
فترة اكتتاب الفئات المشاركة: تبدأ فترة االكتتاب من الساعة 6:00 مساًء )بتوقيت الرياض( بتاريخ 1443/05/01هـ )الموافق 
2021/12/05م(، وتنتهي في الساعة 5:00 مساًء )بتوقيت الرياض( بتاريخ 1443/05/05هـ )الموافق 2021/12/09م(.

1443/05/03هـ  بتاريخ  الرياض(  )بتوقيت  مساًء   11:59 الساعة  من  االكتتاب  فترة  تبدأ  األفراد:  المكتتبين  اكتتاب  فترة 
)الموافق 2021/12/07م(، وتنتهي في الساعة 11:59مساًء )بتوقيت الرياض( بتاريخ 1443/05/04هـ )الموافق 2021/12/08م(.

شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/35 بتاريخ 1418/12/24هـ 
بالرقم  الرياض  لمدينة  التجاري  السجل  في  مقيدة  1998م(،   /04/21 )الموافق 

1010150269 وتاريخ 1419/03/04هــ )الموافق 1998/06/29م(.
ألف )100,200,000( سهم  ومئتان  مليون  لـمائة  بالكامل  مسوقاً  ثانوياً  عاماً  طرحاً 
عادي، تمثل نسبة 5.01% من رأس مال شركة االتصاالت السعودية من قبل صندوق 

االستثمارات العامة بسعر طرح قدره ]●[ ريال سعودي للسهم الواحد.

أو »الُمصدر«( هي  بـ »الشركة«  إليها فيما بعد  شركة االتصاالت السعودية )ويشار 
شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010150269 الصادر بتاريخ 
1419/03/04هــ )الموافق 1998/06/29م( بمدينة الرياض، وعنوانها المسجل هو 
ص.ب 87912، الرمز البريدي 11652 الرياض، المملكة العربية السعودية )ويشار 

إليه فيما يلي بـ »المملكة«(. 
م/35  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  سعودية  مساهمة  كشركة  الشركة  تأسست 
قطاع  بتحويل  قضى  والذي  1998/04/21م(  )الموافق  1418/12/24هـ  وتاريخ 
البرق والهاتف بوزارة البرق والبريد والهاتف )قطاع االتصاالت( مع مختلف مكوناته 
وإمكانياته الفنية واإلدارية إلى الشركة، وطبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 
1418/12/23هـ )الموافق 1998/04/20م( تم اعتماد نظام الشركة األساسي وكانت 

الشركة في حينه مملوكة بالكامل لحكومة المملكة. 
)الموافق  1423/07/02هـ  بتاريخ   171 رقم  الوزراء  مجلس  قرار  وبموجب 
الطرح  خالل  من  الشركة  أسهم  من   %30 ببيع  الحكومة  قامت  2002/09/09م(، 
»السوق المالية«(، بحيث  أو  السعودية )»تداول«  المالية  السوق  العام وإدراجها في 
األقل،  على   %20 الطبيعية  الصفة  ذوي  من  السعوديين  المواطنين  نصيب  يكون 
ال  نسبة  االجتماعية  للتأمينات  العامة  والمؤسسة  التقاعد  معاشات  ومصلحة 
العام األولي  تتجاوز 10% توزع بينهما بالتساوي، وقد تم االنتهاء من عملية الطرح 
الوزراء  مجلس  قرر  وقد  2003/01/06م(،  )الموافق  1423/11/03هـ  بتاريخ 
 171 رقم  الوزراء  مجلس  قرار  للشركة ضمن  العادية  غير  العامة  الجمعية  بوصفه 
مال  رأس  زيادة  الموافقة على  )الموافق 2002/09/09م(،  بتاريخ 1423/07/02هـ 
الشركة من اثني عشر مليار )12,000,000,000( ريال سعودي إلى خمسة عشر مليار 
)15,000,000,000( ريال سعودي، وذلك عن طريق رسملة األرباح المبقاة. وفي تاريخ 
العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  2006/04/11م(،  )الموافق  1427/03/13هـ 
للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خمسة عشر مليار )15,000,000,000( ريال 
سعودي إلى عشرين مليار )20,000,000,000( ريال سعودي، وذلك عن طريق رسملة 

األرباح المبقاة ومنح سهم مجاني عن كل ثالث )3( أسهم قائمة.
وكما بتاريخ نشرة اإلصدار هذه )»النشرة«(، يبلغ رأس مال الشركة الحالي عشرين 
مليار )20,000,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى ملياري )2,000,000,000( سهم 
عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها )10( رياالت سعودية لكل سهم، و%70 
من أسهم الشركة مملوكة من قبل صندوق االستثمارات العامة، و6.16% من أسهم 
الشركة مملوكة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )ويشار إليهم فيما يلي 
مجتمعين بـ »كبار المساهمين«(، ونسبة 23,84% من أسهم الشركة مملوكة من قبل 

الجمهور )أي جميع المساهمين بخالف المساهمين الكبار في المصدر(. 
لدى الشركة العديد من الشركات التابعة في المملكة والخارج )ويشار إلى الشركة 
الشركات  التفاصيل حول  )للمزيد من  »المجموعة«(  بـ  بعد  فيما  التابعة  وشركاتها 
أعمالها«  وطبيعة  المجموعة  عن  »خلفية   4 رقم  القسم  مراجعة  يرجى  التابعة، 
االتصاالت  تقديم عدد من خدمات  المجموعة  أنشطة  وتتضمن  النشرة(.  من هذه 
المختلفة داخل المملكة، والتي تتضمن خدمات االتصاالت المتنقلة والثابتة وخدمات 
النطاق العريض الثابت )األلياف الضوئية(، وبيع خدمات االتصاالت بالجملة لمقدمي 
المعلومات  تقنية  وحلول  البيانات،  مراكز  واستضافة  اآلخرين،  االتصاالت  خدمات 
من  وغيرها  السيبراني،  األمن  وخدمات  والمنازل،  المكاتب  ألغراض  واالتصاالت 
المجموعة  تقدم  كما  الصلة.  ذات  والحلول  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  حلول 
خدمات االتصاالت المتنقلة في البحرين والكويت )للمزيد من التفاصيل حول أعمال 
المجموعة، يرجى مراجعة القسم رقم 4-7 »وصف عام ألعمال المجموعة وبنيتها 

التحتية وبيئتها التنظيمية داخل المملكة« من هذه النشرة(.
تتمثل عملية الطرح بموجب هذه النشرة )»الطرح«( في بيع صندوق االستثمارات العامة 
)ويشار إليه فيما بعد بـ »المساهم البائع«( مائة مليون ومئتان ألف )100,200,000( 
سهم عادي من أسهم الشركة )ويشار إليها فيما بعد بـ »أسهم الطرح« ولكل منها بـ 
)»حجم الطرح«(  الشركة  »سهم الطرح«( تمثل نسبة قدرها 5.01% من رأس مال 
مع احتفاظه على حصة مسيطرة في الشركة من خالل عملية الطرح العام الثانوي 
المسوق بالكامل )كما تم تعريفها في القسم رقم 1 »التعريفات والمصطلحات« من 
هذه النشرة(، وذلك بنطاق سعري يتراوح بين مائة )100( ريال سعودي ومائة وستة 
عشر )116( ريال سعودي لسهم الطرح الواحد )»نطاق سعر الطرح«(. وسيتم تحديد 
سعر الطرح النهائي )»سعر الطرح النهائي«( من قبل المساهم البائع ومديري سجل 
اكتتاب المؤسسات بناًء على مستويات الطلب من الفئات المشاركة )المعرفة أدناه(، 
وسيتم اإلعالن عنه بعد انتهاء فترة بناء سجل األوامر. وتجدر اإلشارة أن في حال 
وجود أي تطورات أو تعديالت على شروط الطرح بما في ذلك حجم الطرح، سيتم 
اإلعالن عنها من قبل مديري سجل اكتتاب المؤسسات )بالنيابة عن المساهم البائع 
والشركة( قبل بداية فترة اكتتاب األفراد. كما تجدر اإلشارة أن التعديالت المذكورة 
)في حال انطباقها( لن تشمل تعديل نسبة التخصيص لفئة المستثمرين من المكتتبين 

األفراد التي تمثل 10% من إجمالي حجم الطرح، في حال وجود طلب كاف.
ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين )ويشار 

إليهم فيما بعد بـ »المستثمرين«(:
الشريحة )أ( الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات الواردة في الفقرة )5( 
الصادرة  األولية  االكتتابات  في  األسهم  وتخصيص  األوامر  بناء سجل  تعليمات  من 
عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )2 - 94 – 2016( وتاريخ 1437/10/15هـ 
 2019  -  102  -  3 رقم  الهيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  2016/07/20م(  )الموافق 
بـ  بعد  فيما  إليها  )ويشار  2019/09/17م(  )الموافق  1441/01/18هـ  وتاريخ 
»تعليمات بناء سجل األوامر«( وفقاً للشروط الواردة في هذه النشرة، )ويشار إلى تلك 
الفئات مجتمعة بـ »الفئات المشاركة«( )للمزيد من التفاصيل حول الفئات المشاركة، 
يرجى مراجعة القسم رقم 1 »التعريفات والمصطلحات« والقسم رقم 15 »شروط 
وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة(. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم 
تخصيصها للفئات المشاركة بعد االنتهاء من فترة بناء سجل األوامر وبعد اإلعالن 
عن سعر الطرح النهائي، وذلك بالتشاور بين المساهم البائع ومديرو سجل اكتتاب 
القسم 1  تم تعريفهم في  الماليون ومدير االكتتاب )كما  المؤسسات والمستشارون 

»التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة(.
السعوديين  األشخاص  الشريحة  هذه  تشمل  األفراد:  المكتتبون  )ب(  الشريحة 

الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من 
زوج غير سعودي – حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما 
يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير 
سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب 
بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة وحساب محفظة استثمارية لدى شركة وساطة 
تابعة لنفس الجهة المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات )ويشار إليهم فيما بعد 
مجتمعين بـ »المكتتبين األفراد« ومنفردين بـ »المكتتب الفرد«(، ويعد الغياً اكتتاب 
من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق 
مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغيا وسيتم 
الفرد حساب  المكتتب  أخذ االكتتاب األول فقط في االعتبار. يجب أن يكون لدى 
بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة وحساب محفظة استثمارية لدى شركة وساطة 
تابعة لنفس الجهة المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، وسوف يعتبر االكتتاب 
الغياً في حال عدم وجود للمكتتب الفرد حساب بنكي وحساب محفظة استثمارية 
على النحو الوارد أعاله. وتجدر اإلشارة أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها 
تمثل  ألف )10,020,000( سهم  األفراد هو عشرة ماليين وعشرين  المكتتبين  لفئة 
نسبة 10% من إجمالي حجم الطرح، في حال وجود طلب كاف. وسيتم تحديد العدد 
والنسبة النهائية ألسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للمكتتبين األفراد بعد االنتهاء 
من فترة بناء سجل األوامر وبعد اإلعالن عن سعر الطرح النهائي، وذلك بالتشاور 
بين المساهم البائع ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمستشارون الماليون ومدير 
االكتتاب )المعرفين في القسم رقم 1 »التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة(.

من  األجانب  المستثمرين  تشمل  المشاركة  الفئات  شريحة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
األجنبية  المالية  المؤسسات  المنظمة الستثمار  للقواعد  وفًقا  المؤهلة  المؤسسات 
المؤهلة في األوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب 
2015/05/04م(،  )الموافق  1436/07/15هـ  بتاريخ   )2015-42-1( رقم  القرار 
المعدل بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم )3-65-2019( بتاريخ 
)الشركات  الخليجيين  والمستثمرين  /2019/06م(   17 )الموافق  1440/10/14هـ 
والصناديق(. وبناًء على ذلك، سيتم طرح أسهم الطرح للمؤسسات المؤهلة المتواجدة 
قانون  من   )Rule 144A( 144أ  القاعدة  بموجب  األمريكية  المتحدة  الواليات  في 
األوراق المالية الصادر في الواليات المتحدة األمريكية في سنة 1933م وتعديالته 
خارج  المتواجدين  األجانب  والمستثمرين  األمريكي«(  المالية  األوراق  )»قانون 
الواليات المتحدة األمريكية من المؤسسات األجنبية المؤهلة بموجب الالئحة إس 

)Regulation S( من قانون األوراق المالية األمريكي.
إس  والالئحة   )Rule 144A( 144أ  القاعدة  من  كل  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  كما 
المالية  األوراق  بيع  يتيحون  المالية األمريكي  األوراق  )Regulation S( من قانون 
إلى مستثمرين معينين )وهم مستثمرين مؤسسيين مؤهلين(  المتحدة  الواليات  في 
وخارج الواليات المتحدة األمريكية إلى مستثمرين معينين )وهم المؤسسات األجنبية 
لمراجعة  الحاجة  دون  وكذلك  المالية  األوراق  تلك  لتسجيل  الحاجة  دون  المؤهلة( 
الجهات التنظيمية في الواليات المتحدة لهذه النشرة )أي أن القاعدة 144أ والالئحة 
المطروحة وفق  المالية  إس يعدون بمثابة استثناءات من متطلبات تسجيل األوراق 

أنظمة األوراق المالية األمريكية(.
)بتوقيت  مساًء   6:00 الساعة  من  االكتتاب  فترة  تبدأ  المشاركة،  للفئات  بالنسبة 
الرياض( في يوم األحد بتاريخ 1443/05/01هـ )الموافق 2021/12/05م(، وتنتهي 
في الساعة 5:00 مساًء )بتوقيت الرياض( في يوم الخميس بتاريخ 1443/05/05هـ 
للمكتتبين  وبالنسبة  المشاركة«(.  الفئات  اكتتاب  )»فترة  2021/12/09م(  )الموافق 
األفراد، تبدأ فترة االكتتاب من الساعة 11:59 مساًء )بتوقيت الرياض( في يوم الثالثاء 
بتاريخ 1443/05/03هـ )الموافق 2021/12/07م(، وتنتهي في الساعة 11:59 مساًء 
)بتوقيت الرياض( في يوم األربعاء بتاريخ 1443/05/04هـ )الموافق 2021/12/08م( 
)»فترة اكتتاب المكتتبين األفراد«(. ويمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح 
المستلمة«(  )»الجهات  المستلمة  الجهات  من  أي  لدى  األفراد  المكتتبين  قبل  من 
المدرجة في الصفحة رقم )ل( من هذه النشرة خالل فترة اكتتاب المكتتبين األفراد 
)للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« 
في الصفحة رقم )ر( والقسم رقم 15 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة(. 
ويمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح من قبل الفئات المشاركة خالل فترة 
اكتتاب الفئات المشاركة، وذلك من خالل مديري سجل اكتتاب المؤسسات. يجب على 
كل مكتتب من الفئات المشاركة الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بطلب اكتتاب 
بعدد مائة ألف )100,000( سهم كحد أدنى بناًء على نطاق سعر الطرح الذي يتراوح 
بين مائة )100( ريال سعودي ومائة وستة عشر )116( ريال سعودي، وال يوجد حد 
أقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن االكتتاب بها من قبل الفئات المشاركة. ويجوز 
للفئات المشاركة تغيير أو إلغاء طلبات االكتتاب الخاصة بهم في أي وقت خالل عملية 
بناء سجل األوامر، شريطة أن يتم هذا التغيير من خالل تقديم طلب اكتتاب معدل أو 
إضافي، حيثما ينطبق، وذلك قبل انتهاء فترة بناء سجل األوامر. ويجب على كل مكتتب 
من المكتتبين األفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بطلب االكتتاب بعدد 
)10( أسهم طرح كحد أدنى بناًء على الحد األعلى من نطاق سعر الطرح والذي يبلغ 
مائة وستة عشر )116( ريال سعودي )»سعر اكتتاب األفراد«(، ويكون لكل مكتتب فرد 
الحق في االكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته، وال يوجد حد أقصى لعدد األسهم التي 
يمكن االكتتاب فيها من ِقبل المكتتبين األفراد وينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد 
األسهم التي يتقدم لالكتتاب بها في الطلب، وذلك بناًء على سعر اكتتاب األفراد. وال 
يجوز للمكتتب الفرد تغيير أو إلغاء طلب االكتتاب الخاص به بعد تقديمه. وسيتم إعادة 
مبلغ االكتتاب الفائض أو كامل المبلغ للمكتتب الفرد نقداً في الحاالت التالية: )أ( إذا 
كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب األفراد أو )ب( إذا لم تخصص له كامل 
األسهم التي تم االكتتاب بها أو جزء منها أو )ج( إذا كان سعر الطرح النهائي أعلى 
من سعر اإلغالق ألسهم الشركة في يوم الخميس بتاريخ 1443/05/05هـ )الموافق 
2021/12/09م(. في حال انطباق الفقرة )ج(، لن يتم تخصيص أي من أسهم الطرح 
لفئة المكتتبين األفراد. وسيتم إعادة المبالغ المذكورة للمكتتب الفرد )في حال انطباق 
ذلك( دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة وسيتم إيداع المبالغ 
المستردة في حساب المكتتب الفرد المحدد في طلب اكتتابه، بما في ذلك أي مبالغ 
االكتتاب  كيفية  التفاصيل عن  )للمزيد من  )إن وجدت(  الطرح  بكسور أسهم  تتعلق 
وتخصيص أسهم االكتتاب للمكتتبين األفراد، يرجى مراجعة القسم رقم 15 »شروط 
وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة(. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص في يوم 
الجمعة بتاريخ 1443/05/06هـ )الموافق 2021/12/10م( ورد الفائض )إن وجد( 
2021/12/14م(  )الموافق  1443/05/10هـ  بتاريخ  الثالثاء  يوم  أقصاه  موعد  في 
)للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم 15 »شروط وأحكام االكتتاب« من 

هذه النشرة(.
جميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، وال يخول أي أسهم حامله بممارسة 
أي حقوق تفضيلية، ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم 
في الشركة )يشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ »المساهمين« وإلى كل منهم منفرداً بـ 

»المساهم«( حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية 
للمساهمين )ويشار إليها فيما يلي بـ »الجمعية العامة«( والتصويت فيها. وتستحق 
النشرة  هذه  تاريخ  من  اعتباًرا  الشركة  تعلنها  أرباح  أي  من  نصيبها  الطرح  أسهم 
 7 رقم  القسم  مراجعة  يرجى  التفاصيل،  من  )للمزيد  تليها  التي  المالية  والسنوات 

»سياسة توزيع األرباح« من هذه النشرة(. 
وذلك  البائع،  المساهم  على  الطرح  متحصالت  توزيع  سيتم  الطرح،  اكمال  وبعد 
اكتتاب المؤسسات وأي  الواجب سدادها لمديري سجل  بعد خصم تكاليف الطرح 
التي  المصاريف  فيها  بما  الثانوي  الطرح  بتنفيذ  متعلقة  أخرى  وتكاليف  مصاريف 
ولن  المتحصالت«(،  )»صافي  بذلك  يتعلق  فيما  والشركة  البائع  المساهم  يتكبدها 
التعويض  عدا  فيما  وذلك  المتحصالت،  من صافي  جزء  أي  على  الشركة  تحصل 
)للمزيد من  الطرح  بشأن  الشركة  تتكبدها  التي  التكاليف  البائع عن  المساهم  من 
هذه  من  الطرح«  متحصالت  »استخدام   8 رقم  القسم  مراجعة  يرجى  التفاصيل 
النشرة(. ووفقا التفاقية إدارة سجل االكتتاب )الموضحة في القسم رقم 13 »إدارة 
سجل االكتتاب« من هذه النشرة(، يحظر على المساهم البائع التصرف في أسهمه 
استكمال  تاريخ  من  سنة  لفترة  وذلك  البائع«(  المساهم  حظر  )»فترة  الشركة  في 
»التعريفات والمصطلحات« من  رقم 1  القسم  )كما هو معرف  الطرح  أسهم  طرح 
هذه النشرة(. كما أنه وفقاً التفاقية إدارة سجل االكتتاب، ال يجوز للشركة إصدار 
أسهم جديدة خالل فترة ستة أشهر من تاريخ استكمال طرح أسهم الطرح )»فترة 
حظر الشركة«( )للمزيد من التفاصيل حول اتفاقية إدارة سجل االكتتاب بما في ذلك 
فترات الحظر التعاقدية، يرجى االطالع على القسم رقم 13 »إدارة سجل االكتتاب« 

من هذه النشرة(. 
ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الطرح في السوق المالية بعد االنتهاء من تخصيص 
أسهم الطرح )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم »التواريخ المهمة وإجراءات 
االكتتاب« في الصفحة رقم )ر( من هذه النشرة(. وسوف يُسَمح لمواطني المملكة، 
والبنوك  والشركات  نظامية،  إقامة  المملكة  المقيميين في  السعوديين  واألفراد غير 
التجارية وصناديق االستثمار المؤسسة في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي، 
تداولها  بدء  بعد  الطرح  بالتداول في أسهم  الخليجي  التعاون  ومواطني دول مجلس 
في السوق المالية. ويجوز كذلك للمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة أو المستثمر 
األجنبي المؤهل تداول أسهم الطرح بموجب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات 
المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة )للمزيد من التفاصيل، يرجى 
مراجعة القسم رقم 1 »التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة(. كما أنه يجوز 
المنظمة  للتعليمات  وفًقا  الطرح  أسهم  تداول  األجانب  االستراتيجيين  للمستثمرين 
الشركات  في  استراتيجية  حصًصا  األجانب  االستراتيجيين  المستثمرين  لتملك 
الذين  الخليجيين  غير  لألفراد  ويحق  النشرة(.  هذه  في  تعريفه  ورد  )كما  المدرجة 
يعيشون خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج دول مجلس التعاون الخليجي والتي 
تعمل خارج المملكة )المشار إليهم مجتمعين بـــ »المستثمرين األجانب« ومنفردين بــ 
»المستثمر األجنبي«( االستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنفعة االقتصادية 
من أسهم الطرح، وذلك من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة )SWAP( مع إحدى مؤسسات 
السوق المالية المرخصة من الهيئة بشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول 
فيها لصالح المستثمرين األجانب، وبموجب اتفاقيات المبادلة تعتبر مؤسسات السوق 

المالية هي المالكة النظامية لألسهم. 
ينطوي االكتتاب في أسهم الطرح على مخاطر وأمور غير مؤكدة. لغرض المناقشة حول 
بعض العوامل التي ينبغي دراستها بعناية قبل اتخاذ القرار باالكتتاب في أسهم الطرح، 
يرجى مراجعة القسم »إشعار هام« في الصفحة )أ( والقسم رقم 2 »عوامل المخاطرة« 

من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح. 

تظهر  الذين  اإلدارة  أعضاء مجلس  ويتحمل  الطرح.  وأسهم  بالشركة  متعلقة  معلومات  النشرة  هذه  تحتوي 
أسماؤهم في الجدول رقم 1 »مجلس إدارة الشركة« مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات 
المتعلقة بالشركة والواردة في هذه النشرة، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات 
الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها في هذه النشرة إلى 
جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ال تتحمل هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية 
عن محتويات هذه النشرة، وال تقدم أي تعهدات بشأن دقتها أو اكتمالها وتخلي مسؤوليتها صراحًة من أي 

مسؤولية من أي نوع وعن أي خسارة تنشأ عن أو يتم تكبدها نتيجة االعتماد على أي جزء من هذه النشرة.

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/05/01هـ )الموافق 2021/12/05م(

مدير االكتتاب

المستشارون الماليون للشركة

مديرو سجل اكتتاب المؤسسات

ضمن سعر الطرح النهائي( ونشرها بعد االنتهاء من فترة بناء سجل األوامر وتحديد سعر الطرح النهائي. 
صدار األولية سعر الطرح النهائي.  وسيتم اإلعالن عن النسخة النهائية من هذه النشرة )والتي ستت

ضمن نشرة اإل
صدار األولية متاحة للفئات المشاركة في عملية بناء سجل األوامر والمكتتبين األفراد المشاركين في الطرح.  ولن تت

ستكون مسودة نشرة اإل





إشعار هام
تحتوي هذه النشرة على معلومات تتعلق بالشركة وأسهم الطرح. وعند التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الطرح، سوف تتم معاملة المستثمرين من الفئات 
المشاركة والمكتتبين األفراد على أساس أن طلباتهم تستند فقط على المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها من خالل زيارة 
الموقع اإللكتروني للشركة )www.stc.com.sa( أو الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( )www.saudiexchange.sa( أو المواقع اإللكترونية 
للمستشارين الماليين وهم: شركة إتش إس بي سي العربية السعودية )www.hsbcsaudi.com(، وشركة األهلي المالية )www.alahlicapital.com(، وشركة 
www.goldmansachs.com/worldwide/( وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية )www.morganstanleysaudiarabia.com( مورغان ستانلي السعودية
saudi-arabia( أو المواقع اإللكترونية لمديري سجل اكتتاب المؤسسات وهم: شركة إتش إس بي سي العربية السعودية )www.hsbcsaudi.com(، وشركة 
األهلي المالية )www.alahlicapital.com(، وشركة مورغان ستانلي السعودية )www.morganstanleysaudiarabia.com( وشركة جولدمان ساكس العربية 
السعودية )www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia( وكريديت سويس العربية السعودية )www.credit-suisse.com( وشركة سيتي جروب 

.)www.citibank.com/icg/sa/emea/saudi-arabia( العربية السعودية

وقد قامت الشركة بتعيين شركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية وشركة 
األهلي المالية كمستشارين ماليين )»المستشارين الماليين«(. وقام المساهم البائع والشركة بتعيين شركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة 
إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية وشركة األهلي المالية وشركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة كريديت سويس 
العربية السعودية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات )»مديري سجل اكتتاب المؤسسات«( فيما يتعلق بعملية الطرح، وقام المساهم البائع بتعيين شركة 

األهلي المالية كمدير االكتتاب )»مدير االكتتاب«(.

تحتوي هذه النشرة معلومات تتعلق بالشركة وأسهم الطرح. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الجدول رقم 1 »مجلس إدارة الشركة« 
مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات المتعلقة بالشركة والواردة في هذه النشرة، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع 
الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ال 
تتحمل هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تقدم أي تعهدات بشأن دقتها أو اكتمالها وتخلي 

مسؤوليتها صراحًة من أي مسؤولية من أي نوع وعن أي خسارة تنشأ عن أو يتم تكبدها نتيجة االعتماد على أي جزء من هذه النشرة

وعلى الرغم من قيام الشركة بإجراء كافة الدراسات المعقولة للتحري عن دقة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها، إال أن جزءاً 
كبيًرا من المعلومات الواردة في هذه النشرة والمتعلقة بالقطاع والسوق الذي تعمل فيه الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية. ومع أنه ال يوجد 
لدى الشركة أو مستشاريها، أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة في هذه النشرة المتعلقة بالسوق والقطاع غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم 
التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من ِقبل الشركة أو مستشاريها. وعليه، ال يمكن تقديم أي تأكيد أو ضمان بشأن صحة أو دقة أو اكتمال أي من 

هذه المعلومات.

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغير. وعلى وجه الخصوص، فإن الوضع المالي للشركة وقيمة أسهم الشركة بما فيها 
أسهم الطرح يمكن أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية 
والسياسية أو العوامل الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم 2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة(. وال 
يجوز اعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو خطية متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل من األشكال، على أنه وعد 

أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقيق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من قبل المساهم البائع أو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو الجهات المستلمة أو أي من المستشارين، 
للمشاركة في عملية االكتتاب في أسهم الطرح. وتُعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة وتم إعدادها دون األخذ في االعتبار أهداف 
االستثمار الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين في االستثمار بأسهم الطرح. ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة 
أو مطلع عليه -من أي مصدر معتمد لها - قبل اتخاذ قراره باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من قبل مستشار مالي مرخص له 
من الهيئة بخصوص الطرح لتقييم مدى مالءمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة 
به، بما في ذلك مزايا ومخاطر االستثمار في أسهم الطرح، إذ أن االستثمار في أسهم الطرح قد يكون مناسباً لبعض المستثمرين وغير مناسب للبعض 
اآلخر. ويجب على المستثمرين المحتملين عدم االعتماد على قرار ورؤية طرف آخر في االستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم 

بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار أو على الظروف الفردية ألولئك المستثمرين.

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما )ويشار إليهم فيما بعد بـ »المستثمرين«(:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات الواردة في الفقرة )5( من تعليمات بناء سجل األوامر وفقاً للشروط الواردة في هذه النشرة 
)للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم 15 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة(. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم 
تخصيصها للفئات المشاركة بعد االنتهاء من فترة بناء سجل األوامر وبعد اإلعالن عن سعر الطرح النهائي، وذلك بالتشاور بين المساهم البائع ومديرو 

سجل اكتتاب المؤسسات والمستشارون الماليون ومدير االكتتاب.

أ
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الشريحة )ب(: المكتتبين األفراد: تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد 
قصر من زوج غير سعودي – حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما 
يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى 
الجهات المستلمة وحساب محفظة استثمارية لدى شركة وساطة تابعة لنفس الجهة المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب 
باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغيا 
وسيتم أخذ االكتتاب األول فقط في االعتبار. يجب أن يكون لدى المكتتب الفرد حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة وحساب محفظة استثمارية 
لدى شركة وساطة تابعة لنفس الجهة المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، وسوف يعتبر االكتتاب الغيا في حال عدم وجود للمكتتب الفرد حساب 
وحساب محفظة استثمارية على النحو الوارد أعاله. وتجدر اإلشارة أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين األفراد هو عشرة ماليين 
وعشرين ألف )10,020,000( سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي حجم الطرح، في حال وجود طلب كاف. وسيتم تحديد العدد والنسبة النهائية ألسهم الطرح 
التي سيتم تخصيصها للمكتتبين األفراد بعد االنتهاء من فترة بناء سجل األوامر وبعد اإلعالن عن سعر الطرح النهائي، وذلك بالتشاور بين المساهم البائع 

ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمستشارون الماليون ومدير االكتتاب.

يقتصر توزيع هذه النشرة خارج المملكة على: )1( المستثمرين األجانب الذين يتواجدون داخل الواليات المتحدة من »المؤسسات المؤهلة« فقط على النحو 
المحدد في القاعدة 144أ )Rule 144A( من قانون األوراق المالية األمريكي؛ و)2( المستثمرين األجانب الذين يتواجدون خارج الواليات المتحدة األمريكية 
من المؤسسات األجنبية المؤهلة، والمستثمرين الخليجيين من الشركات والصناديق، والمستثمرين األجانب اآلخرين وفقاً لالئحة إس )Regulation S( من 
قانون األوراق المالية األمريكي، ويكون ذلك من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة، ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود القانونية 

أو التنظيمية التي تتعلق بالطرح وبيع األسهم ومراعاة االلتزام بها.

وحيث أن الطرح لن يتضمن طرحاً عاماً أو مسجاًل في الواليات المتحدة األمريكية، فلن يتم تقديم طلب لطرح أو تسجيل أسهم الطرح للجنة األوراق 
في  تنظيمية  جهة  أي  تُصدر  لم  وبالتالي  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  العالقة  ذات  األخرى  التنظيمية  الجهات  أو  األمريكية  والبورصة  المالية 
الواليات المتحدة األمريكية موافقة أو رفًضا أو توصيًة أو إقرار فيما يخص أسهم الطرح أو هذه النشرة. ويعد أي بيان يتعارض مع ما سبق جريمة 
النشرة  هذه  بموجب  المطروحة  األسهم  تسجيل  يتم  لم  أنه  وحيث  أخرى.  دول  في  جنائية  يعد جريمة  وقد  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  جنائية 
بموجب قانون األوراق المالية األمريكي وقوانين األوراق المالية المطبقة في الواليات المتحدة األمريكية، فإنه ال يجوز طرحها أو بيعها أو تسليمها 
في الواليات المتحدة األمريكية إال إذا كان ذلك بموجب إعفاء من شروط التسجيل المنصوص عليها في قانون األوراق المالية األمريكي بما في ذلك 
اإلعفاءات بموجب القاعدة 144أ )Rule 144A( والالئحة إس )Regulation S( وأي قوانين أخرى لألوراق المالية في الواليات المتحدة األمريكية أو من 
خالل صفقة ال تخضع لتلك القوانين. يلتزم المشتري بتقديم بعض اإلقرارات والتعهدات واالتفاقيات أو يعد مقدماً لها بشرائه أي سهم من أسهم 

الطرح. )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم 15 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة(.

ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بالطرح وبيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها. يتعين على كل مكتتب 
فرد مؤهل وجهة مشاركة مؤهلة قراءة هذه النشرة بالكامل والتماس المشورة من المحاميين، والمستشارين الماليين، وأي مستشارين مهنيين تابعين لهم 
فيما يخص االعتبارات النظامية، والضريبية، والتنظيمية، واالقتصادية المتعلقة باستثمارهم في األسهم، وسوف يتحملون شخصًيا الرسوم المرتبطة بتلك 
المشورة المستمدة من المحاميين، والمحاسبين، وغيرهم من المستشارين التابعين لهم فيما يخص كافة المسائل المرتبطة باالستثمار في أسهم الشركة. 

وال يمكن تقديم أي ضمانات من ناحية تحقيق األرباح. 

معلومات عن السوق والقطاع 
الداخلية  والدراسات  والتقارير  االستطالعات  من  والقطاع«  السوق  عن  »معلومات  رقم  3  القسم  في  الواردة  والبيانات  المعلومات  على  الحصول  تم 
للمجموعة، فضاًل عن أبحاث السوق والمعلومات المتاحة للعموم، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، التقارير والبيانات الصحفية التي أعدتها 
 BP Statistical Review of( ومراجعة بي بي اإلحصائية للطاقة العالمية )Oxford Economics( وأصدرتها الهيئة العامة لإلحصاء وأكسفورد إيكونوميكس
 ،)Edgar, Dunn & Company( والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، والبنك الدولي، وإدغر دّن آند كومباني ،)Omdia( وأومديا ،)World Energy
 S&P( وإس آند بي قلوبال ماركت إنتلجنس )Mordor Intelligence( وموردور إنتلجنس ،)TowerXchange( وتاور إكستشينج ،)Statista( وشركة ستاتيستا
Global Market Intelligence(. وتم ذكر مصدر أي معلومة مستنبطة من أطراف خارجية في األقسام التي تم ذكر هذه المعلومات بها. عندما يتم ذكر 
تقدير لحصة المجموعة من اإليرادات في أي من األسواق الرئيسية التي تمارس فيها المجموعة أعمالها، فقد قامت المجموعة بحساب تلك الحصة 
باستخدام بيانات المجموعة الخاصة، وبيانات منافسيها بناًء على المعلومات الصادرة عن منافسي المجموعة والمتاحة للعموم. وينبغي عدم االعتماد على 
تقديرات حصة المجموعة من اإليرادات في أي من األسواق الرئيسية التي تمارس فيها المجموعة أعمالها بسبب االختالفات في التواريخ التي يتم فيها 

توفير هذه البيانات للمجموعة ونظًرا لعدم قدرة المجموعة على التحقق من المعلومات التي يقّدمها منافسيها.

مع مراعاة ما ورد بالصفحة )ج( »التوقعات واإلفادات المستقبلية«، يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات والبيانات الخاصة بدراسة السوق الواردة 
في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية، هي معلومات وبيانات يمكن االعتماد عليها، إال إنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل 
مستقل من ِقبل الشركة وال من ِقبل أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها أو المساهم البائع أو مستشاريه، وبالتالي ال يتحمل أي من هذه األطراف أي 

مسؤولية عن دقة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

ب



المعلومات المالية واإلحصائية
تتضمن هذه النشرة القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة كما في وللعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020م )التي تتضمن المعلومات المقارنة كما في 
وللعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019م( )يُشار إليها فيما بعد بـ »القوائم المالية المراجعة لعام 2020م«(؛ و)2( القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة 
كما في وللعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019م )التي تتضمن المعلومات المقارنة كما في وللعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018م( )يُشار إليها فيما بعد بـ 
»القوائم المالية المراجعة لعام 2019م«( ويُشار إليها مجتمعة مع القوائم المالية المراجعة لعام 2020م بـــ »القوائم المالية المراجعة«(، والتي أُعدت وفًقا 
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )المعروفة 
المالية  القوائم  تولت مراجعة  المالي المعتمدة في المملكة«(. وقد  الدولية للتقرير  )»المعايير  القانونيين(  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  باسم  سابقاً 
المراجعة شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيين )شركة ذات مسؤولية محدودة مهنية( )المعروفة سابقاً باسم شركة ارنست ويونغ وشركاهم 
)محاسبون قانونيون(( )يُشار إليها فيما بعد بـ »شركة ارنست ويونغ«( وفًقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة على النحو المذكور في تقارير 

المراجعة الواردة في هذه النشرة.

كما تتضمن هذه النشرة القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة كما في ولفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 
)التي تتضمن المعلومات المقارنة كما في ولفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2020م( )ويشار إليها فيما بعد بـ »القوائم المالية األولية 
الموحدة الموجزة غير المراجعة للنصف األول من عام 2021م«(، والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة كما في ولفترتي الثالثة والتسعة 
أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م )التي تتضمن المعلومات المقارنة كما في ولفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2020م( 
)ويشار إليها فيما بعد بـ »القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة للربع الثالت من عام 2021م«( ويُشار إليها مجتمعة مع القوائم المالية 
األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة للنصف األول من عام 2021م بـــ )» القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة«( ومجتمعة مع 
القوائم المالية المراجعة بـ »القوائم المالية«(. تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )34( 
»التقرير المالي األولي« المعتمد في المملكة. وقد تم فحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة من قبل شركة ارنست ويونغ وفقاً 
للمعيار الدولي الخاص بارتباطات الفحص )2410( »فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة« المعتمد في المملكة، 

على النحو المذكور في تقارير الفحص الوارد في هذه النشرة.

إن بعض المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها إلى أقرب عدد صحيح، وعليه فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في 
الجداول، قد يظهر اختالف بسيط في األرقام المذكورة في القوائم المالية المراجعة مقارنًة بتلك المذكورة في هذه النشرة. 

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة بناًء على افتراضات مبنية على معلومات المجموعة حسب خبرتها في السوق، باإلضافة إلى معلومات 
السوق المتاحة للعامة. وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تأكيد فيما يتعلق بدقة أي 

من هذه التوقعات أو اكتمالها. وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناًء على العناية المهنية الالزمة.

تمثل بعض التوقعات واإلفادات الواردة في هذه النشرة »إفادات مستقبلية«. ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية من خالل استخدام بعض الكلمات 
المستقبلية مثل »تعتزم« أو »تخطط« أو »تقدر« أو »تعتقد« أو »تتوقع« أو »يتوقع« أو »يمكن« أو »من الممكن« أو »سيكون« أو »يفترض« أو »ُمتوقع« أو 
الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات المستقبلية وجهة نظر الشركة وإدارتها 
حالياً فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، ولكنها ال تشكل ضماناً لألداء المستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف كبير عن النتائج 
الفعلية أو األداء الفعلي أو اإلنجازات الفعلية التي تحققها الشركة عما كان متوقعاً صراحًة أو ضمناً في اإلفادات المذكورة. وتحتوي أقسام أخرى من 
هذه النشرة على وصف أكثر تفصياًل لبعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا االختالف )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم 
رقم 2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة ). وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المؤكدة، أو إذا ثبت عدم صحة أو دقة أي من 
االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية للمجموعة قد تختلف بصورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه النشرة على أنها مقدرة أو 

معتقدة أو متوقعة أو مخطط لها.

في  الواردة  المستقبلية  اإلفادات  أو  السوق  أو  بالقطاع  متعلقة  معلومات  أي  تعديل  أو  تحديث  تعتزم  ال  الشركة  فإن  المذكورتين،  الحالتين  عدا  وفيما 
هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور االحتمالية 
واالفتراضات األخرى، فإن األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقاً. 
وعليه فيجب على المستثمرين المحتملين دراسة جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات وعدم االعتماد على تلك اإلفادات بشكل أساسي. 
كافة اإلفادات الخطية والشفهية الالحقة والصادرة من الشركة أو من أشخاص نيابًة عن الشركة هي خاضعة بمجملها إلى العبارات التحذيرية الواردة 

أعاله أو تلك الواردة في أقسام أخرى من هذه النشرة. 

ج



التعريفات والمصطلحات 
لالطالع على تفسير بعض العبارات والمصطلحات الواردة في هذه النشرة، يرجى مراجعة القسم رقم 1 »التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة.

نوع وتنسيق األرقام الموجودة في هذه النشرة
أعدت هذه النشرة باستخدام األرقام العربية، وهي )1,2,3,4,5,6,7,8,9,0(. وتم تنسيق بعض األرقام على أن تكتب بالتعداد العشري، والذي توضع فيه نقطة 
عشرية إلى يمين الخانة العشرية ذات القيمة األساسية، فإن لكل خانة يمين هذه النقطة العشرية لها قيمة أساسية واحد على عشرة - عشر- قيمة الخانة 

السابقة لها من اليسار، عليه فإن الرقم )123.4( يمثل العدد مئة وثالثة وعشرون وأربعة أعشار.

أحكام عامة
تم تقريب بعض األرقام الواردة في هذه النشرة ألقرب عدد صحيح، وبالتالي فإن األرقام المبينة لنفس الفئة المقدمة في جداول مختلفة قد تختلف قلياًل، 
كما أن األرقام اإلجمالية الواردة في بعض الجداول قد ال تكون حاصل الجمع الحسابي لألرقام التي تسبقها نظراً لهذا التقريب. في هذه النشرة تم ذكر 
التواريخ الهجرية مع التواريخ الميالدية الموافقة لها، عند االقتضاء. ويتم إعداد التقويم الهجري باالستناد إلى دورات القمر المرتقبة. ولكن يتم تحديد 
بداية كل شهر من خالل المراقبة والمشاهدة الفعلية للقمر. ولهذا السبب، غالًبا ما تكون التحويالت من التقويم الهجري إلى التقويم الميالدي عرضة 
لتباينات تَُقدر بيوم واحد أو بضعة أيام. فضاًل عن ذلك، إن أي إشارة إلى »سنة« أو »سنوات« هي إشارة إلى سنوات ميالدية، ما لم تحدد هذه النشرة 

صراحًة خالف ذلك.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة
أعضاء مجلس إدارة الشركة(:  1الجدول )

صفة الجنسيةالمنصباالسم
االستقالليةالعضوية

الملكية غير المباشرة )%(*الملكية المباشرة )%(*
تاريخ التعيين**

بعد الطرحقبل الطرحبعد الطرحقبل الطرح

.1

صاحب السمو 
الملكي األمير/ 
محمد بن خالد 
العبداهلل الفيصل

رئيس 
مجلس 
اإلدارة 

عضو غير سعودي
2021/04/28م--0.000050.00005مستقلتنفيذي

.2
األستاذ/ يزيد 
بن عبدالرحمن 

الحميَد

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة 

عضو غير سعودي
2021/04/28م--0.00046740.0004674غير مستقلتنفيذي

.3
معالي الدكتور/ 
خالد بن حسين 

البياري

عضو مجلس 
عضو غير سعوديإدارة 

2021/04/28م--0.00010.0001غير مستقلتنفيذي

.4
معالي األستاذ/ 
محمد بن طالل 

النحاس

عضو مجلس 
عضو غير سعوديإدارة 

2021/04/28م----غير مستقلتنفيذي

األستاذ/ سانجاي 5.
كابور

عضو مجلس 
عضو غير هنديإدارة 

2021/04/28م----غير مستقلتنفيذي

األستاذ/ أحمد بن 6.
محمد العمران

عضو مجلس 
عضو غير سعوديإدارة 

2021/04/28م----غير مستقلتنفيذي

 األستاذة/ رانيا 7.
بنت محمود نشار

عضو مجلس 
عضو غير سعوديإدارة 

2021/04/28م----غير مستقلتنفيذي

األستاذ/ أرندت 8.
راوتينبيرق

عضو مجلس 
عضو غير ألمانيإدارة 

2021/04/28م----غير مستقلتنفيذي

.9
األستاذة/ سارة 

بنت جماز 
السحيمي

عضو مجلس 
عضو غير سعوديإدارة 

2021/04/28م----مستقلتنفيذي

األستاذ/ جميل بن 10.
عبداهلل الملحم

عضو مجلس 
عضو غير سعوديإدارة 

2021/04/28م----مستقلتنفيذي

األستاذ/ وليد بن 11.
إبراهيم شكـري

عضو مجلس 
عضو غير سعوديإدارة 

2021/04/28م----مستقلتنفيذي

* نسب الملكية تقريبية.
** التواريخ الواردة في هذا الجدول هي تواريخ بداية تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية للمجلس. 

المصدر: الشركة
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عنوان الشركة وممثلوها وأمين سر مجلس إدارتها
عنوان الشركة 

شركة االتصاالت السعودية
مجمع الملك عبدالعزيز

طريق اإلمام محمد بن سعود، حي المراسالت
ص.ب. 87912

الرياض 11652 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8001161100
فاكس: 4433530 11 966+

 www.stc.com.sa :الموقع اإللكتروني
 IRU@stc.com.sa :البريد اإللكتروني

ممثل الشركة

األستاذ/ وليد بن إبراهيم شكـري 
عضو مجلس إدارة الشركة 
شركة االتصاالت السعودية

الرياض
المملكة العربية السعودية
هاتف:966114529992+

فاكس: 966114525228+
www.stc.com.sa :الموقع اإللكتروني

Wshukri@stc.com.sa :البريد اإللكتروني

ممثل الشركة

األستاذ/ عليان بن محمد بن وتيد
الرئيس التنفيذي للشركة

شركة االتصاالت السعودية
الرياض

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966114529555+ 
فاكس: 966114525228+

www.stc.com.sa :الموقع اإللكتروني
olayan.alwetaid@stc.com.sa  :البريد اإللكتروني

أمين سر مجلس اإلدارة

األستاذ / عمر عليان راجي اليداء
أمين عام مجلس اإلدارة

ص.ب. 84659
الرياض 11372

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966114529992+
فاكس: 966114529655+

 www.stc.com.sa :الموقع اإللكتروني
 oonazi@stc.com.sa :البريد اإللكتروني
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سوق األسهم

مجموعة تداول السعودية )تداول السعودية(
طريق الملك فهد – العليا 6897

وحده رقم: 15
الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية
هاتف: 1919 92000 )11( 966+

فاكس: 9133 218 )11( 966+
 www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني
 csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني

مركز اإليداع

شركة مركز إيداع األوراق المالية
طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم: 11
الرياض 12211 – 3388
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6000 92002 966+
 www.edaa.com.sa :الموقع اإللكتروني

cc@edaa.com.sa :البريد اإللكتروني
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المستشارون
المستشارون الماليون 

شركة جولدمان ساكس العربية السعودية
برج المملكة، الطابق 25

ص.ب. 52969
الرياض 11573

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966112794800+
فاكس: 966112794807+

/www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia :الموقع اإللكتروني
gssainfo@gs.com :البريد اإللكتروني
 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

7267 شارع العليا، حي المروج
الرياض 2255 – 12283 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920005920 966+
فاكس: 2992385 11 966+

 www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني
stcfmo@hsbc.comm   :البريد اإللكتروني

شركة مورغان ستانلي السعودية
برج الراشد، الطابق العاشر

طريق الملك سعود
ص.ب. 66633
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2187000 11 966+
فاكس: 2187003 11 966+

 www.morganstanleysaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
 lneqsy@morganstanley.com :البريد اإللكتروني

شركة األهلي المالية
المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي

طريق الملك سعود
ص.ب. 22216
الرياض 11495

المملكة العربية السعودية
هاتف: 920000232 966+

فاكس: 4060052 11 966+
 www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني

 snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني
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مديرو سجل اكتتاب المؤسسات

شركة سيتي جروب العربية السعودية 
برج المملكة، الطابق رقم )20(

ص.ب. 301700 الرياض 11372
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966112246140+
فاكس: 966112110020+

www.citibank.com/icg/sa/emea/saudi-arabia :الموقع اإللكتروني
stc.fmo@citi.com :البريد اإللكتروني

كريديت سويس العربية السعودية 
 مركز الجميعة، مكتب رقم )1(

طريق الملك فهد، حي المحمدية
ص.ب. 5000 الرياض 12361-6858

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966112039701+
فاكس: 966112039798+

www.credit-suisse.com :الموقع اإللكتروني
 info.cssa@credit-suisse.com :البريد اإللكتروني

شركة جولدمان ساكس العربية السعودية
برج المملكة، الطابق 25

ص.ب. 52969
الرياض 11573

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966112794800+
فاكس: 966112794807+

/www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia :الموقع اإللكتروني
gssainfo@gs.com :البريد اإللكتروني
 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

7267 شارع العليا، حي المروج
الرياض 2255 – 12283 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920005920 966+
فاكس: 2992385 11 966+

 www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني
stcfmo@hsbc.com  :البريد اإللكتروني

شركة مورغان ستانلي السعودية
برج الراشد، الطابق العاشر

طريق الملك سعود
ص.ب. 66633
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2187000 11 966+
فاكس: 2187003 11 966+

 www.morganstanleysaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
 lneqsy@morganstanley.com :البريد اإللكتروني

ط



شركة األهلي المالية
المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي

طريق الملك سعود
ص.ب. 22216
الرياض 11495

المملكة العربية السعودية
هاتف: 920000232 966+

فاكس: 4060052 11 966+
 www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني

 snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

مدير االكتتاب

شركة األهلي المالية
المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي

طريق الملك سعود
ص.ب. 22216
الرياض 11495

المملكة العربية السعودية
هاتف: 920000232 966+

فاكس: 4060052 11 966+
  www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني

  snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني للمصدر

مكتب مقرن بن محمد الشعالن للمحاماة 
بوابة األعمال

مبنى رقم 26، منطقة ج
طريق المطار

ص. ب 1080، الرياض 11431
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4167300 )11( 966+
فاكس: 4167399 )11( 966+

 www.alshaalanlaw.com :الموقع اإللكتروني
mas@alshaalanlaw.com :البريد اإللكتروني

رقم ترخيص مزاولة مهنة المحاماة في المملكة: 34203

المستشار القانوني للمصدر بشأن الطرح الدولي

وايت اند كيس ال ال بي
5 أولد برود ستريت

لندن إي سي 2 أن 1 دي دبليو
المملكة المتحدة

هاتف: 1000 7532 20 44+
فاكس: 1001 7532 20 44+

www.whitecase.com :الموقع اإللكتروني
 stc-offering@whitecase.com :البريد اإللكتروني

ي
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المستشار القانوني لـلمستشارون الماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومدير االكتتاب

مكتب سلمان بن متعب السديري للمحاماة
أبراج تطوير، البرج األول، الطابق السابع

ص.ب. 17411
الرياض 11474

هاتف: 2072500 )11( 966+
فاكس: 2072577 )11( 966+

www.alsudairilaw.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@alsudairilaw.com.sa :البريد اإللكتروني

رقم ترخيص مزاولة مهنة المحاماة في المملكة: 32269

المستشار القانوني لـلمستشارون الماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومدير االكتتاب بشأن الطرح الدولي

ليثم آند واتكنز إل إل بي
آي سي دي بروكفيلد باليس، الدور 16

مركز دبي المالي العالمي
دبي 

اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 97147046300+
فاكس: 97147046499+

www.lw.com :الموقع اإللكتروني
grs@lw.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني لـلمساهم البائع

شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون
المبنى 15، البوابة االقتصادية

طريق مطار الملك خالد الدولي
ص.ب: 090239، الرياض 11613

 المملكة العربية السعودية.
رقم الهاتف: 9700 481 11 966+
رقم الفاكس: 9701 481 11 966+

info.ash@ashlawksa.com  :البريد اإللكتروني
 www.ashlawksa.com  :الموقع اإللكتروني

رقم السجل المهني: 699/12/323
السجل التجاري: 1010463703

مراجع الحسابات

شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيين )شركة ذات مسؤولية محدودة مهنية(
برج الفيصلية
ص.ب. 2732

الرياض 11461
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2734740 11 966+
فاكس: 2734730 11 966+

 www.ey.com :الموقع اإللكتروني
 riyadh@sa.ey.com :البريد اإللكتروني

تنويه: قدم كل من المستشارين ومراجع الحسابات المذكورين أعاله موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل 
والمضمون الواردين في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة. هذا وال يمتلك أي من المستشارين ومراجع الحسابات 
المذكورين أعاله أو شركاتهم التابعة أو مساهميهم أو أعضاء مجلس إداراتهم أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو 

الشركات التابعة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقالليتهم.
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الجهات المستلمة
الجهات المستلمة

البنك األهلي السعودي
طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي 

ص.ب. 3208 رقم الوحدة: 778
الرياض 13519 – 6676
المملكة العربية السعودية

هاتف: 1000 92000 966+
www.alahli.com :الموقع اإللكتروني

contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني
مصرف الراجحي

طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي
الرياض 11411

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2515 828 )11( 966+
فاكس: 8190 279 )11( 966+

www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني
alrajhibank.com.sa@contactcenter1 :البريد اإللكتروني

بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي

ص.ب. 22622
الرياض 11614

المملكة العربية السعودية
هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاكس: 0016 403 )11( 966+

www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني
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ملخص الطرح
يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم نبذة موجزة عن المعلومات المتعلقة بالطرح والواردة في هذه النشرة بشكل مفصل، إال أن هذا الملخص ال يتضمن 
جميع المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المستهدفين والتي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم الطرح. 
لذا ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب مراعاة كامل هذه النشرة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق 
باالستثمار في أسهم الطرح. وعلى وجه الخصوص، يجب مراجعة القسم »إشعار هام« في الصفحة رقم )أ( والقسم رقم   2- »عوامل المخاطرة« من هذه 

النشرة بدقة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح، ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.

اسم الشركة 
ووصفها 

وتأسيسها

تأسست شركة االتصاالت السعودية كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 1418/12/24هـ )الموافق 1998/04/21م( 
والذي قضى بتحويل قطاع البرق والهاتف بوزارة البرق والبريد والهاتف )قطاع االتصاالت( مع مختلف مكوناته وإمكانياته الفنية واإلدارية إلى 
وكانت  األساسي  الشركة  نظام  اعتماد  تم  1998/04/20م(  )الموافق  1418/12/23هـ  بتاريخ   213 رقم  الوزراء  مجلس  لقرار  وطبقاً  الشركة، 
الشركة في حينه مملوكة بالكامل لحكومة المملكة. وحصلت الشركة على سجلها التجاري رقم 1010150269 كشركة مساهمة سعودية بتاريخ 

1419/03/04هـ )الموافق 1998/06/29م(، وعنوان الشركة المسجل هو ص.ب 87912، الرمز البريدي 11652 الرياض.
وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 1423/07/02هـ )الموافق 2002/09/09م(، قامت الحكومة ببيع 30% من أسهم الشركة من خالل 
الطرح العام، بحيث يكون نصيب المواطنين السعوديين من ذوي الصفة الطبيعية 20% على األقل، ومصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة 
)الموافق  1423/11/03هـ  بتاريخ  العام  الطرح  عملية  من  االنتهاء  تم  وقد  بالتساوي،  بينهما  توزع   %10 تتجاوز  ال  نسبة  االجتماعية  للتأمينات 
2003/01/06م(، وقد قرر مجلس الوزراء بوصفه الجمعية العامة غير العادية للشركة ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 1423/07/02هـ 
عشر  خمسة  إلى  سعودي  ريال   )12,000,000,000( مليار  عشر  اثني  من  الشركة  مال  رأس  زيادة  على  الموافقة  2002/09/09م(،  )الموافق 
مليار )15,000,000,000( ريال سعودي، وذلك عن طريق رسملة األرباح المبقاة. وفي تاريخ 1427/03/13هـ )الموافق 2006/04/11م(، وافقت 
مليار  إلى عشرين  ريال سعودي  مليار )15,000,000,000(  الشركة من خمسة عشر  مال  رأس  زيادة  للشركة على  العادية  العامة غير  الجمعية 

)20,000,000,000( ريال سعودي، وذلك عن طريق رسملة األرباح المبقاة ومنح سهم مجاني عن كل ثالث )3( أسهم قائمة.
ويبلغ رأس مال الشركة الحالي عشرين مليار )20,000,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى ملياري )2,000,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية 
مدفوعة بالكامل قدرها )10( رياالت سعودية لكل سهم. وكما في تاريخ هذه النشرة، 70% من أسهم الشركة مملوكة من قبل صندوق االستثمارات 
العامة )المساهم البائع(، و6.16% من أسهم الشركة مملوكة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، ونسبة 23,84% من أسهم الشركة 

قابلة للتداول مملوكة من قبل الجمهور )أي جميع المساهمين بخالف المساهمين الكبار في الشركة(.

أنشطة الشركة

تتمثل أنشطة الشركة وفقاً لنظامها األساس فيما يلي:

إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة والمتنقلة والبنى التحتية التي تتطلبها والتي تعزز من تحقيق التحول الرقمي.  	

توصيل خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات المختلفة وتقديمها الى المشتركين، وصيانتها وإدارتها. 	

والمالية  	 الفنية  النواحي  جميع  من  وتوفيرها  وتنفيذها  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  خدمات  لتطوير  الالزمة  والدراسات  الخطط  إعداد 
واإلدارية، وإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، وتقديم الخدمات االستشارية التي تتعلق بشكل مباشر 

أو غير مباشر بأعمالها وأوجه نشاطها.

التوسع في شبكات ونظم االتصاالت وتقنية المعلومات والبنى التحتية وتطويرها، عن طريق استخدام أحدث األجهزة والمعدات التي توصلت  	
إليها تقنية االتصاالت، خصوصاً في مجال تقديم الخدمات والتطبيقات والبرامج وإدارتها.

تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملة بما في ذلك على سبيل المثال )االتصاالت - خدمات تكنولوجيا المعلومات – الخدمات  	
المدارة – الخدمات السحابية – إدارة المحتوى – خدمات مركز البيانات – البيانات الكبيرة – الخدمات الرقمية – التجارة اإللكترونية – 

األجهزة – البرامج – التطبيقات – الخ...(

توفير المعلومات والتقنيات واألنظمة المعتمدة على المعلومات للعمالء، بما في ذلك إعداد وتوزيع أدلة الهاتف واألدلة التجارية والنشرات  	
والمعلومات والبيانات وتوفير وسائل االتصاالت الالزمة لنقل خدمات )اإلنترنت( بما ال يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم )163( وتاريخ 
1418/10/23ه، وخدمات الحاسب اآللي العامة، وغير ذلك مما يتعلق بأنشطة االتصاالت أو الخدمات التي تقدمها الشركة سواء كان ذلك 

ألغراض اإلعالم أو التجارة أو الدعاية أو أغراض أخرى تراها الشركة مناسبة.

تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير وشراء وامتالك وتأجير وتصنيع وتسويق وبيع وتطوير وتصميم وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات  	
ومكونات شبكات االتصاالت المختلفة، بما في ذلك الشبكات الثابتة والمتحركة والخاصة، وكذلك برامج الحاسب اآللي والممتلكات الفكرية 

األخرى، وتقديم الخدمات والقيام بأعمال المقاوالت المتعلقة بشبكات االتصاالت المختلفة.

استثمار العقارات وما قد يترتب على ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة. 	

عقد القروض وتملك األصول الثابتة والمنقولة وذلك بقصد تحقيق أغراضها. 	

تقديم الدعم المالي واإلداري والخدمات األخرى للشركات التابعة. 	

تقديم خدمات التطوير والتدريب وإدارة األصول والتنمية والخدمات األخرى ذات العالقة. 	

تقديم حلول دعم القرار وذكاء االعمال واستثمار البيانات. 	

تقديم خدمات سلسلة اإلمدادات والخدمات األخرى. 	
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

م



كبار المساهمين

يوضح الجدول اآلتي أسماء كبار المساهمين الذين يملكون ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة، ونسب ملكيتهم في الشركة قبل الطرح وبعده 

المساهمين الكبار وعدد أسهمهم ونسبة ملكيتهم قبل وبعد الطرح(:  2الجدول )

المساهمون
بعد الطرحقبل الطرح*

القيمة االسمية عدد األسهم
القيمة االسمية عدد األسهمالنسبة)ريال سعودي(

النسبة)ريال سعودي(

صندوق االستثمارات 
64.99%701,299,800,00012,998,000,000%1,400,000,00014,000,000,000العامة

المؤسسة العامة للتأمينات 
6.16%6.16123,400,0001,234,000,000%123,400,0001,234,000,000االجتماعية

71.15%76,161,423,200,00014,232,000,000%1,523.400,00015,234,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

*البيانات المتعلقة باألسهم قبل الطرح هي كما في تاريخ هذه النشرة.

صندوق االستثمارات العامة.المساهم البائع

عشرون مليار )20,000,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل.رأس مال الشركة

إجمالي عدد أسهم 
ملياران )2,000,000,000( سهماً عادياً مدفوع بالكامل.الشركة

القيمة االسمية 
عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.للسهم

الطرح

تتمثل عملية الطرح بموجب هذه النشرة في بيع المساهم البائع مائة مليون ومئتان ألف )100,200,000( سهم عادي من أسهم الشركة تمثل نسبة 
قدرها 5.01% من رأس مال الشركة مع احتفاظه على حصة مسيطرة في الشركة من خالل عملية الطرح العام الثانوي المسوق بالكامل وذلك 
بنطاق سعري يتراوح بين مائة )100( ريال سعودي ومائة وستة عشر )116( ريال سعودي لسهم الطرح الواحد )نطاق سعر الطرح(. وسيتم تحديد 
سعر الطرح النهائي من قبل المساهم البائع ومديري سجل اكتتاب المؤسسات بناًء على مستويات الطلب من الفئات المشاركة، وسيتم اإلعالن 
عنه بعد انتهاء فترة بناء سجل األوامر. وتجدر اإلشارة أن في حال وجود أي تطورات أو تعديالت على شروط الطرح بما في ذلك حجم الطرح، 
سيتم اإلعالن عنها من قبل مديري سجل اكتتاب المؤسسات )بالنيابة عن المساهم البائع والشركة( قبل بداية فترة اكتتاب األفراد. كما تجدر 
اإلشارة أن التعديالت المذكورة )في حال انطباقها( لن تشمل تعديل نسبة التخصيص لفئة المستثمرين من المكتتبين األفراد التي تمثل 10% من 
إجمالي حجم الطرح، في حال وجود طلب كاف )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم 15 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة(.

مائة مليون ومئتان ألف )100,200,000( سهماً عادياً تمثل نسبة 5.01% من رأس مال الشركة.حجم الطرح 

مائة مليون ومئتان ألف )100,200,000( سهماً عادياً.أسهم الطرح

مائة )100( ريال سعودي إلى مائة وستة عشر )116( ريال سعودي لكل سهم من أسهم الطرح.  نطاق سعر الطرح

سعر الطرح 
النهائي

سيتم تحديد السعر النهائي ألسهم الطرح من قبل المساهم البائع ومديري سجل اكتتاب المؤسسات بالتشاور مع الشركة بناًء على مستوى الطلب 
من المستثمرين على أسهم الطرح.

وسيكون سعر الطرح النهائي هو السعر الذي يتم بموجبه تخصيص أسهم الطرح لجميع فئات المكتتبين والبالغ ]●[ )]●[( ريال سعودي للسهم 
الواحد.

وبعد انتهاء فترة بناء سجل األوامر، سيتم اإلعالن عن  سعر الطرح النهائي من قبل مديري سجل اكتتاب المؤسسات )نيابة عن المساهم البائع 
والشركة( )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم 15 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة(.

إجمالي قيمة 
]●[ (]●[ )ريال سعودي. الطرح 

استخدام 
متحصالت الطرح

سوف يتم توزيع متحصالت الطرح، المقدرة بمبلغ ]●[ )]●[( ريال سعودي )بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والمقدرة بمبلغ 
مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي( على المساهم البائع، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح، وذلك فيما عدا التعويض 
من المساهم البائع عن التكاليف التي تتكبدها الشركة بشأن الطرح )للمزيد من التفاصيل حول متحصالت الطرح، يرجى مراجعة القسم رقم  8 

»استخدام متحصالت الطرح« من هذه النشرة(.

ن



فئات المستثمرين 
المستهدفين

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين )ويشار إليهم فيما بعد بـ »المستثمرين«(، هما:
الشريحة )أ( الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات الواردة في الفقرة )5( من تعليمات بناء سجل األوامر وفقاً للشروط الواردة في هذه 
النشرة.  وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بعد االنتهاء من فترة بناء سجل األوامر وبعد اإلعالن 
عن سعر الطرح النهائي، وذلك بالتشاور بين المساهم البائع ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمستشارون الماليون ومدير االكتتاب )للمزيد من 

التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم 15 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة(. 
الشريحة )ب(: المكتتبين األفراد: تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي 
لها أوالد قصر من زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة 
أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر – وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم 
مثل هذه  تقدم  التي  المستلمة  الجهة  لنفس  تابعة  لدى شركة وساطة  استثمارية  المستلمة وحساب محفظة  الجهات  إحدى  لدى  بنكي  حساب 
الخدمات )ويشار اليهم فيما بعد مجتمعين بـ »المكتتبين األفراد« ولكل منهم بـ »المكتتب الفرد«(. ويعد الغيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا 
ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغًيا وسيتم أخذ 
االكتتاب األول فقط في االعتبار. يجب أن يكون لدى المكتتب الفرد حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة وحساب محفظة استثمارية لدى 
شركة وساطة تابعة لنفس الجهة المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، وسوف يعتبر االكتتاب الغًيا في حال عدم وجود للمكتتب الفرد حساب 
بنكي وحساب محفظة استثمارية على النحو الوارد أعاله. وتجدر اإلشارة أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين األفراد هو 
عشرة ماليين وعشرون ألف )10,020,000( سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي حجم الطرح، في حال وجود طلب كاف.  وسيتم تحديد العدد والنسبة 
النهائية ألسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للمكتتبين األفراد بعد االنتهاء من فترة بناء سجل األوامر وبعد اإلعالن عن سعر الطرح النهائي، وذلك 

بالتشاور بين المساهم البائع ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمستشارون الماليون ومدير االكتتاب.

إجمالي عدد أسهم الطرح لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

عدد أسهم الطرح 
]●[ )]●[( سهماً عادياً .للفئات المشاركة

عدد أسهم الطرح 
للمكتتبين األفراد

تجدر اإلشارة أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين األفراد هو عشرة ماليين وعشرون ألف )10,020,000( سهم في حال 
وجود طلب كاف. وبالتالي، سيتم اإلعالن عن العدد النهائي ألسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للمكتتبين األفراد والبالغ  ]●[ )]●[( سهماً عادياً 

بعد نهاية فترة بناء سجل األوامر.

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

طريقة االكتتاب 
للفئات المشاركة 

المسجلة في 
المملكة

يحق للفئات المشاركة المسجلة في المملكة التقدم باستمارة الطلب )Bid Form( أثناء فترة بناء سجل األوامر، وذلك عن طريق استمارة الطلب 
التي سيقوم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات بتوفيرها للفئات المشاركة المسجلة في المملكة وفقاً للتعليمات المبينة في القسم رقم 15 »شروط 
وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة، وسوف تعتبر استمارة الطلب ملزمة على المؤسسة المكتتبة بقبول تخصيص أسهم الطرح وستشمل تعليمات 

للوسيط باتخاذ الالزم لتنفيذ عملية تسوية األسهم المكتتب فيها.

طريقة االكتتاب 
للفئات المشاركة 
غير المسجلة في 

المملكة

يحق للفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة تقديم طلبات وأوامر االكتتاب )Bid / Subscription Orders( إلى مديري سجل اكتتاب 
المؤسسات عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني، دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع استمارة الطاب )Bid Form( وفقاً للتعليمات المبينة في القسم 
رقم 15 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة، وعلى الفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة التأكيد على موافقتهم على االكتتاب بأسهم 
الطرح المخصص لهم في يوم تخصيص أسهم الطرح، علماً بأنه يمكن للفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة االكتتاب وتقديم طلبات وأوامر 
االكتتاب )Bid / Subscription Orders( وكذلك تأكيدهم على االكتتاب بأسهم الطرح المخصص لهم في يوم تخصيص أسهم الطرح إلى 
مديري سجل اكتتاب المؤسسات عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني. )للمزيد من التفاصيل حول الفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة، 

يرجى مراجعة الفقرة )د( من تعريف الفئات المشاركة في القسم رقم »التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة(.

طريقة االكتتاب 
للمكتتبين األفراد

للتعليمات المبينة في القسم رقم 15 »شروط وأحكام االكتتاب«  يجب على كل مكتتب فرد تقديم طلب اكتتاب خالل فترة اكتتاب األفراد وفقاً 
من هذه النشرة. وبإمكان المكتتبين األفراد االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي )ATM( التابعة للجهات 
المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن: )أ( يكون لدى المكتتب الفرد حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، 
و)ب( أن يكون لدى المكتتب الفرد حساب محفظة استثمارية لدى شركة وساطة تابعة لنفس الجهة المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و)ج( 

ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً. 

 الحد األدنى والحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

الحد األدنى 
واألقصى لعدد 

األسهم التي 
يمكن االكتتاب 

فيها من قبل 
الفئات المشاركة

الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح للفئات المشاركة هو مائة ألف  )100,000( سهم من أسهم الطرح بناًء على نطاق سعر الطرح الذي يتراوح 
بين مائة )100( ريال سعودي ومائة وستة عشر )116( ريال سعودي، وال يوجد حد أقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن االكتتاب فيها من قبل 

الفئات المشاركة.

س



الحد األدنى و 
األقصى لعدد 

األسهم التي يمكن 
االكتتاب فيها من 

قبل المكتتبين 
األفراد

الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح للمكتتبين األفراد هو عشرة )10( أسهم من أسهم الطرح بناًء على سعر اكتتاب األفراد والبالغ مائة وستة 
عشر )116( ريال سعودي. وال يوجد حد أقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد. وال يجوز للمكتتب الفرد 

تغيير أو إلغاء طلب االكتتاب الخاص به بعد تقديمه.

طريقة التخصيص ورّد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

تخصيص أسهم 
الطرح للفئات 

المشاركة

سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بعد االنتهاء من فترة بناء سجل األوامر وبعد اإلعالن عن سعر 
الطرح النهائي، وذلك بالتشاور بين المساهم البائع ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمستشارون الماليون ومدير االكتتاب )للمزيد من التفاصيل، 

يرجى مراجعة القسم رقم 15 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة(.

تخصيص أسهم 
الطرح للمكتتبين 

األفراد

وتجدر اإلشارة أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين األفراد هو عشرة ماليين وعشرون ألف )10,020,000( سهم تمثل نسبة 
10% من إجمالي حجم الطرح، في حال وجود طلب كاف. وسيتم تحديد العدد والنسبة النهائية ألسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للمكتتبين 
األفراد بعد االنتهاء من فترة بناء سجل األوامر وبعد اإلعالن عن سعر الطرح النهائي، وذلك بالتشاور بين المساهم البائع ومديرو سجل اكتتاب 
»شروط وأحكام االكتتاب« من هذه  القسم رقم 15  التفاصيل، يرجى مراجعة  )للمزيد من  االكتتاب  الماليون ومدير  والمستشارون  المؤسسات 

النشرة(.

رد فائض أموال 
االكتتاب

سيتم إعادة مبلغ االكتتاب الفائض أو كامل المبلغ للمكتتب الفرد نقداً في الحاالت التالية: )أ( إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب 
األفراد أو )ب( إذا لم تخصص له كامل األسهم التي تم االكتتاب بها أو )ج( إذا كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر اإلغالق ألسهم الشركة 
في يوم الخميس بتاريخ 1443/05/05هـ )الموافق 2021/12/09م(. في حال انطباق الفقرة )ج(، لن يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لفئة 
المكتتبين األفراد. وسيتم إعادة المبالغ المذكورة للمكتتب الفرد )في حال انطباق ذلك( دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة 
وسيتم إيداع المبالغ المستردة في حساب المكتتب الفرد المحدد في طلب اكتتابه، بما في ذلك أي مبالغ تتعلق بكسور أسهم الطرح )إن وجدت( 
)للمزيد من التفاصيل عن كيفية االكتتاب وتخصيص أسهم االكتتاب للمكتتبين األفراد، يرجى مراجعة القسم رقم 15 »شروط وأحكام االكتتاب« من 
هذه النشرة(. وسيتم اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح للفئات المشاركة والمكتتبين األفراد في يوم الجمعة بتاريخ 1443/05/06هـ 
)الموافق 2021/12/10م( ورد الفائض )إن وجد( في موعد أقصاه  يوم الثالثاء بتاريخ 1443/05/10هـ )الموافق 2021/12/14م( )للمزيد من 

التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم 15 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة(.

فترة اكتتاب 
الفئات المشاركة

تبدأ فترة االكتتاب للفئات المشاركة من الساعة 6:00 مساًء )بتوقيت الرياض( بتاريخ 1443/05/01هـ )الموافق 2021/12/05م(، وتنتهي في 
الساعة 5:00 مساًء )بتوقيت الرياض( بتاريخ 1443/05/05هـ )الموافق 2021/12/09م( )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم »التواريخ 

المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة رقم )ر( من هذه النشرة(.

فترة اكتتاب 
المكتتبين األفراد

تبدأ فترة االكتتاب للمكتتبين األفراد من الساعة 11:59 مساًء )بتوقيت الرياض( بتاريخ 1443/05/03هـ )الموافق 2021/12/07م(، وتنتهي في 
الساعة 11:59مساًء )بتوقيت الرياض( بتاريخ 1443/05/04هـ )الموافق 2021/12/08م( )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم »التواريخ 

المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة رقم )ر( من هذه النشرة(.

فترة بناء سجل 
األوامر

تبدأ فترة بناء سجل األوامر من الساعة 6:00 مساًء )بتوقيت الرياض( في يوم األحد بتاريخ 1443/05/01هـ )الموافق 2021/12/05م(، وتنتهي 
التفاصيل، يرجى  بتاريخ 1443/05/05هـ )الموافق 2021/12/09م( )للمزيد من  الرياض( في يوم الخميس  في الساعة 5:00 مساًء )بتوقيت 

مراجعة القسم »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة )ر( من هذه النشرة(.
األحقية في 

األرباح
تستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة وتدفعها اعتباراً من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تليها )للمزيد من التفاصيل، 

يرجى مراجعة القسم رقم 7 »سياسة توزيع األرباح« من هذه النشرة(.

حقوق التصويت
جميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، وال يخول أي أسهم حامله بممارسة أي حقوق تفضيلية، ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت 
واحد. ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها، كما يجوز للمساهم تفويض مساهم آخر من غير أعضاء مجلس 

اإلدارة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة.

القيود المفروضة 
على األسهم )فترة 

الحظر(

ووفقا التفاقية إدارة سجل االكتتاب )الموضحة في القسم رقم 13 »إدارة سجل االكتتاب« من هذه النشرة(، يحظر على المساهم البائع التصرف 
في أسهم الشركة وذلك لفترة سنة من تاريخ استكمال طرح أسهم الطرح )كما هو معرف القسم رقم 1 »التعريفات والمصطلحات« من هذه 
النشرة(. كما أنه وفقاً التفاقية إدارة سجل االكتتاب، ال يجوز للشركة إصدار أسهم جديدة خالل فترة ستة أشهر من تاريخ استكمال طرح أسهم 
الطرح )للمزيد من التفاصيل حول اتفاقية إدارة سجل االكتتاب بما في ذلك فترات الحظر التعاقدية، يرجى االطالع على القسم رقم 13 »إدارة 

سجل االكتتاب« من هذه النشرة(. 

األسهم التي سبق 
للشركة إدراجها

 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 1423/07/02هـ )الموافق 2002/09/09م(، قامت الحكومة ببيع 30% من أسهم الشركة من خالل 
الطرح العام وإدراجها في السوق المالية، بحيث يكون نصيب المواطنين السعوديين من ذوي الصفة الطبيعية 20% على األقل، ومصلحة معاشات 
التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية نسبة ال تتجاوز 10% توزع بينهما بالتساوي، وقد تم االنتهاء من عملية الطرح العام األولي بتاريخ 

1423/11/03هـ )الموافق 2003/01/06م(.

عوامل المخاطرة

هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في أسهم الطرح، ويمكن تصنيف تلك المخاطر كالتالي: 
مخاطر متعلقة بأعمال وأنشطة الشركة.- 1
مخاطر متعلقة بالسوق والبيئة التنظيمية.- 2
مخاطر متعلقة بأسهم الشركة بما فيها أسهم الطرح.- 3

وقد تم استعراض هذه المخاطر في القسم رقم  2- »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، والتي يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق 
باالستثمار في أسهم الطرح.

ع



مصاريف الطرح

سوف يتحمل المساهم البائع جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح بما فيها أي مصاريف أو تكاليف تتكبدها الشركة فيما يتعلق بذلك، 
والتي سيتم خصمها من إجمالي متحصالت الطرح. تقّدر مصاريف الطرح تقريباً بمبلغ مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي، وتشمل أتعاب 
مديري سجل اكتتاب المؤسسات والمستشارين الماليين والمستشار القانوني والمستشار القانوني لمديري سجل اكتتاب المؤسسات، إضافًة إلى 

أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة بالطرح.

مدير االكتتاب

شركة األهلي المالية
المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي

طريق الملك سعود
ص.ب. 22216
الرياض 11495

المملكة العربية السعودية
هاتف: 920000232 966+

فاكس: 4060052 11 966+
 www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني

snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

المستشارون 
الماليون 

شركة جولدمان ساكس العربية السعودية
برج المملكة، الطابق 25

ص.ب. 52969
الرياض 11573

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966112794800+
فاكس: 966112794807+

 /https://www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia  الموقع اإللكتروني
gssainfo@gs.com :البريد اإللكتروني

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
7267 شارع العليا، حي المروج

الرياض 2255 – 12283 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920005920 966+
فاكس: 2992385 11 966+

 www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني
 stcfmo@hsbc.com  :البريد اإللكتروني

شركة مورغان ستانلي السعودية
برج الراشد، الطابق العاشر

طريق الملك سعود
ص.ب. 66633
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2187000 11 966+
فاكس: 2187003 11 966+

 www.morganstanleysaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
 lneqsy@morganstanley.com :البريد اإللكتروني

شركة األهلي المالية
المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي

طريق الملك سعود
ص.ب. 22216
الرياض 11495

المملكة العربية السعودية
هاتف: 920000232 966+

فاكس: 4060052 11 966+
 www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني

snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني
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مديري سجل 
اكتتاب المؤسسات

شركة سيتي جروب العربية السعودية
شركة سيتي جروب العربية السعودية

برج المملكة، الطابق رقم )20(
ص.ب. 301700 الرياض 11372

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966112246140+
فاكس: 966112110020+

www.credit-suisse.com :الموقع اإللكتروني
stc.fmo@citi.com :البريد اإللكتروني

كريديت سويس العربية السعودية 
 مركز الجميعة، مكتب رقم )1(

طريق الملك فهد، حي المحمدية
ص.ب. 5000 الرياض 12361-6858

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966112039701+
فاكس: 966112039798+

www.credit-suisse.com :الموقع اإللكتروني
info.cssa@credit-suisse.com :البريد اإللكتروني

شركة جولدمان ساكس العربية السعودية
برج المملكة، الطابق 25

ص.ب. 52969
الرياض 11573

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966112794800+
فاكس: 966112794807+

 /https://www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia  الموقع اإللكتروني
gssainfo@gs.com :البريد اإللكتروني

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
7267 شارع العليا، حي المروج

الرياض 2255 – 12283 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920005920 966+
فاكس: 2992385 11 966+

 www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني
stcfmo@hsbc.com  :البريد اإللكتروني
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مديري سجل 
اكتتاب المؤسسات

شركة مورغان ستانلي السعودية
برج الراشد، الطابق العاشر

طريق الملك سعود
ص.ب. 66633
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2187000 11 966+
فاكس: 2187003 11 966+

 www.morganstanleysaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
 lneqsy@morganstanley.com :البريد اإللكتروني

شركة األهلي المالية
المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي

طريق الملك سعود
ص.ب. 22216
الرياض 11495

المملكة العربية السعودية
هاتف: 920000232 966+

فاكس: 4060052 11 966+
 www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني

snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

مالحظة: يجب الرجوع إلى القسم »إشعار هام« في الصفحة رقم )أ(، والقسم رقم  2- »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة ودراستهما بعناية تامة قبل 
اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح بموجب هذه النشرة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب وتواريخ اإلعالنات المهمة

التواريخ المهمة
الجدول الزمني المتوقع للطرح(:  3الجدول )

التاريخالحدث

بتاريخ اإلعالن عن إطالق الطرح ونطاق سعر الطرح  الرياض(  )بتوقيت  مساًء   6:00 الساعة  األحد  يوم  السوق  إغالق  بعد 
1443/05/01هـ )الموافق 2021/12/05م(.

فترة اكتتاب الفئات المشاركة وفترة بناء سجل األوامر

بتاريخ  األحد  يوم  في  الرياض(  )بتوقيت  مساًء   6:00 الساعة  من  تبدأ  فترة 
 5:00 الساعة  في  وتنتهي  2021/12/05م(،  )الموافق  1443/05/01هـ 
)الموافق  1443/05/05هـ  بتاريخ  الخميس  يوم  في  الرياض(  )بتوقيت  مساًء 

2021/12/09م(.

فترة اكتتاب المكتتبين األفراد

بتاريخ  الثالثاء  يوم  في  الرياض(  )بتوقيت  مساًء   11:59 الساعة  من  تبدأ  فترة 
 11:59 الساعة  في  وتنتهي  2021/12/07م(،  )الموافق  1443/05/03هـ 
)الموافق  1443/05/04هـ  بتاريخ  األربعاء  يوم  في  الرياض(  )بتوقيت  مساًء 

2021/12/08م(.

يوم الجمعة بتاريخ 1443/05/06هـ )الموافق 2021/12/10م(.اإلعالن عن سعر الطرح النهائي ألسهم الطرح

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح للفئات المشاركة والمكتتبين 
يوم الجمعة بتاريخ 1443/05/06هـ )الموافق 2021/12/10م(.األفراد

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب من قبل الفئات المشاركة لتنفيذ عمليات 
الصفقات المتفاوض عليها )Negotiated Trades( للفئات المشاركة من قبل 

الوسطاء
يوم األحد بتاريخ 1443/05/08هـ )الموافق 2021/12/12م( بعد افتتاح السوق.

يوم األحد بتاريخ 1443/05/08هـ )الموافق 2021/12/12م( قبل افتتاح السوق.موعد إيداع أسهم المكتتبين األفراد في محافظهم االستثمارية

الثالثاء تسوية النقد ورد الفائض يوم  إلى  2021/12/12م(  )الموافق  1443/05/08هـ  بتاريخ  األحد  يوم 
بتاريخ 1443/05/10هـ )الموافق 2021/12/14م(.

يوم الثالثاء بتاريخ 1443/05/10هـ )الموافق 2021/12/14م(.آخر موعد إلعادة فائض مبالغ االكتتاب )إن وجدت( للمكتتبين األفراد

التاريخ المتوقع لبدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية 

المالية  السوق  في  الطرح  أسهم  بتداول  المكتتبين  المستثمرين  يبدأ  أن  يُتوقع 
للفئات   )Negotiated Trades( المتفاوض عليها بعد تنفيذ عمليات الصفقات 
المشاركة وإيداع أسهم المكتتبين األفراد في محافظهم االستثمارية في يوم األحد 

بتاريخ 1443/05/08هـ )الموافق 2021/12/12م(.

موقع  تظهر على  إعالنات  الفعلية من خالل  التواريخ  اإلعالن عن  يتم  تقريبية، وسوف  أعاله  إليها  المشار  والتواريخ  الزمني  الجدول  يعتبر  مالحظة: 
www.( السعودية  العربية  سي  بي  إس  إتش  شركة  وهم:  الماليين  للمستشارين  اإللكترونية  والمواقع   )www.saudiexchange.sa( اإللكتروني  تداول 
 ،www.morganstanleysaudiarabia.com(( وشركة مورغان ستانلي السعودية ،)www.alahlicapital.com( وشركة األهلي المالية ،)hsbcsaudi.com
وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية )www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia( ومديري سجل اكتتاب المؤسسات وهم: شركة إتش 
www.(( وشركة مورغان ستانلي السعودية ،)www.alahlicapital.com( وشركة األهلي المالية ،)www.hsbcsaudi.com( إس بي سي العربية السعودية
وكريديت   )www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia( السعودية  العربية  ساكس  جولدمان  وشركة   ،morganstanleysaudiarabia.com
)www.citibank.com/icg/sa/emea/saudi-arabia(  وشركة سيتي جروب العربية السعودية )www.credit-suisse.com( سويس العربية السعودية

.)www.stc.com.sa( والموقع اإللكتروني للشركة

ر
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تواريخ اإلعالنات المهمة
تواريخ اإلعالنات المهمة (:  4الجدول )

التاريخالمعلناإلعالن

1443/04/04هـ الشركةاإلعالن عن الدعوة النعقاد الجمعية العامة العادية* بتاريخ  الثالثاء  يوم 
)الموافق 2021/11/09م(.

1443/04/25هـ الشركةاإلعالن عن نتائج الجمعية العامة العادية  بتاريخ  الثالثاء  يوم 
)الموافق 2021/11/30م(.

اإلعالن عن إطالق الطرح ونطاق سعر الطرح وبداية فترة اكتتاب الفئات المشاركة 
وفترة بناء سجل األوامر

المؤسسات  اكتتاب  سجل  مديري 
بالنيابة عن المساهم البائع والشركة 

1443/05/01هـ  بتاريخ  األحد  يوم 
)الموافق 2021/12/05م(.

المؤسسات اإلعالن عن بداية فترة اكتتاب المكتتبين األفراد اكتتاب  سجل  مديري 
بالنيابة عن المساهم البائع والشركة 

1443/05/03هـ  بتاريخ  الثالثاء  يوم 
)الموافق 2021/12/07م(.

المؤسسات اإلعالن عن سعر الطرح النهائي ألسهم الطرح اكتتاب  سجل  مديري 
بالنيابة عن المساهم البائع والشركة 

1443/05/06هـ  بتاريخ  الجمعة  يوم 
)الموافق 2021/12/10م(. 

المؤسسات اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح للفئات المشاركة والمكتتبين األفراد اكتتاب  سجل  مديري 
بالنيابة عن المساهم البائع والشركة 

1443/05/06هـ  بتاريخ  الجمعة  يوم 
)الموافق 2021/12/10م(.

 Negotiated( عليها  المتفاوض  الصفقات  تنفيذ  عمليات  إكمال  عن  اإلعالن 
)Trades

1443/05/08هـ مديري سجل اكتتاب المؤسسات بتاريخ  األحد  يوم 
)الموافق 2021/12/12م(.

1443/05/08هـ مركز إيداع اإلعالن عن إيداع أسهم المكتتبين األفراد في محافظهم االستثمارية بتاريخ  األحد  يوم 
)الموافق 2021/12/12م(.

المؤسسات اإلعالن عن تسوية النقد ورد الفائض اكتتاب  سجل  مديري 
بالنيابة عن المساهم البائع والشركة

1443/05/10هـ  بتاريخ  الثالثاء  يوم   
)الموافق 2021/12/14م(.

المؤسسات اإلعالن عن استكمال طرح أسهم الطرح وإجمالي قيمة الطرح النهائية اكتتاب  سجل  مديري 
بالنيابة عن المساهم البائع والشركة 

1443/05/10هـ  بتاريخ  الثالثاء  يوم 
)الموافق 2021/12/14م(.

*تم اإلعالن عن الدعوة النعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بغرض الترخيص لمصلحة أعضاء مجلس إدارتها )الذين يمثلون المساهم البائع( في اتفاقية إدارة سجل االكتتاب وذلك استناداً 
إلى المادة 71 من نظام الشركات وتفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص مفوض من قبل مجلس اإلدارة بالتوقيع عليها وأي طلبات ووثائق أخرى متعلقة بالطرح.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على الشريحتين التالين من المستثمرين )ويشار إليهم فيما بعد بـ »المستثمرين«(:

الفئات المشاركة:أ. 

تشمل هذه الشريحة الفئات الواردة في الفقرة )5( من تعليمات بناء سجل األوامر وفقاً للشروط الواردة في هذه النشرة )للمزيد من التفاصيل حول الفئات 
المشاركة، يرجى مراجعة القسم رقم 1 »التعريفات والمصطلحات« والقسم رقم 15 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة(. وسيتم تحديد عدد ونسبة 
أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بعد االنتهاء من فترة بناء سجل األوامر وبعد اإلعالن عن سعر الطرح النهائي، وذلك بالتشاور بين 

المساهم البائع ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمستشارون الماليون ومدير االكتتاب.

المكتتبين األفراد:ب. 

 تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي - حيث 
يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر – وأي 
شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة وحساب محفظة 
استثمارية لدى شركة وساطة تابعة لنفس الجهة المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات )»المكتتبين األفراد«(. ويعد الغًيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، 
وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغًيا وسيتم أخذ 
االكتتاب األول فقط في االعتبار. يجب أن يكون لدى المكتتب الفرد حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة وحساب محفظة استثمارية لدى شركة 
وساطة تابعة لنفس الجهة المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، وسوف يعتبر االكتتاب الغًيا في حال عدم وجود للمكتتب الفرد حساب بنكي وحساب 
محفظة استثمارية على النحو الوارد أعاله. وتجدر اإلشارة أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين األفراد هو عشرة ماليين وعشرون 
ألف )10,020,000( سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي حجم الطرح، في حال وجود طلب كاف. وسيتم تحديد العدد والنسبة النهائية ألسهم الطرح التي 
سيتم تخصيصها للمكتتبين األفراد بعد االنتهاء من فترة بناء سجل األوامر وبعد اإلعالن عن سعر الطرح النهائي، وذلك بالتشاور بين المساهم البائع 

ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمستشارون الماليون ومدير االكتتاب.

ش



وفيما يلي نبذة مختصرة عن طريقة اكتتاب الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد:

الفئات المشاركةأ. 

يقوم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات بعرض أسهم الطرح على الفئات المشاركة وذلك خالل فترة بناء سجل األوامر وبناًء على نطاق سعر الطرح الذي 
يترواح من مائة )100( ريال سعودي إلى مائة وستة عشر )116( ريال سعودي. وسيتم اإلعالن عن سعر الطرح النهائي بنهاية فترة بناء سجل األوامر، 

والذي سيتم تحديده من قبل المساهم البائع ومديري سجل اكتتاب المؤسسات بالتشاور مع الشركة.

سيكون االكتتاب في أسهم الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر وفًقا للشروط واألحكام المقدمة من قبل مديري سجل اكتتاب المؤسسات. ويجب على 
الفئات المشاركة االلتزام بالمتطلبات التالية فيما يتعلق بعملية بناء سجل األوامر:

يجب على كٍل من الفئات المشاركة تقديم طلبات اكتتاب خالل فترة بناء سجل األوامر لشراء أسهم الطرح في حدود نطاق سعر الطرح من أ- 
خالل مديري سجل اكتتاب المؤسسات عن طريق تعبئة طلب االكتتاب وتسليمه، وفًقا للشروط واألحكام المفصلة في استمارة الطلب. ويكون 

الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح للفئات المشاركة هو مائة ألف )100,000( سهم من أسهم الطرح.
تمول الفئات المشاركة ما يخصص لهم من أسهم الطرح على أساس السعر الطرح النهائي من خالل صفقات متفاوض عليها مع الوسيط.ب- 
يجوز للفئات المشاركة تغيير أو إلغاء طلبات االكتتاب الخاصة بهم في أي وقت خالل عملية بناء سجل األوامر، شريطة أن يتم هذا التغيير من ج- 

خالل تقديم طلب اكتتاب معدل أو إضافي، حيثما ينطبق، وذلك قبل انتهاء فترة بناء سجل األوامر. 

ويجب أن يكون عدد األسهم المطلوبة قابل للتخصيص. وسيقوم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات بإخطار الفئات المشاركة بسعر الطرح النهائي وعدد 
أسهم الطرح المخصصة لهم. وسوف تعتبر استمارة الطلب ملزمة على المؤسسة المكتتبة بقبول تخصيص أسهم الطرح وستشمل تعليمات للوسيط باتخاذ 

الالزم لتنفيذ عملية تسوية األسهم المكتتب فيها

وتجدر اإلشارة إلى أنه سيتم تحديد السعر النهائي ألسهم الطرح من قبل المساهم البائع ومديري سجل اكتتاب المؤسسات بنهاية فترة بناء سجل األوامر، 
وذلك بناًء على مستوى الطلب من المستثمرين على أسهم الطرح.

المكتتبين األفراد:ب. 

يجب على كل مكتتب فرد تقديم طلب اكتتاب للمكتتبين األفراد ويجب عليه االكتتاب في مضاعفات )10( أسهم من أسهم الطرح بناء على الحد األعلى 
من نطاق سعر الطرح، ويكون لكل مكتتب فرد الحق في االكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته، وال يوجد حد أقصى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها من 
ِقبل المكتتبين األفراد وينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يتقدم لالكتتاب بها في الطلب، وذلك بناًء على سعر اكتتاب األفراد. وال يجوز 

للمكتتب الفرد تغيير أو إلغاء طلب االكتتاب الخاص به بعد تقديمه.  

يمكن للمكتتبين األفراد االكتتاب من خالل القنوات اإللكترونية للجهات المستلمة )أي الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول 
والخدمات المصرفية عبر الهاتف أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقّدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها(، بشرط استيفاء 

المتطلبات التالية:

يجب أن يكون لدى المكتتب الفرد حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات؛أ- 
يجب أن يكون لدى المكتتب الفرد محفظة استثمارية لدى شركة وساطة تابعة إلحدى الجهات المستلمة؛ب- 
ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.ج- 

حيث يحق لمدير االكتتاب إلغاء الطلب في حال عدم استيفاء المتطلبات أعاله، وسيعتبر أي مكتتب فرد بمجرد تقديمه الطلب قد وافق على شروط وأحكام 
طلب اكتتاب األفراد، والذي يمثل اتفاقية ملزمة قانوًنا بين المساهم البائع والشركة والمكتتب الفرد مقدم الطلب.

وسيتم إعادة مبلغ االكتتاب الفائض أو كامل المبلغ للمكتتب الفرد نقداً في الحاالت التالية: )أ( إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب األفراد 
أو )ب( إذا لم تخصص له كامل األسهم التي تم االكتتاب بها أو )ج( إذا كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر اإلغالق ألسهم الشركة في يوم الخميس 
بتاريخ 1443/05/05هـ )الموافق 2021/12/09م(. في حال انطباق الفقرة )ج(، لن يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لفئة المكتتبين األفراد. وسيتم 
إعادة المبالغ المذكورة للمكتتب الفرد )في حال انطباق ذلك( دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة وسيتم إيداع المبالغ المستردة في 

حساب المكتتب الفرد المحدد في طلب اكتتابه، بما في ذلك أي مبالغ تتعلق بكسور أسهم الطرح )إن وجدت(. 

للمزيد من التفاصيل حول اكتتاب المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة، يرجى مراجعة القسم رقم 15 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة.

ت



أسئلة وأجوبة عن الطرح
ما هو التوقيت المتوقع إلتمام الطرح؟- 1

يرجى االطالع على قسم »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة رقم )ر( من هذه النشرة الذي يوضح التواريخ واالجراءات الرئيسية فيما 
يتعلق بالطرح.

كيف سيتم تحديد سعر الطرح النهائي؟- 2

تجدر اإلشارة أن نطاق سعر الطرح يتراوح بين مائة )100( ريال سعودي إلى مائة وستة عشر )116( ريال سعودي. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي 
من قبل الشركة ومديري سجل اكتتاب المؤسسات بالتشاور مع الشركة بعد نهاية فترة بناء سجل األوامر بناًء على مستوى الطلب من المستثمرين، وسيتم 

اإلعالن عنه من قبل مديري سجل اكتتاب المؤسسات )نيابة عن المساهم البائع والشركة(.

وسيكون سعر الطرح النهائي هو السعر الذي يتم بموجبه تخصيص أسهم الطرح لجميع فئات المكتتبين والبالغ ]●[ )]●[( ريال سعودي للسهم الواحد.

في حالة عدم وجود حجم طلب كاٍف على أسهم الطرح، يحتفظ المساهم البائع بالحق في إلغاء الطرح، ويكون ذلك وفقاً لتقديره المطلق.

كيف ستجرى عملية التسويق؟- 3

بعد إطالق الطرح، ستقوم الشركة بعمليات تسويقية تتضمن عرض تقديمي للفئات المشاركة من قبل إدارة الشركة فيما يتعلق بالطرح خالل فترة بناء 
سجل األوامر.

وستشمل استراتيجية التسويق للمكتتبين األفراد الموجودين في المملكة قيام الشركة والجهات المستلمة بالتسويق عن طريق الالفتات والمواقع اإللكترونية 
ووسائل التواصل االجتماعي واإلشعارات المختلفة من خالل قنوات عالقات المستثمرين بالشركة للتأكد من أن المكتتبين األفراد على دراية بمعلومات 

ومستجدات الطرح. 

كما أنه تم تضمين جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالشركة والطرح في هذه النشرة، بما في ذلك تفاصيل حول التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب 
والشروط واألحكام المطبقة على المكتتبين األفراد في المملكة وتفاصيل الجهات المستلمة، حتى يتسنى للمستثمرين اتخاذ قراراتهم االستثمارية فيما 

يتعلق بأسهم الطرح عن دراية. 

كيف ستتم عملية االكتتاب للفئات المشاركة والمكتتبين األفراد؟- 4

الفئات المشاركة: 

سيكون االكتتاب في أسهم الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر وفًقا للشروط واألحكام المقدمة من قبل مديري سجل اكتتاب المؤسسات. ويجب على 
الفئات المشاركة االلتزام بالمتطلبات التالية فيما يتعلق بعملية بناء سجل األوامر:

يجب على كٍل من الفئات المشاركة تقديم طلبات اكتتاب خالل فترة بناء سجل األوامر لشراء أسهم الطرح في حدود نطاق سعر الطرح من  	
خالل مديري سجل اكتتاب المؤسسات عن طريق تعبئة طلب االكتتاب وتسليمه، وفًقا للشروط واألحكام المفصلة في استمارة الطلب. ويكون 

الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح للفئات المشاركة هو مائة ألف )100,000( سهم من أسهم الطرح.
تمول الفئات المشاركة ما يخصص لهم من أسهم الطرح على أساس السعر الطرح النهائي من خالل صفقات متفاوض عليها مع الوسيط. 	
يجوز للفئات المشاركة تغيير أو إلغاء طلبات االكتتاب الخاصة بهم في أي وقت خالل عملية بناء سجل األوامر، شريطة أن يتم هذا التغيير من  	

خالل تقديم طلب اكتتاب معدل أو إضافي، حيثما ينطبق، وذلك قبل انتهاء فترة بناء سجل األوامر. 

المكتتبين األفراد: 

سيُطلب من المكتتبين األفراد االكتتاب في أسهم الطرح من خالل القنوات اإللكترونية ألحد الجهات المستلمة المعينة من قبل المساهم البائع. ويجب أن 
يكون لدى المكتتب الفرد )1( حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة؛ و)2( وحساب محفظة استثمارية لدى شركة وساطة تابعة لنفس الجهة المستلمة 
التي تقدم مثل هذه الخدمات، وسوف يعتبر االكتتاب الغًيا في حال عدم وجود للمكتتب الفرد حساب بنكي وحساب محفظة استثمارية على النحو الوارد 

أعاله. وتجدر اإلشارة أنه ال يجوز للمكتتبين األفراد تغيير أو إلغاء طلبات االكتتاب الخاص بهم بعد تقديمها.

كيف سيتم تنفيذ عملية بناء سجل األوامر؟- 5

تم االتفاق بين الشركة والمساهم البائع ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات على عملية بناء سجل األوامر تتناسب مع طبيعة الطرح وسيتم تنفيذها وفًقا 
ألبرز الممارسات الدولية مع االسترشاد بتعليمات بناء سجل األوامر عند االقتضاء.

تبدأ فترة بناء سجل األوامر من الساعة 6:00 مساًء )بتوقيت الرياض( في يوم األحد بتاريخ 1443/05/01هـ )الموافق 2021/12/05م(، وتنتهي في 
الساعة 5:00 مساًء )بتوقيت الرياض( في يوم الخميس بتاريخ 1443/05/05هـ )الموافق 2021/12/09م(.

ث



كيف تتم عملية االكتتاب في األسهم للمستثمرين األفراد؟- 6

سيقوم كل مكتتب فرد بتقديم طلب اكتتاب المكتتبين األفراد، وينبغي تحديد عدد األسهم التي يتقدم لالكتتاب بها في الطلب، وذلك بناًء على سعر اكتتاب 
األفراد. وال يجوز للمكتتب الفرد تغيير أو إلغاء طلب االكتتاب الخاص به بعد تقديمه. وسيتم إعادة مبلغ االكتتاب الفائض أو كامل المبلغ للمكتتب الفرد 
نقداً في الحاالت التالية: )أ( إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب األفراد أو )ب( إذا لم تخصص له كامل األسهم التي تم االكتتاب بها أو )ج( 
إذا كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر اإلغالق ألسهم الشركة في يوم الخميس بتاريخ 1443/05/05هـ )الموافق 2021/12/09م(. في حال انطباق 
الفقرة )ج(، لن يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لفئة المكتتبين األفراد. وسيتم إعادة المبالغ المذكورة للمكتتب الفرد )في حال انطباق ذلك( دون أي 
عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة وسيتم إيداع المبالغ المستردة في حساب المكتتب الفرد المحدد في طلب اكتتابه، بما في ذلك أي مبالغ 

تتعلق بكسور أسهم الطرح )إن وجدت(.

كيف سيتم تخصيص أسهم الطرح على المستثمرين؟- 7

سيتم تحديد كيفية تخصيص األسهم لكل من المستثمرين من الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد بناًء على الطلب عند نهاية فترة بناء سجل األوامر كما يلي: 

الفئات المشاركة: سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بعد االنتهاء من فترة بناء سجل األوامر وبعد  	
اإلعالن عن سعر الطرح النهائي، وذلك بالتشاور بين المساهم البائع ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمستشارون الماليون ومدير االكتتاب.

ألف  	 وعشرون  ماليين  عشرة  هو  األفراد  المكتتبين  لفئة  تخصيصها  سيتم  التي  الطرح  أسهم  عدد  أن  اإلشارة  وتجدر  األفراد:  المكتتبين 
)10,020,000( سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي حجم الطرح، في حال وجود طلب كاف. وسيتم تحديد العدد والنسبة النهائية ألسهم الطرح 
التي سيتم تخصيصها للمكتتبين األفراد بعد االنتهاء من فترة بناء سجل األوامر وبعد اإلعالن عن سعر الطرح النهائي، وذلك بالتشاور بين 

المساهم البائع ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمستشارون الماليون ومدير االكتتاب

المبلغ  أو كامل  الفائض  إعادة مبلغ االكتتاب  النهائي.  وسيتم  الطرح  بعد تحديد سعر  تناسبي  للمكتتبين األفراد بشكل  التخصيص  وسيتم 
للمكتتب الفرد نقداً في الحاالت التالية: )أ( إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب األفراد أو )ب( إذا لم تخصص له كامل األسهم 
التي تم االكتتاب بها أو )ج( إذا كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر اإلغالق ألسهم الشركة في يوم الخميس بتاريخ 1443/05/05هـ )الموافق 
2021/12/09م(. في حال انطباق الفقرة )ج(، لن يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لفئة المكتتبين األفراد. وسيتم إعادة المبالغ المذكورة 
للمكتتب الفرد )في حال انطباق ذلك( دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة وسيتم إيداع المبالغ المستردة في حساب المكتتب 

الفرد المحدد في طلب اكتتابه، بما في ذلك أي مبالغ تتعلق بكسور أسهم الطرح )إن وجدت(.

وتجدر اإلشارة الى أن الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح من قبل الفئات المشاركة هو مائة ألف )100,000( سهم من أسهم الطرح بناًء على نطاق 
سعر الطرح الذي يتراوح بين مائة )100( ريال سعودي ومائة وستة عشر )116( ريال سعودي، وال يوجد حد أقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن االكتتاب 
فيها من قبل الفئات المشاركة. كما أن الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح للمكتتبين األفراد هو )10( أسهم من أسهم الطرح بناًء على سعر اكتتاب 

األفراد، وال يوجد حد أقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد. 

هل هناك أي تخصيص تفضيلي لمساهمي الشركة الحاليين؟- 8

لن يكون هناك تخصيص تفضيلي ألي فئة من الفئات المشاركة أو المكتتبين األفراد في عملية الطرح  بما في ذلك مساهمي الشركة الحاليين إن وجدوا. 
سيكون التخصيص حسب ما هو محدد في السؤال رقم )7( أعاله.

متى سيتم تحديد تخصيص أسهم الطرح على المستثمرين؟- 9

سيتم التخصيص النهائي ألسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل األوامر وتحديد سعر الطرح النهائي وبناًء على حجم الطلب من المستثمرين. نتيجة 
لذلك، لن يكون التخصيص مضموناً ألي فئة معينة من المستثمرين، وبالتالي قد ال يحصل المستثمرون على كافة أسهم الطرح التي اكتتبوا بها أو جزء منها.

 كيف ستتم عملية التسوية؟- 10

ستكون عملية التسوية فيما يتعلق ببيع أسهم الطرح للمستثمرين على النحو التالي:

لحسابات  	 مباشرة  المخصصة  األسهم  تحويل  سيتم  حيث  اإليداع  ومركز  االكتتاب  مدير  من خالل  األفراد  للمكتتبين  التسوية  عملية  ستتم 
المحافظ االستثمارية الخاصة بالمكتتبين األفراد لدى الوسطاء التابعين للجهات المستلمة في نفس اليوم الذي تتم فيه تسوية التخصيص 

للفئات المشاركة.
ستتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح للفئات المشاركة عن الصفقات المتفاوض عليها )Negotiated Trades( خارج نطاق السوق التي يتم  	

تنفيذها وفًقا آللية »الصفقات المتفاوض عليها« الصادر عن تداول.

وتجدر اإلشارة أنه سيتم إيداع أسهم الطرح المخصصة لكل من المستثمرين من المكتتبين األفراد والفئات المشاركة قبل فتح السوق وسيكونون قادرين 
على التداول فيها بنفس اليوم )أي يوم األحد بتاريخ 1443/05/08هـ )الموافق 2021/12/12م((. وسيتم تزويد جميع المستثمرين بأي معلومات إضافية 

تخص أوقات التسوية من خالل اإلعالنات وقنوات التواصل. 

خ



ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة بشكل مفصل، إال أن هذا الملخص ال يتضمن 
جميع المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين والتي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم الطرح، 
لذا ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح على 
مراعاة كامل هذه النشرة. وعلى وجه الخصوص، يجب مراجعة القسم »إشعار هام« في الصفحة رقم )أ( والقسم رقم   2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة 

بدقة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح، ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.

نظرة عامة على الشركة
تأسست شركة االتصاالت السعودية كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 1418/12/24هـ )الموافق 1998/04/21م( 
والذي قضى بتحويل قطاع البرق والهاتف بوزارة البرق والبريد والهاتف )قطاع االتصاالت( مع مختلف مكوناته وإمكانياته الفنية واإلدارية إلى الشركة، 
وطبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 1418/12/23هـ )الموافق 1998/04/20م( تم اعتماد نظام الشركة األساسي )النظام األساس( وكانت الشركة 
في حينه مملوكة بالكامل لحكومة المملكة. وحصلت الشركة على سجلها التجاري رقم 1010150269 كشركة مساهمة سعودية بتاريخ 1419/03/04هـ 

)الموافق 1998/06/29م(، وعنوان الشركة المسجل هو ص.ب. 87912، الرمز البريدي 11652 الرياض، المملكة.

وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 1423/07/02هـ )الموافق 2002/09/09م(، قامت الحكومة ببيع 30% من أسهم الشركة من خالل الطرح 
للتأمينات  العامة  والمؤسسة  التقاعد  معاشات  ومصلحة  األقل،  على   %20 الطبيعية  الصفة  ذوي  من  السعوديين  المواطنين  نصيب  يكون  بحيث  العام، 
االجتماعية نسبة ال تتجاوز 10% توزع بينهما بالتساوي، وقد تم االنتهاء من عملية الطرح العام بتاريخ 1423/11/03هـ )الموافق 2003/01/06م(، وقد 
قرر مجلس الوزراء بوصفه الجمعية العامة غير العادية للشركة ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 1423/07/02هـ )الموافق 2002/09/09م(، 
الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من اثني عشر مليار )12,000,000,000( ريال سعودي إلى خمسة عشر مليار )15,000,000,000( ريال سعودي، وذلك 
عن طريق رسملة األرباح المبقاة. وفي تاريخ 1427/03/13هـ )الموافق 2006/04/11م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال 
الشركة من خمسة عشر مليار )15,000,000,000( ريال سعودي إلى عشرين مليار )20,000,000,000( ريال سعودي، وذلك عن طريق رسملة األرباح المبقاة 

ومنح سهم مجاني عن كل ثالث )3( أسهم قائمة.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي عشرين مليار )20,000,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى ملياري )2,000,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة 
بالكامل قدرها )10( رياالت سعودية لكل سهم. 

وكما في تاريخ هذه النشرة، 70% من أسهم الشركة مملوكة من قبل صندوق االستثمارات العامة، و6.16% من أسهم الشركة مملوكة من قبل المؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية، ونسبة 23,84% من أسهم الشركة مملوكة من قبل الجمهور )أي جميع المساهمين بخالف المساهمين الكبار في الشركة(.

األنشطة الرئيسية للشركة
تتمثل أنشطة الشركة وفقاً لنظامها األساس فيما يلي:

إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة والمتنقلة والبنى التحتية التي تتطلبها والتي تعزز من تحقيق التحول الرقمي.  	
توصيل خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات المختلفة وتقديمها الى المشتركين، وصيانتها وإدارتها. 	
والمالية  	 الفنية  النواحي  جميع  من  وتوفيرها  وتنفيذها  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  خدمات  لتطوير  الالزمة  والدراسات  الخطط  إعداد 

واإلدارية، وإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، وتقديم الخدمات االستشارية التي تتعلق بشكل مباشر أو 
غير مباشر بأعمالها وأوجه نشاطها.

التوسع في شبكات ونظم االتصاالت وتقنية المعلومات والبنى التحتية وتطويرها، عن طريق استخدام أحدث األجهزة والمعدات التي توصلت  	
إليها تقنية االتصاالت، خصوصاً في مجال تقديم الخدمات والتطبيقات والبرامج وإدارتها.

تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملة بما في ذلك على سبيل المثال )االتصاالت - خدمات تكنولوجيا المعلومات – الخدمات  	
المدارة – الخدمات السحابية – إدارة المحتوى – خدمات مركز البيانات – البيانات الكبيرة – الخدمات الرقمية – التجارة اإللكترونية – 

األجهزة – البرامج – التطبيقات – الخ...(
توفير المعلومات والتقنيات واألنظمة المعتمدة على المعلومات للعمالء، بما في ذلك إعداد وتوزيع أدلة الهاتف واألدلة التجارية والنشرات  	

والمعلومات والبيانات وتوفير وسائل االتصاالت الالزمة لنقل خدمات )اإلنترنت( بما ال يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم )163( وتاريخ 
1418/10/23ه، وخدمات الحاسب اآللي العامة، وغير ذلك مما يتعلق بأنشطة االتصاالت أو الخدمات التي تقدمها الشركة سواء كان ذلك 

ألغراض اإلعالم أو التجارة أو الدعاية أو أغراض أخرى تراها الشركة مناسبة.
تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير وشراء وامتالك وتأجير وتصنيع وتسويق وبيع وتطوير وتصميم وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات  	

ومكونات شبكات االتصاالت المختلفة، بما في ذلك الشبكات الثابتة والمتحركة والخاصة، وكذلك برامج الحاسب اآللي والممتلكات الفكرية 
األخرى، وتقديم الخدمات والقيام بأعمال المقاوالت المتعلقة بشبكات االتصاالت المختلفة.

استثمار العقارات وما قد يترتب على ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة. 	

ذ



عقد القروض وتملك األصول الثابتة والمنقولة وذلك بقصد تحقيق أغراضها. 	
تقديم الدعم المالي واإلداري والخدمات األخرى للشركات التابعة. 	
تقديم خدمات التطوير والتدريب وإدارة األصول والتنمية والخدمات األخرى ذات العالقة. 	
تقديم حلول دعم القرار وذكاء االعمال واستثمار البيانات. 	
تقديم خدمات سلسلة اإلمدادات والخدمات األخرى. 	
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت. 	

رؤية المجموعة ورسالتها واستراتيجيتها
تتمثل رؤية المجموعة في أن تكون المقدم الرائد للخدمات الرقمية على المستوى اإلقليمي وأن تقود نمو اقتصاد متنوع ورقمي في المملكة ومنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتعد استراتيجية »تجرأ« )DARE 2.0( الخاصة بالمجموعة، التي تم وضعها في عام 2019م، مخطط تحقيق هذه الرؤية 

من خالل التركيز على الركائز التالية:

رقمنة اس تي سي: تخطط المجموعة لتحويل قدراتها التشغيلية رقمًيا. ويتمثل جزء من هذا الدافع في رقمنة العمليات الداخلية للشركة  	
لتحسين تجربة العمالء، وتعزيز األداء، وزيادة الكفاءات. 

زيادة سرعة األداء: تخطط المجموعة زيادة قيمة أصولها األساسية وقطاعاتها التقليدية، باإلضافة إلى تنمية اإليرادات غير األساسية.  	
تجديد التجربة: تهدف المجموعة إلى إعادة تجديد تجربة عمالئها من خالل إضافة الطابع الشخصي في كل تعامل مع العمالء وإطالق قوة  	

تحليالت البيانات بحيث يمكن للمجموعة أن تقود تجربة جودة الشبكة. 
توسع في الحجم والنطاق: تعتزم المجموعة السعي القتناص فرص ملموسة للنمو في ثالثة مجاالت رئيسية: )1( المنصات واالتصال والبنية  	

التحتية، و)2( الخدمات والتطبيقات المجاورة، )3( والحلول الخاصة بالقطاع. 

تتضمن استراتيجية المجموعة نهًجا متوازًنا تجاه تنفيذ األولويات االستراتيجية في األعمال القائمة وزيادة التركيز على مجاالت النمو الرئيسية.

سوق خدمات تقنية المعلومات األوسع نطاقًا: تركز المجموعة على بناء محفظة خدمات قوية ومتكاملة للغاية من الخدمات السحابية )البنية  	
األمن  وخدمات  النظام(  تكامل  )االستشارات،  المهنية  المعلومات  تقنية  وخدمات  كخدمة(،  البرمجيات  كخدمة،  المنصة  كخدمة،  التحتية 
السيبراني. وسيدعم ذلك بشكل أكبر احتياجات عمالء المجموعة من الحكومات والشركات، بينما يواصلون رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم.

سوق إنترنت األشياء )Internet of Things )IoT((: تركز المجموعة على الحلول الرأسية واألفقية وحاالت االستخدام التي يتيحها إنترنت  	
األشياء )Internet of Things )IoT((. ومن خالل االستفادة من القدرات الحالية، ستعمل المجموعة على تطوير حاالت االستخدام لتطبيقات 

المدن الذكية، واألتمتة الصناعية، والخدمات اللوجستية الذكية، والخدمات العامة، وتطبيقات المنازل الذكية.
الخدمات المالية الرقمية )FinTech(: ستسعى المجموعة، من خالل االستفادة من نجاح شركة إس تي سي باي، إلى االرتقاء بقدراتها إلى  	

تتجاوز  تقديم خدمات  إلى تحقيق ذلك من خالل  المجموعة  وتهدف   .)FinTech( الرقمية  المالية  الخدمات  التالي، ضمن مجال  المستوى 
المدفوعات وتحويالت األموال والتحويالت الدولية، والوصول إلى قاعدة عمالء متنوعة وقوية، مبنية على منصة تقنية مثبتة، واالستفادة من 

الشراكة مع ويسترن يونيون وإمكانيات التحليالت الرقمية المتقدمة لدى المجموعة.
مركز البيانات وسوق االتصال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: تواصل المجموعة المساهمة في تحويل منطقة الشرق األوسط  	

وشمال أفريقيا إلى مركز إقليمي قوي لالتصال الدولي ومساحة االستضافة ذات الصلة بمراكز البيانات للمؤسسات العالمية والمحلية والهيئات 
)OTT( ومقدمي  اإلنترنت  المباشر عبر  البث  ومتعهدي خدمات  الضخمة  التوسعية  القدرات  ذات  والشركات  الحكومية  والهيئات  الحكومية 

المحتوى. ومن المتوقع أن تمثل قاعدة أصول المجموعة وموقعها الجغرافي وحضورها اإلقليمي عوامل دافعة رئيسية لهذه االستراتيجية.
سوق وسائط ومحتوى البث المباشر عبر اإلنترنت )OTT(: تهدف المجموعة، من خالل االستفادة من نجاح جّوي تي في، إلى مواصلة تطوير  	

قدراتها وتوسيع نطاقها في المجال اإلعالمي، من خالل استراتيجية متكاملة وواضحة تسمح للمستهلكين في جميع أنحاء منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا باالستفادة من واجهة بسيطة وكتالوج غني بالمحتوى وتخصيص مطور. وسيستمر عرض الخدمة في التوسع لمعالجة 
المساحة المتزايدة لأللعاب في الخيارات الدولية والمحلية. وباإلضافة إلى مجاالت النمو المحددة هذه، تتوقع المجموعة أيًضا أن تنشط في 

حال وجود فرص للتوسع الجغرافي متراكم القيمة في مجال االتصاالت، حيث تهدف المجموعة إلى تأكيد طموحاتها اإلقليمية.

باإلضافة إلى مجاالت النمو المحددة هذه، تهدف المجموعة أيًضا إلى انتهاز فرص تقييم التوسع الجغرافي المتراكم القيمة في مجال االتصاالت، في 
حالة ظهور فرص استراتيجية، حيث تؤكد المجموعة طموحاتها اإلقليمية. وتعتقد المجموعة أن استراتيجيتها تتضمن تركيًزا شاماًل على البنية التحتية 

للتقنية، وخدمات النمو الرقمي، وتحقيق القيمة المتسارع من األصول األساسية وبناء القدرات الجديدة.

ض



نواحي القوة والمميزات التنافسية للمجموعة
تعتقد المجموعة أن لديها عدداً من نقاط القوة الرئيسية، بما في ذلك:

مشغل اتصاالت رائد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مستفيداً من األساسيات القوية لالقتصاد الكلي والسوق والظروف المواتية  	
الجذابة للقطاع.

الشريك االستراتيجي للحكومة ومقدم الخدمات المفضل لتحقيق رؤية 2030. 	
تُعد المجموعة أحد المساهمين الرئيسيين في التنمية االقتصادية واالجتماعية للمملكة، حيث يبلغ عدد العاملين فيها 24,967 شخًصا )%91  	

منهم سعوديون( كما في تاريخ 1442/11/20هـ )الموافق 2021/06/30م(، فضاًل عن كونها مساهماً كبيراً في إجمالي الناتج المحلي غير 
النفطي للمملكة )حيث دفعت 4.85 مليار ريال سعودي في عام 2020م كمصاريف زكاة ورسوم حكومية و10.0 مليار ريال سعودي توزيعات 

أرباح عن نفس العام(.
بنية تحتية وتقنية مميزة توفر أفضل تغطية وجودة لخدمات االتصاالت في المملكة.  	
الديناميكية والتفاني والعزم مما يتيح العديد من الدوافع للنمو المستقبلي من خالل تقديم خدمات ومنتجات متعددة األوجه. 	
الريادة من حيث إجمالي العوائد المالية مدعوماً بنمو وتدفقات نقدية قوية 	

نمو مرن في إيرادات األعمال األساسية- 
نمو مستقر في األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء بجانب هوامش ربح قوية- 
تدفق نقدي إيجابي- 
تاريخ حافل فيما يتعلق بتوزيع أرباح مجدية على المساهمين- 
ميزانية عمومية قوية وسياسات مالية فعالة لدعم النمو المستقبلي- 

للمزيد من التفاصيل عن المزايا المذكورة أعاله، يرجى االطالع على القسم رقم 4-3 »المزايا التنافسية للمجموعة ونقاط قوتها واستراتيجيتها« من 
هذه النشرة.

نظرة عامة على السوق والقطاع
تعد شركة االتصاالت السعودية أكبر شركة في قطاع االتصاالت في المملكة، وتوفر شبكات اتصاالت لخدمات االتصاالت المتنقلة والثابتة، والبنية التحتية 
وخدمات اتصاالت للعمالء من المستهلكين والشركات. كما توفر الشركة تقنية المعلومات واالتصاالت وخدمات وسائل اإلعالم والمدفوعات الرقمية. 
إلى: )1(  للمجموعة  الكلية  المملكة، والكويت، والبحرين ولها حضور في أسواق دولية األخرى. يمكن تقسيم السوق  وتعمل الشركة بشكل رئيسي في 
االتصاالت السلكية والالسلكية؛ )2( تقنية المعلومات واالتصاالت؛ )3( المدفوعات الرقمية؛ )4( التحويالت الرقمية؛ )5( البنية التحتية ألبراج االتصاالت؛ 

)6( األسواق األخرى التي تتضمن سوق ألعاب الفيديو والرياضات اإللكترونية وسوق اإلعالم. 

بيئة االقتصاد الكلي في المملكة
يتبوأ اقتصاد المملكة المرتبة العشرين من بين أكبر اقتصادات العالم، وهو أكبر اقتصاد في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ يمثل ما يقرب من ثالثة 
أضعاف متوسط الناتج المحلي اإلجمالي لدول المنطقة. وقد استأثر اقتصاد المملكة بما يقرب من 20% من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي المجّمع 
لدول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ونحو 50% من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي المجّمع لدول مجلس التعاون الخليجي في السنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2020م. وهو أيًضا أحد االقتصادات األكثر تقدًما في منطقة الخليج بواقع إجمالي ناتج محلي بلغ 700 مليار دوالر أمريكي وبلغ نصيب 
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 20,000 دوالر أمريكي في عام 2020م. باإلضافة إلى ذلك، وفًقا لمؤسسة أوكسفورد إيكونومكس، من المتوقع أن يرتفع 
الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة بمعدل نمو سنوي مركب تبلغ نسبته 6.5% على مدى السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 928 مليار دوالر أمريكي بحلول 

عام 2025م.

لقد قللت المملكة على مر السنين من اعتمادها على عائدات النفط والغاز. وقد ساهم قطاع النفط بناًء على أرقام الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة 
بنسبة 39.2% و39.5% في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للمملكة خالل فترة األشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2020م وفترة الستة األشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي. باإلضافة إلى ذلك، تهدف المملكة من خالل رؤية 2030 إلى رفع حصة الصادرات غير النفطية في الناتج 
المحلي اإلجمالي غير النفطي من 16% إلى 50% ورفع اإليرادات غير الحكومية من 163 مليار ريال سعودي إلى 1.0 تريليون ريال سعودي بحلول عام 

2030م )المصدر: رؤية السعودية 2030(.

ر تعداد سكانها بنحو 35.0 مليون نسمة في منتصف عام  سكان المملكة هم األكثر عدًدا واألصغر سًنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد ُقدِّ
2020م وفًقا للهيئة العامة لإلحصاء، ما يمثل زيادة بنسبة 2.3% مقارنًة بتعداد عام 2019م الذي بلغ 34.2 مليون نسمة. ويهيمن الشباب على تعداد سكان 
المملكة إذ تبلغ نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 40 عاًما ما يقرب من 69% من تعداد السكان، ما يوفر مزيًدا من الدعم لزيادة الطلب على خدمات 

تقنية المعلومات واالتصاالت.

غ



نظرة عامة على القطاع
تتمّيز المملكة بسوق اتصاالت تنافسي مدفوع بطلب المستهلكين على خدمات بيانات أسرع بأسعار تنافسية. ويتمّيز السوق في الوقت الحالي بثالث جهات 
فاعلة تملك تراخيص موّحدة وتهيمن عليه، وهذه الجهات هي: الشركة، وشركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية(، وشركة اتحاد اتصاالت 

)موبايلي(. ويستضيف السوق أيًضا مقّدمي خدمة اإلنترنت اآلخرين ومقدمي خدمات الخطوط الثابتة ومشغلي شبكات هواتف المحمول االفتراضية.

سوق االتصاالت في المملكة

سوق الهواتف المحمولة في المملكة
وفًقا لشركة أومديا )Omdia(، يُعد قطاع اتصاالت الهواتف المحمولة أحد أكبر مكونات قطاع االتصاالت في المملكة، إذ يساهم بنحو 63% في إجمالي 
إيرادات قطاع االتصاالت، التي يتم تعريفها على أنها إجمالي إيرادات خدمات المكالمات الصوتية على شبكة االتصاالت الثابتة والنطاق العريض عبر 
الخطوط الثابتة باإلضافة إلى إجمالي إيرادات خدمات الهاتف المحمول )البيانات والصوت(. وقد بلغت إيرادات خدمات الهواتف المحمولة 10.8 مليار 

دوالر أمريكي في عام 2020م، ونمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 3% منذ عام 2018م.

سوق االتصاالت الثابتة في المملكة
بلغت إيرادات سوق االتصاالت الثابتة في المملكة نحو 6.3 مليار دوالر أمريكي في عام 2020م، بحسب ما ذكرته شركة أومديا )Omdia( وتشمل إجمالي 
إيرادات خدمات النطاق العريض الثابت )اإليرادات الناتجة من خدمات النطاق العريض الثابت والخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة للعمالء األفراد 
والشركات من قبل مقدمي خدمات االتصاالت، باستثناء اإليرادات الناتجة عن الخدمات الصوتية والتليفزيونية الثابتة( وإجمالي المكالمات الصوتية على 
شبكة االتصاالت الثابتة )اإليرادات الناتجة عن خدمات المكالمات الصوتية على شبكة االتصاالت الثابتة التي يقدمها مباشرًة مقدمو الخدمات للعمالء 
من األفراد والشركات(. وبحسب أومديا )Omdia(، فإن خدمات النطاق العريض الثابت تشكل 94% من إنفاق المستخدم النهائي بينما تمثل الخدمات 

الصوتية الثابتة %6.

سوق االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة
تزاول الشركة نشاطها في سوق االتصاالت وتقنية المعلومات الخاصة بقطاع األعمال في المملكة من خالل شركة حلول إس تي سي، حيث بلغت قيمته 
33.8 مليار ريال سعودي في عام 2018م والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7% ليصل إلى 53.1 مليار ريال سعودي في عام 
2025م. وينقسم هذا السوق إلى خدمات تقنية المعلومات )59% في 2018م( وخدمات االتصاالت والبيانات لقطاع األعمال )41% في عام 2018م(. وأما 

في األسواق األكثر نضجا، تمثل خدمات تقنية المعلومات نسبة أكبر تصل إلى 75-85% من خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات لقطاع األعمال.

وفًقا للبيانات المستخلصة من بيانات السوق لدى مركز البيانات الدولي )CTBTO( لعام 2019م، فإن اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات يبلغ في الوقت 
الحالي 19.8 مليار ريال سعودي، بما يمثل 0.7% فقط من إجمالي الناتج المحلي، ومن ثم نسبة 1.3% أقل من األسواق المتقدمة، بما يشير إلى أن سوق 
المملكة ال يزال لديه إمكانات للنمو إلى أن يصل اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات إلى المستوى الذي تشهده األسواق المتقدمة، ويمكن أن يؤدي ذلك، 

حال تحققه، إلى زيادة بنسبة 88% تقريًبا في اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات للشركات.

سوق المملكة أقل نضًجا أيًضا مقارنًة بأسواق الواليات المتحدة وأوروبا، ومن ثم فإنه يقدم مزايا كبيرة مقارنًة بتلك األسواق. على سبيل المثال، فإن 
سوق المملكة ليس مثقاًل بأعباء مقدمي الخدمات الذين يقدمون مجموعات أعمال قديمة من حيث الوقت والمواد، وهناك مجال أكبر لتقديم تقنية وبنية 

تحتية حديثة.

تزاول الشركة نشاطها حالًيا في أكبر وأسرع سوق لخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت نمًوا في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويَُعد سوق المملكة 
لخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بقطاع األعمال أكبر سوق في منطقة مجلس التعاون الخليجي إذ بلغ حجمه 33.8 مليار ريال سعودي في 
عام 2018م، ما يجعله أكبر بأربعة إلى ثمانية أضعاف من بعض نظائره في األسواق المجّزأة )عمان والكويت والبحرين(. ويُعد سوق اإلمارات العربية 

المتحدة أصغر بكثير من سوق المملكة، ولكنه يمثل أقرب سوق لخدمات تقنية المعلومات مقارنًة بسوق المملكة نظًرا لمستوى التطور المماثل.

سوق المدفوعات الرقمية في المملكة
ينخفض انتشار بطاقات االئتمان في المملكة مقارنًة بالدول األخرى بمتوسط 1.4 بطاقة خصم وائتمان لكل فرد بالغ في عام 2020م مقارنًة بنسبة 4.3 
في الواليات المتحدة. وال تزال المدفوعات النقدية تمثل نسبة كبيرة من مجموع المدفوعات في المملكة ما يعني وجود فرصة كبيرة لمقدمي خدمات 

المدفوعات الرقمية في ظل استمرار االنتقال من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الرقمية.

الحسابات  إلى  الوصول  تمكنوا من  كلما  البطاقات  القائمة على  الدفع  المستهلكين ألساليب  اعتماد  مع  االزدياد  آخذة في  الرقمية  المدفوعات  حصة 
المصرفية المدعومة بالبنية التحتية المحسنة. وباإلضافة إلى ذلك، فقد زادت رؤية 2030 وجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( من تركيز الحكومة على 

التنويع وعّجلت التحول نحو الخدمات الرقمية، وشمل هذا التحول المدفوعات الرقمية. 

ظ



سوق الحواالت الرقمية في المملكة
تضم المملكة ثالث أكبر عدد من الوافدين على الصعيد العالمي. ونتيجًة لكثرة وتزايد عدد الوافدين، تعد المملكة ثالث أكبر سوق للحواالت المالية 
الموّجهة إلى الخارج إذ بلغت قيمتها السنوية 35 مليار دوالر أمريكي في عام 2020م وقد نمت بنسبة 10.9% مقابل 2019م. ومن المتوقع أن ينمو سوق 
الحواالت المالية الموجهة إلى الخارج ليصل إلى أكثر من 79 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2026م، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره %14.8. 
وتتمتع الشركة بمكانة جيدة لتحقيق استفادة من هذه النمو األساسي من خالل باقة منتجات شركة إس تي سي باي التي تشمل القدرة على تحويل األموال 

دولًيا بأسعار تنافسية.

سوق البنية التحتية ألبراج االتصاالت في المملكة
المملكة هي ثاني أكبر سوق في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد أبراج االتصاالت بعد إيران إذ تضم أكثر من 37 ألف برج اتصاالت.

يعد تقاسم البنية التحتية لالتصاالت في المملكة حتى اآلن محدوًدا جًدا وقد نتج عن ذلك درجة عالية من تطوير البنية التحتية الموازية عبر مشغلي 
شبكات الهاتف المحمول؛ وتفيد التقارير بتداخل 95% من مواقع شركتي زين وموبايلي. وعلى هذا النحو، فإن الحكومة تحرص على تعزيز تقاسم البنية 
التحتية لالتصاالت. وقد استكشف مشغلو شبكات الهاتف المحمول في المملكة العديد من استراتيجيات البنية التحتية غير النشطة في السنوات األخيرة.

باإلضافة الى ذلك، تُعد المملكة موطًنا للعديد من مشاريع المدن الذكية ومشاريع البنية التحتية العمالقة، وتبشر جميع هذه المشاريع بطلب قوي محتمل 
على البنية التحتية لالتصاالت.

األسواق األخرى

سوق ألعاب الفيديو والرياضات اإللكترونية في المملكة
تمثل ألعاب الفيديو )»األلعاب«( فرصة سوقية كبيرة وسريعة النمو في المملكة، إذ تجاوز إجمالي إيرادات سوق األلعاب 500 مليون دوالر أمريكي في عام 
2020م. ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق إلى 813 مليون دوالر أمريكي بحلول عام 2025م، لتسجل بذلك معدل نمو سنوي مركب قدره 10%، وفًقا لشركة 
ستاتيستا – ألعاب الفيديو، المملكة العربية السعودية. وسيستمر دعم النمو في هذا القطاع من خالل مبادرة رؤية 2030 الحكومية التي تركز على تنويع 

االقتصاد بعيًدا عن النفط، وخلق اقتصاد رقمي في المقام األول.

المنطقة  في  الذكية  الهواتف  انتشار  مستوى  الرتفاع  نظًرا  المملكة  سوق  من  األكبر  الجزء  المحمول  الهاتف  ألعاب  فتمثل  التجزئة،  حيث  من  أما 
انتشار  زيادة  ظل  وفي  السعودية.  العربية  المملكة  الفيديو،  ألعاب   – ستاتيستا  لشركة  وفًقا  2020م  في  كما  األلعاب  إيرادات  من   %60 تمثل  حيث 
)كونسول(  المحمولة  الفيديو  ألعاب  تحكم  وحدة  تعمل  المقابل،  وفي  زخم.  اكتساب  المحمول  الهاتف  ألعاب  تواصل  أن  المتوقع  من  الذكية،   الهواتف 
 Video( )( وأجهزة الحاسوب الشخصي على نطاق أصغر بكثير، إذ تمثل عمليات تحميل ألعاب الفيديو المحمولة )كونسولVideo Game Console(

Game Console(  وأجهزة الحاسوب الشخصي 29% فقط من إجمالي إيرادات األلعاب.

سوق اإلعالم في المملكة
يُعد سوق اإلعالم والترفيه في المملكة أكبر سوق في الشرق األوسط بقيمة تجاوزت 5 مليارات دوالر أمريكي في عام 2020م، ما يمثل 17% من إجمالي 
السوق في عام 2020م. وقد أتاح النمو الكبير النتشار األجهزة الداعمة لوسائل اإلعالم الرقمية والمنصات التي تعمل من خالل التشغيل على اإلنترنت 
مثل نتفليكس وأمازون، إلى جانب تحسين سرعة الوصول إلى اإلنترنت، للمشتركين استخدام وسائل اإلعالم في الوقت وبالطريقة التي يريدونها. ومن 
المتوقع أن تؤدي هذه العوامل، باالقتران مع التوّجهات الديمغرافية المواتية، وعلى وجه التحديد نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 40 عاًما، إلى 
دفع مزيد من النمو في المنطقة مع توقعات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7% حتى 2026م، وفًقا لتقرير موردور إنتلجنس عن سوق اإلعالم والترفيه في 

الشرق األوسط )2020م-2025م(.
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ملخص عوامل المخاطرة
يوضح التالي ملخصاً لعوامل المخاطرة المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح، إال أن هذا الملخص ال يشمل كافة المعلومات التي قد تهم المستثمرين، 
لذا ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح على 
مراعاة كامل هذه النشرة. وعلى وجه الخصوص، يجب مراجعة قسم »إشعار هام« في الصفحة رقم )أ( والقسم رقم   2- »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة 

بدقة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح، ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.

المخاطر المتعلقة بأعمال وأنشطة الشركة
المخاطر المتعلقة بالتطورات التقنية السريعة 	
المخاطر المرتبطة باستثمارات المجموعة الرأسمالية الجوهرية والتي يمكن أن تبنى قرارات االستثمار فيها على توقعات غير دقيقة للطلب  	

المستقبلي
المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجموعة على تنفيذ األولويات االستراتيجية بنجاح أو الحفاظ على السياسات التشغيلية التي تتسم بالكفاءة  	

والفعالية
المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات المجموعة وأرباحها وتدفقاتها النقدية في المملكة 	
المخاطر المتعلقة بتركز عمالء المجموعة على العمالء الحكوميين وشبه الحكوميين 	
المخاطر المرتبطة بمواجهة المجموعة لمنافسة متزايدة 	
المخاطر المتعلقة بنجاح عمليات المجموعة على قدرتها على جذب المشتركين واالحتفاظ بهم 	
المخاطر المتعلقة بانخفاض إيرادات المجموعة من خدمات المشتركين في خدمات االتصاالت الثابتة التقليدية واعتماد إيرادات المجموعة  	

المستقبلية بشكل متزايد على خدمات البيانات مقارنة بالخدمات الالسلكية القائمة على األبراج
المخاطر المرتبطة باعتماد نسبة كبيرة من مصادر إيرادات االتصاالت المتنقلة للمجموعة على االشتراكات قصيرة األجل )خدمات الدفع  	

المسبق(
المخاطر المتعلقة بعمليات المجموعة خارج المملكة 	
المخاطر المرتبطة بعمليات االستحواذ أو االستثمار أو االندماج 	
المخاطر المتعلقة بتطوير شبكات االتصاالت الخاصة بالمجموعة وتوسيع نطاقها وصيانتها 	
مخاطر اعتماد المجموعة على مقدمي الخدمات التابعين ألطراف خارجية لتوفير الشبكات والخدمات والمعدات والمحتوى لمشتركيها 	
المخاطر المرتبطة بتداعيات جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( وتأثيرها على أعمال المجموعة، والتي من المتوقع أن تستمر في التأثير  	

عليها
المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجموعة على توفير نقد كاٍف لسداد جميع ديونها وقد تضطر إلى اتخاذ إجراءات أخرى للوفاء بالتزاماتها  	

بموجب ديونها، وقد ال تنجح هذه اإلجراءات
المخاطر الناشئة عن تملك الحكومة لحصة األغلبية في المجموعة والتي قد تتعارض مصالحها في حاالت معينة، مع مصالح مساهمي األقلية 	
المخاطر المرتبطة بتعطل أنظمة المعلومات والتقنية الخاصة بالمجموعة وبالتالي انقطاع العمليات التشغيلية للمجموعة 	
المخاطر المرتبطة بالهجمات اإللكترونية التي تؤثر على شبكات أو أنظمة المجموعة وبالتالي تؤثر سلباً على أعمال المجموعة، والتي تشمل  	

فقدان البيانات أو غيرها من االنتهاكات األمنية
المخاطرة المرتبطة بعدم تمكن المجموعة من حماية حقوق الملكية الفكرية التابعة لها بشكل كافي، مما قد يضر بقيمة عالماتها التجارية  	

ومنتجاتها وخدماتها التي تحمل عالماتها التجارية
المخاطر المرتبطة بعدم تجديد بعض عقود اإليجار المتعلقة باألراضي التي تقع عليها األبراج الخاصة بالمجموعة أو قد يتم تجديدها بشروط  	

غير مناسبة تجارًيا للمجموعة أو قد تنشأ نزاعات مع مالك هذه األراضي
المخاطر المرتبطة باعتماد المجموعة على كبار المديرين وكبار المسؤولين التنفيذيين وغيرهم من الموظفين المؤهلين وجذبهم واالحتفاظ  	

بهم
المخاطر المتعلقة بطبيعة قطاع خدمات االتصاالت المتنقلة واتسام هذا القطاع بمحدودية طيف التردد الالسلكي المتاح للتخصيص، مع  	

خضوع بعض عمليات التخصيص المسبق لنزاعات
المخاطر المتعلقة بأنظمة مكافحة االحتكار والمنافسة المطبقة في الدول التي تعمل فيها المجموعة والتي قد تحد من نمو المجموعة أو  	

تفرض عليها تحقيقات أو إجراءات قانونية بما فيها تلك المتعلقة بمكافحة االحتكار
المخاطر الناشئة عن الزيادة في متطلبات الزكاة و/أو الضريبة المطبقة على المجموعة بصورة سلبية على ربحيتها 	
المخاطر المتعلقة باختالف السياسات المحاسبية للمجموعة عن مشغلي االتصاالت اآلخرين، مما قد يؤثر في إمكانية مقارنة نتائجها 	

ب ب



المخاطر المتعلقة بالسوق والبيئة التنظيمية
المخاطر المتعلقة باألنظمة واللوائح التي يخضع لها قطاع االتصاالت الذي تعمل به الشركة، ويمكن أن تؤثر األنظمة أو اللوائح أو السياسات  	

الحكومية الجديدة، أو التغيرات التي تطرأ على القائم منها، سلًبا على الشركات العاملة في هذا القطاع
المخاطر المتعلقة باعتماد شركات االتصاالت على العمليات المستمرة لشبكاتها وشبكات المشغلين اآلخرين 	
المخاطر المتعلقة باعتماد شركات االتصاالت على معايير وبروتوكوالت خاصة بأطراف خارجية 	
المخاطر الصحية الفعلية أو المحتملة أو األضرار األخرى المتعلقة باستخدام أجهزة الهاتف المحمول أو أبراج اإلرسال وأثرها في خفض  	

مستوى استخدام خدمات االتصاالت المتنقلة
المخاطر المتعلقة بخضوع أو تأثر المجموعة سلباً بالدعاوى أو اإلجراءات القانونية األخرى )سواء كانت مدنية أو ضريبية أو إدارية أو غير  	

ذلك( والتي قد تؤثر بصورة سلبية على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها
المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( والتي أحدثت اضطرابات كبيرة في كل من االقتصاد العالمي واقتصاد المملكة 	
المخاطر المتعلقة باعتماد اقتصاد المملكة وإيرادات الحكومة بشكل كبير على قطاع النفط وتأثرهما سلًبا بانخفاض أسعار النفط 	
المخاطر المتعلقة بتعرض المملكة والشرق األوسط ألخطار سياسية وأمنية 	
المخاطر المتعلقة بتأثر أعمال المجموعة في حالة إلغاء ربط الريال السعودي/ الدوالر األمريكي أو تعديله 	
المخاطر المتعلقة بتأثر شبكات االتصاالت سلًبا بالكوارث الطبيعية أو غيرها من األحداث الكارثية الخارجة عن سيطرة مشغليها 	

المخاطر متعلقة بأسهم الشركة بما فيها أسهم الطرح 
المخاطر المتعلقة بعمليات البيع المستقبلية الكبيرة أو توقعات البيع ألسهم الشركة في السوق المالية وتأثيرها على السعر السوقي ألسهم  	

الشركة
المخاطر المتعلقة بخضوع عملية تسوية أسهم الطرح ألعطال أو تأخير 	
المخاطر المتعلقة بوقف التداول في حال زيادة تذبذب سعر السهم بنسبة 10% أو أكثر يومًيا 	
المخاطر المتعلقة بخضوع نقل ملكية أسهم الطرح لقيود بموجب قوانين األوراق المالية للواليات المتحدة وغيرها من الدول 	
المخاطر المتعلقة بتأثر عدم قدرة المستثمرين األجانب على صرف الريال السعودي مقابل عمالت أخرى بشكل سلبي وجوهري على الطلب  	

على أسهم الطرح وسعر تداولها
المخاطر المتعلقة بتذبذب السعر السوقي للسهم 	
إذا قام هؤالء  	 أو  القطاع،  أو  المجموعة  تقارير حول أعمال  أو  أبحاًثا  القطاع بنشر  أو  المالية  المتعلقة بعدم قيام محللو األوراق  المخاطر 

المحللون )إن وجدوا( بتغيير توصياتهم بشأن أسهم الشركة بشكل سلبي، والتي ستؤدي إلى انخفاض السعر السوقي وأحجام تداول أسهم 
الشركة

المخاطر المتعلقة بعدم تمكن الشركة من توزيع أرباح على مساهميها أو ضمان حجم األرباح الموزعة ومخاطر تعديل سياسة توزيع األرباح  	
الخاصة بها

المخاطر المتعلقة بمحدودية مقدرة مالك أسهم الطرح على رفع دعوى مسؤولية ضد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وأعضاء إدارتها العليا 	
المخاطر المتعلقة باالستثمار في األسواق الناشئة 	

ج ج



ملخص المعلومات المالية
تستند مناقشة الوضع المالي للمجموعة ونتائج العمليات إلى القوائم المالية المراجعة لعام 2020م والقوائم المالية المراجعة لعام 2019م، التي أُعدت 
وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة، والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة للنصف األول من عام 2021م، التي 
أُعدت وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )34( »التقرير المالي األولي« المعتمدة في المملكة. وتتضمن هذا المناقشة أيضاً بيانات مستقبلية تنطوي 
على مخاطر وشكوك. وقد تختلف النتائج الفعلية للمجموعة بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في هذه البيانات المستقبلية نتيجة لعوامل مختلفة من بينها 

العوامل الوارد مناقشتها أدناه وفي مواضع أخرى من هذه النشرة، ال سيما ما يرد تحت القسم رقم 2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة.

نتائج عمليات المجموعة لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2020م
يوضح الجدول التالي مقارنة بين نتائج عمليات المجموعة لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م و2020م: 

نتائج عمليات المجموعة لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م و2020م(:  5الجدول )

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

النسبة المئوية 2020م2021م
للتغيير

)باأللف ريال سعودي(

31,594,26728,855,0859.5اإليرادات 

19.2)12,318,212()14,684,968(تكلفة اإليرادات 

16,909,29916,536,8732.3إجمالي الربح 

المصاريف التشغيلية

)4.3()2,997,963()2,870,088(بيعية وتسويقية 

)10.3()2,867,480()2,571,504(عمومية وإدارية 

2.8)4,605,229()4,735,814(االستهالك واإلطفاء 

)2.8()10,470,672()10,177,406(إجمالي المصاريف التشغيلية 

6,731,8936,066,20111.0الربح التشغيلي 

المصاريف واإليرادات األخرى

)46.1()300,000()161,642(تكلفة برنامج التقاعد المبكر 

)18.4(192,668236,096إيرادات التمويل 

)11.9()331,214()291,812(تكاليف التمويل 

120.1)24,716()54,404(صافي المصاريف األخرى 

)612.3()11,939(61,164صافي الحصة في نتائج االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

)105.5(561,535)30,714(صافي )الخسائر( المكاسب األخرى 

)319.4(129,762)284,740(إجمالي )المصاريف( اإليرادات األخرى 

6,447,1536,195,9634.1صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

23.4)465,734()574,921(الزكاة وضريبة الدخل 

5,872,2325,730,2292.5صافي الربح 

صافي الربح العائد إلى:
مساهمي الشركة األم 

5,773,3035,636,9602.4

98,92993,2696.1حقوق الملكية غير المسيطرة 

5,872,2325,730,2292.5

المصدر: القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة للنصف األول من عام 2021م باستثناء النسب المئوية

د د



نتائج العمليات للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، 2019م و2018م
يوضح الجدول التالي مقارنة بين نتائج عمليات المجموعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، 2019م و 2018م

نتائج عمليات المجموعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، 2019م و 2018م(:  6الجدول )

التغير للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
2018م-2019م

التغير 
2019م-2020م

 معدل النمو 
السنوي المركب
2018م-2020م 2018م2019م2020م

النسبة المئوية)باأللف ريال سعودي(

58,953,31854,367,53151,963,2434.68.46.5اإليرادات  

2.313.87.9)21,490,161()21,976,306()24,998,923(تكلفة اإليرادات 

33,954,39532,391,22530,473,0826.34.85.6إجمالي الربح 

المصاريف التشغيلية

1.98.55.1)5,480,288()5,581,969()6,053,632(بيعية وتسويقية 

7.54.86.1)5,157,039()5,544,276()5,810,763(عمومية وإدارية 

15.76.511.0)7,590,530()8,784,587()9,358,875(االستهالك واإلطفاء 

9.26.67.9)18,227,857()19,910,832()21,223,270(إجمالي المصاريف التشغيلية 

12,731,12512,480,39312,245,2251.92.02.0الربح التشغيلي 

اإليرادات والمصاريف األخرى

15.5-33.3)450,000()600,000()600,000(تكلفة برنامج التقاعد المبكر 

)13.4()35.3(413,873639,161551,53515.9إيرادات التمويل 

25.6)18.5(93.5)395,440()765,154()623,925(تكاليف التمويل 

ال ينطبق)43.5()173.9(102,943)76,062()42,995(صافي )المصاريف( اإليرادات األخرى 

صافي الحصة في نتائج االستثمارات في 
ال ينطبق6.8)567.7()10,605(52,95349,597شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

ال ينطبق)1,136.7()81.0()215,493()40,960(424,612صافي المكاسب )الخسائر( األخرى 

)5.1()52.7(90.2)417,060()793,418()375,482(إجمالي المصاريف األخرى 

5.72.2)1.2(12,355,64311,686,97511,828,165صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

1.953.625.1)747,667()762,144()1,170,446(الزكاة وضريبة الدخل 

2.40.5)1.4(11,185,19710,924,83111,080,498صافي الربح 

صافي الربح العائد إلى:
مساهمي الشركة األم 

10,994,87510,664,66610,779,771)1,1(3.11.0

)20.4()26.8()13.5(190,322260,165300,727حقوق الملكية غير المسيطرة 

11,185,19710,924,83111,080,498)1,4(2.40.5

ه ه



معلومات عن المركز المالي 

يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كما في 30 يونيو 2021م و2020م: 
قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كما في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2020م(:  7الجدول )

كما في 30 يونيو

النسبة المئوية 2020م2021م
للتغيير

)باأللف ريال سعودي(

74,809,09772,896,3482.6إجمالي األصول غير المتداولة

)4.6(44,463,16546,611,781إجمالي األصول المتداولة

)0.2(119,272,262119,508,129إجمالي األصول

65,167,10864,138,6941.6إجمالي حقوق الملكية

)1.3(22,745,69023,051,192اجمالي االلتزامات غير المتداولة

)3.0(31,359,46432,318,243اجمالي االلتزامات المتداولة

)2.3(54,105,15455,369,435اجمالي االلتزامات

)0.2(119,272,262119,508,129اجمالي حقوق الملكية وااللتزامات

المصدر: القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة للنصف األول من عام 2021م باستثناء النسب المئوية

يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020م و2019م و2018م
قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020م و2019م و2018م(:  8الجدول )

التغير كما في 31 ديسمبر
2019م-2020م

التغير 
2018م-2019م

 معدل النمو 
السنوي المركب
2018م-2020م 2018م2019م2020م

النسبة المئوية)باأللف ريال سعودي(

76,113,18473,484,76463,341,0693.616.09.6إجمالي األصول غير المتداولة

)0.2()2.6(45,858,91644,841,49246,029,5252.3إجمالي األصول المتداولة

121,972,100118,326,256109,370,5943.18.25.6إجمالي األصول

)1.1()5.4(65,267,01563,055,04666,661,5983.5إجمالي حقوق الملكية

23,813,90222,664,43813,251,9415.171.034.1اجمالي االلتزامات غير المتداولة

32,891,18332,606,77229,457,0550.910.75.7اجمالي االلتزامات المتداولة

56,705,08555,271,21042,708,9962.629.415.2اجمالي االلتزامات

121,972,100118,326,256109,370,5943.18.25.6اجمالي حقوق الملكية وااللتزامات

المصدر: القوائم المالية المراجعة لعامي 2019م و2020م، باستثناء النسب المئوية. 
مالحظة: تم استخراج المعلومات المالية كما في31 ديسمبر 2019 من معلومات المقارنة الظاهرة في القوائم المالية المراجعة لعام 2020م. كما تم استخراج المعلومات المالية كما في31 

ديسمبر 2018م من معلومات المقارنة الظاهرة في القوائم المالية المراجعة لعام 2019م.

و و



معلومات عن التدفقات النقدية
يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية واألنشطة التمويلية للمجموعة في فترتي الستة أشهر المنتهيتين 

في 30 يونيو 2021م و2020م 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية واألنشطة التمويلية للمجموعة في فترتي الستة أشهر المنتهيتين (:  9الجدول )
في 30 يونيو 2021م و2020م

لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

النسبة المئوية 2020م2021م
للتغيير

)باأللف ريال سعودي(

)77.0(1,342,4975,836,523صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

)414.6()1,614,630(5,079,320صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية 

44.5)4,804,714()6,942,335(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

)10.7()582,821()520,518(صافي النقص في النقد وما يماثله

9,004,2868,031,01012.1النقد وما يماثله في بداية الفترة

8,493,0907,437,88214.2النقد وما يماثله في نهاية الفترة 

يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية واألنشطة التمويلية للمجموعة في كل من السنوات المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م و2019م و2018م.

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية واألنشطة التمويلية للمجموعة في كل من السنوات المنتهية في 31 (:  10الجدول )
ديسمبر 2020م و2019م و2018م.

التغير للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر
2018م-2019م

التغير 
2019م-2020م

 معدل النمو 
السنوي المركب
2018م-2020م 2018م2019م2020م

النسبة المئوية)باأللف ريال سعودي(

185,521.7)48,1(28,324,7059,920,62619,132,416صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

781,586.2)60,7()5,027,028()1,977,126()17,429,177(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

23,07.9)5,3()8,516,962()8,067,645()9,919,218(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)44.1()102.2()886.4(5,588,426)124,145(976,310صافي الزيادة )النقص( في النقد وما يماثله

217.646.3)1.5(8,031,0108,153,8652,567,044النقد وما يماثله في بداية السنة

12,15.1)1,5(9,004,2868,031,0108,153,865النقد وما يماثله في نهاية السنة

مالحظة: تم استخراج معلومات التدفقات النقدية للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2019 من معلومات المقارنة الظاهرة في القوائم المالية المراجعة لعام 2020م. كما تم استخراج معلومات 
التدفقات النقدية للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018م من معلومات المقارنة الظاهرة في القوائم المالية المراجعة لعام 2019م.

ز ز



مقاييس األداء الرئيسية
فيما يلي بعض مقاييس األداء الرئيسية التي تستخدمها إدارة المجموعة لتقييم أداء أعمالها. لم تخضع هذه المقاييس للمراجعة ولم يتم إعدادها وفقاً 
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة أو أي معايير محاسبية أخرى معتمدة. لم يتم تعريف مقاييس األداء الرئيسية هذه أو االعتراف بها 
تحت المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة أو أي مبادئ محاسبية أخرى متعارف عليها. كما يجب أال تعتبر مقاييس األداء الرئيسية بدياًل 

لمقاييس األداء المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة.

مقاييس األداء الرئيسية(:  11الجدول )

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبرلفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

20212020202020192018

)بالمليون ريال سعودي، ما لم ُيذكر خالف ذلك(

الربح الُمعّدل قبل تكاليف التمويل والضريبة 
11,467.710,671.422,090.021,265.019,835.8واالستهالك واإلطفاء)1(

هامش الربح الُمعّدل قبل تكاليف التمويل 
36.337.037.539.138.2والضريبة واالستهالك واإلطفاء )%()2(

2,828.73,831.810,840.611,368.29,757.1النفقات الرأسمالية)3(
9,375.3)1,447.5(2,004.717,484.1)1,486.2(التدفقات النقدية الحرة)4(

39.332.235.427.850.2نسبة تغطية تكلفة التمويل)%()5(
11,619.012,062.111,936.112,194.04,286.0إجمالي الدين)6(

)13,553.3(1,981.6)7,502.0(266,73,216.6صافي الدين)7(
صافي الدين إلى الربح الُمعّدل قبل تكاليف 

)0.7(0.1)0.3(0.00.3التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء)%()8(

17.818.818.319.36.4إجمالي الدين إلى حقوق الملكية)%( )9(
9.59.29.29.210.1العائد على األصول)%( )10(

17.417.017.217.316.5العائد على حقوق الملكية)%( )11(

الربح الُمعّدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء هو مقياس أداء ال يخضع للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة. تعتبر المجموعة الربح الُمعّدل قبل   )1(
تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء مقياًسا مفيًدا ألنه يُستخدم لتحليل معدل الربح التشغيلي للمجموعة ويوفر مؤشًرا عن النتائج قبل التكاليف غير النقدية. فيما يلي 

معلومات تتعلق بحساب الربح الُمعّدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء لكل فترة:
هامش الربح الُمعّدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء هو مقياس أداء ال يخضع للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة ويتم احتسابه بقسمة الربح   )2(

الُمعّدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء على اإليرادات. 
النفقات الرأسمالية هي اإلضافات على الممتلكات والمعدات زائداً اإلضافات إلى األصول غير الملموسة للفترة.   )3(

التدفقات النقدية الحرة هي مقياس أداء ال يخضع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة، ويتم تعريفه بأنه صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية مخصوًما منه   )4(
النفقات الرأسمالية. 

نسبة تغطية تكاليف التمويل هي الربح الُمعّدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء مقسوًما على تكاليف التمويل.   )5(
إجمالي الدين هو مجموع القروض طويلة األجل والقروض قصيرة األجل والتزامات عقود االيجار طويلة األجل والتزامات عقود االيجار قصيرة األجل.   )6(

صافي الدين هو إجمالي الدين مخصوماً منه مجموع النقد وما يماثله ومرابحات قصيرة األجل.  )7(
صافي الدين إلى الربح الُمعدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء هو صافي الدين مقسوًما على الربح الُمعّدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء.  )8(

إجمالي الدين إلى حقوق الملكية هو إجمالي الدين مقسوًما على إجمالي حقوق الملكية.   )9(
العائد على األصول هو صافي الربح مقسوًما على إجمالي األصول. تم احتساب المبالغ المتعلقة بالفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2021م و2020م بناًء على االثني عشر شهراً المنتهية   )10(
في 30 يونيو 2021م و2020م، على التوالي. تم احتساب المعلومات المالية لفترة االثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو 2021م بناًء على نتائج العمليات لفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م باإلضافة إلى الفارق بين نتائج العمليات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م. وتم احتساب المعلومات المالية لفترة 
االثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو 2020م بناًء على نتائج العمليات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م باإلضافة إلى الفارق بين نتائج العمليات للسنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2019م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م.
العائد على حقوق الملكية هو صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة مقسوماً على حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة. تم احتساب المبالغ المتعلقة بالفترتين المنتهيتين في   )11(
30 يونيو 2021م و2020م بناًء على االثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو 2021م و2020م، على التوالي. تم احتساب المعلومات المالية لفترة االثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو 
2021م بناًء على نتائج العمليات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م باإلضافة إلى الفارق بين نتائج العمليات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2020م. وتم احتساب المعلومات المالية لفترة االثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو 2020م بناًء على نتائج العمليات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م 

باإلضافة إلى الفارق بين نتائج العمليات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م.

ح ح



حساب الربح الُمعّدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء لكل فترة (:  12الجدول )

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبرلفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

20212020202020192018

)مليون ريال سعودي(

5,872.25,730.211,185.210,924.811,080.5صافي الربح 

ُمعدل لـ:

574.9465.71,170.5762.1747.7الزكاة وضريبة الدخل

41.0215.5)424.6()561.5(30.7صافي الخسائر / )المكاسب( األخرى

صافي الحصة في نتائج االستثمارات في 
10.6)49.6()53.0(11.9)61.2(شركات زميلة ومشاريع مشتركة

)102.9(54.424.743.076.1صافي المصاريف /)اإليرادات( األخرى 

291.8331.2623.9765.2395.4تكاليف التمويل

 )551.5()639.2()413.9()236.1()192.7(إيرادات التمويل 

161.6300.0600.0600.0450.0تكلفة برنامج التقاعد المبكر

4,735.84,605.39,358.98,784.67,590.5االستهالك واإلطفاء

الربح الُمعّدل قبل تكاليف التمويل والضريبة 
11,467.710,671.422,090.021,265.019,835.8واالستهالك واإلطفاء
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التعريفات والمصطلحات -  1

اتفاقية إدارة سجل االكتتاب التي تم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات فيما يتعلق بالطرح اتفاقية إدارة سجل االكتتاب
الخاص بالفئات المشاركة.

اتفاقية التسعير التي سيتم إبرامها بين مديري سجل اكتتاب المؤسسات والشركة والمساهم البائع وفقاً للنموذج المتفق عليه اتفاقية التسعير 
في اتفاقية إدارة سجل االكتتاب. 

)Bid Form( استمارة الطلب

استمارة طلب االكتتاب المستخدمة من ِقبل الفئات المشاركة المسجلة في المملكة التي تقدمها إلى مديري سجل اكتتاب 
المؤسسات داخل المملكة. ويشمل هذا المصطلح، حسب االقتضاء، استمارة الطلب عند تغيير نطاق سعر الطرح. سوف تعتبر 
استمارة الطلب ملزمة على المؤسسة المكتتبة بقبول تخصيص أسهم الطرح وستشمل تعليمات للوسيط باتخاذ الالزم لتنفيذ 

عملية تسوية االسهم المكتتب فيها.

ملياري )2.000,000,000( سهماً عادياً في الشركة والمدفوعة قيمتها بالكامل والتي تبلغ قيمتها االسمية عشرة )10( رياالت األسهم 
سعودية للسهم الواحد.

أعضاء مجلس إدارة الشركة.أعضاء المجلس 

األقارب

الزوج والزوجة واألوالد القصر.
وألغراض الئحة حوكمة الشركات:

اآلباء، واألمهات، واألجداد، والجدات وإن علوا. 	

األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا. 	

اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم. 	

األزواج والزوجات. 	

حماية األنظمة والشبكات والبرامج اإللكترونية من الهجمات الرقمية، والتي تهدف عادًة إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة األمن السيبراني 
أو تغييرها أو إتالفها أو ابتزاز المال من المستخدمين. 

أمين سر مجلس إدارة الشركة.أمين سر المجلس

مجموعة من الشبكات المتواصلة المنتشرة في كافة أنحاء العالم، وهي إحدى وسائل االتصال وتتضمن شبكات الجامعات اإلنترنت 
والشركات والحكومات واألبحاث العالمية من خالل استخدام بروتوكول اإلنترنت. 

إنترنت األشياء
)Internet of Things )IoT(

نظام من األجهزة المترابطة التي يتم تزويدها بمعرفات فريدة لنقل البيانات عبر شبكة دون الحاجة إلى تفاعل بشري. 

)Penetration( عدد بطاقات شرائح هوية المشترك مقسوماً على عدد السكان. االنتشار

)Ransomware( تطبيقات ينتج عنها تعطيل األجهزة االلكترونية لغرض ابتزاز المتضرر منها.  برامج الفدية

بروتوكول استخدام الصوت عبر 
)VoIP( هي وسيلة لربط المحادثات الصوتية عبر اإلنترنت أو عبر أي شبكة تستخدم بروتوكول اإلنترنت. اإلنترنت

وسيلة لنقل المعلومات عبر اإلنترنت بحزم معطيات. بروتوكول اإلنترنت

تابع
أو  آخر،  الذي يسيطر على شخص  الشخص  الهيئة،  لوائح  المستخدمة في  المصطلحات  قائمة  الوارد في  التعريف  حسب 
يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث. وفي أٍي مما سبق، يمكن أن 

تكون السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

تاريخ استكمال طرح أسهم الطرح 
البائع لصالح المستثمرين، والذي سيتم فيه  البيع من قبل المساهم  الواقع بعد يومي تداول من تاريخ تنفيذ أوامر  التاريخ 
اإلعالن عن استكمال طرح أسهم الطرح وإجمالي قيمة الطرح النهائية )للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة القسم »تواريخ 

اإلعالنات المهمة« في الصفحة رقم )ش( من هذه النشرة(.

تعليمات بناء سجل األوامر 
وتخصيص األسهم في االكتتابات 

األولية

الهيئة رقم )2- إدارة  بناًء على قرار مجلس  الصادرة  األولية  االكتتابات  األوامر وتخصيص األسهم في  بناء سجل  تعليمات 
وتاريخ   )2019-102-3( رقم  الهيئة  بقرار مجلس  والمعدلة  )الموافق 2016/07/20م(  بتاريخ 1437/10/15هـ   )2016-94

1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17م(.

)LTE( بمثابة الخطوة األخير تقنية التطور بعيد المدى )LTE( واجهة ربط بيني هوائي عالية األداء ألنظمة االتصاالت المتنقلة. وتعتبر تقنية التطور بعيد المدى
نحو الجيل الرابع للتقنيات الالسلكية المصممة لزيادة قدرة وسرعة شبكات الهواتف المحمولة. 

إحالل المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص.التوطين / السعودة

)FinTech( استخدام التقنية الجديدة والمغيرة في الخدمات المالية. التقنية المالية

صحيفة أم القرى، وهي الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية.الجريدة الرسمية

الجمعية العامة غير العادية أو الجمعية العامة العادية، وتعني »الجمعية العامة« أي جمعية عامة للشركة.الجمعية العامة

الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة وفقاً لنظام الشركة األساس.الجمعية العامة العادية
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الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة وفقاً لنظام الشركة األساس.الجمعية العامة غير العادية

الجمهور

األشخاص غير المذكورين أدناه:

تابعي المصدر 	

المساهمين الكبار في المصدر 	

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر 	

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر 	

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر 	

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله 	

أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاله 	

األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها. 	

الجهات المستلمة المذكورة أسماؤها في الصفحة رقم )ل( من هذه النشرة.الجهات المستلمة

تقنية الجيل الثالث للهواتف المحمولة مع عرض نطاق يزيد عما هو متوفر في تقنية الجيل الثاني. الجيل الثالث

)HSDPA( وهو يتيح للشبكات – بناًء الجيل الثالث والنصف .)turbo 3G( أو )3.5G( تقنية محسنة للجيل الثالث، ويُعرف أيضاً بتقنية ما بعد الجيل الثالث أو
على نظام االتصاالت المتنقلة العالمي )UMTS( – أن يكون لها سرعة وقدرة أكبر لنقل البيانات. 

)HSPA+( القائمة.الجيل الثالث والنصف HSPA وهي تحديث لشبكات ،)High-Speed Packet Access Plus( تقنية االتصال فائقة السرعة باإلنترنت

الجيل الثالث والنصف
)DC-HSPA+(

تقنية االتصال المزدوجة فائقة السرعة باإلنترنت )Dual Carrier High-Speed Packet Access Plus(، وهي تحديث 
لشبكات HSPA القائمة.  

الجيل الخامس للتقنية الالسلكية. الجيل الخامس 

الجيل الرابع
تقنية الجيل الرابع للهواتف المحمولة، وتعد هذه التقنية أحد التطورات المستمرة لتقنية الهاتف المحمول بحيث توفر خدمة 
اإلنترنت  عبر  الهاتفي  االتصال  مثل  بخدمات  المستخدمين  تزويد  يمكن  اإلنترنت حيث  بروتوكول  على  قائمة  وآمنة  شاملة 

واالتصال فائق السرعة باإلنترنت وتشغيل الوسائط المتعددة مباشرة عن طريق اإلنترنت. 

بيع المساهم البائع  مائة مليون ومئتان ألف )100,200,000( سهماً عادياً تمثل نسبة 5.01% من رأس مال الشركة من خالل الطرح
عملية الطرح العام الثانوي المسوق بالكامل.

 مائة مليون ومئتان ألف )100,200,000( سهماً عادياً تمثل نسبة 5.01% من رأس مال الشركة.حجم الطرح  

مائة مليون ومئتان ألف )100,200,000( سهماً عادياً.أسهم الطرح

حكومة المملكة العربية السعودية، وتفسر كلمة »حكومية« وفقاً لذلك.الحكومة

خدمات البث المباشر عبر اإلنترنت 
)OTT( .خدمات بث المحتوى عبر اإلنترنت

الريال السعودي، وهي العملة النقدية الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال أو ريال سعودي

معدل تكلفة االقتراض بين البنوك في المملكة. سايبور

سعر الطرح النهائي 
سعر الطرح النهائي ألسهم الطرح البالغ ]●[ )]●[( ريال سعودي، والذي سيتم تحديده من قبل  المساهم البائع ومديري سجل 
االكتتاب بالتشاور مع الشركة بناًء على مستوى الطلب من المستثمرين على أسهم الطرح، وسيتم اإلعالن عنه بعد انتهاء فترة 

بناء سجل األوامر.

هي السنة المالية للشركة والتي تبدأ من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة مالية.السنة المالية

شركة تداول السعودية »سوق األوراق المالية السعودية« هي شركة تابعة لمجموعة تداول السعودية.السوق المالية أو تداول 

السيطرة

حسب التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة، القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص 
آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خالل أي من اآلتي: )أ( امتلك نسبة تساوي 30 
%أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. )ب( حق تعيين 30 % أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري، وتفسر كلمة »المسيطر« 

وفقاً لذلك.

معيار محسن لنقل البيانات عبر شبكات األلياف الضوئية. شبكة جيجابايت الضوئية السلبية

أي شخص طبيعي أو اعتباري يأخذ هذه الصفة بموجب أنظمة المملكة.الشخص

شركة االتصاالت السعودية.الشركة

شركة إس تي سي البحرين ش.م.ب )مقفلة(، وهي شركة تابعة للشركة.شركة إس تي سي البحرين
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شركة إس تي سي الخليج لنظم 
شركة إس تي سي الخليج لنظم الكابالت ذ.م.م، وهي شركة تابعة للشركة.الكابالت

شركة االتصاالت الكويتية، وهي شركة تابعة للشركة.شركة إس تي سي الكويت

بنك إس تي سي )شركة مساهمة مقفلة مختلطة(، وهي شركة تابعة للشركة.شركة إس تي سي باي

شركة االتصاالت العامة )شركة شخص واحد(، وهي شركة تابعة للشركة.شركة االتصاالت المتخصصة

الشركة العربية للكوابل البحرية، وهي شركة تابعة للشركة.الشركة العربية للكوابل البحرية

شركة المنطقة الذكية للعقار )شركة شخص واحد(، وعي شركة تابعة للشركة. شركة المنطقة الذكية للعقار

شركة الخليج النموذجية لإلعالم الرقمي، وهي شركة تابعة للشركة.شركة انتغرال السعودية

حسب التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة، فيما يتعلق بشركة، أي شركة أخرى تسيطر عليها شركة تابعة أو شركات تابعة
تلك الشركة.

شركة أبراج االتصاالت المحدودة )شركة شخص واحد(، وهي شركة تابعة للشركة.شركة توال

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت، وهي شركة تابعة للشركة.شركة حلول إس تي سي

شركة المتقدمة للتقنية واألمن السيبراني المحدودة )شركة شخص واحد(، وهي شركة تابعة للشركة.شركة سرار إس تي سي

شركة عقاالت المحدودة )شركة شخص واحد(، وهي شركة تابعة للشركة.شركة عقاالت

شركة قنوات االتصاالت السعودية )شركة شخص واحد(، وهي شركة تابعة للشركة.شركة قنوات إس تي سي

شركة مراكز االتصال، وهي شركة تابعة للشركة.شركة مراكز االتصال

SIM شريحة هوية المشترك. شريحة ذكية تتضمن رقم هاتف المشترك وتفاصيل تعريف الشبكة المشفرة ورقم التعريف الشخصي شريحة
والعديد من معطيات المستخدم األخرى كدليل أرقام الهاتف. 

متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح.صافي متحصالت الطرح

صندوق إس تي سي فنتيورز.صندوق إس تي سي فنتشرز

صندوق إس تي في إل بي. صندوق إس تي في إل بي 

هو أحد المساهمين الكبار في الشركة حيث يملك 70% من أسهم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.صندوق االستثمارات العامة

ضريبة القيمة المضافة

بالموافقة  )الموافق 2017/02/09م(  بتاريخ 1438/05/02هـ  الوزراء  قرار مجلس  بشأنها  الصادر  المضافة  القيمة  ضريبة 
على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والتي بدأ العمل بها ابتداء من 
1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م(، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها 
من قبل قطاعات محددة في المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مقدار هذه الضريبة هي 5%، وتم استثناء 
عدد من المنتجات منها )كاألغذية األساسية، والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم(. كما أعلنت وزارة المالية مؤخًرا 

زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% ابتداًء من 1441/11/10هـ )الموافق 2020/07/01م(.

طرف ذو عالقة

المستخدمة في  المصطلحات  قائمة  وبموجب  النشرة  »أطراف ذوي عالقة« في هذه  أو  يشمل مصطلح »طرف ذو عالقة« 
القرار رقم 4-11-2004 وتاريخ 1425/08/20هـ  الهيئة بموجب  المالية وقواعدها الصادرة عن مجلس  لوائح هيئة السوق 
)الموافق  1442/06/01هـ  وتاريخ   2021-7-1 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  2004/10/4م(  )الموافق 

2021/01/14م( جميع من يلي:
تابعي المصدر. أ- 

المساهمين الكبار في المصدر. ب- 
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في المصدر. ج- 

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر. د- 
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر. هـ- 

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)هـ( أعاله. و- 
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)هـ( و)و( أعاله. ز- 

وألغراض الفقرة )ز(، يقصد بـ »السيطرة« القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خالل أي من اآلتي: )أ( امتالك نسبة تساوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت في 

شركة، )ب( حق تعيين 30% أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري، وتفسر كلمة »المسيطر« وفقاً لذلك.

Bid/( طلبات وأوامر االكتتاب
)Subscription Orders

طلبات وأوامر االكتتاب )Bid/Subscription Orders( التي تقدمها الفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة إلى مديري 
سجل اكتتاب المؤسسات عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني، دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع استمارة طلب وفقاً للتعليمات 

المبينة في القسم رقم 15 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة. 

مورد طبيعي محدود، ويبدأ الطيف الترددي عملياً من التردد 9 كيلوهيرتز إلى الحد األعلى الذي يمتد إلى 3,000 جيجاهيرتز. الطيف الترددي
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عملية الطرح العام الثانوي المسوق 
بالكامل

فيما يتعلق بشركة مدرجة في السوق المالية، هي عملية بيع أي جزء من أسهمها غير المتداولة في السوق المالية من قبل أحد 
المساهمين فيها من خالل الطرح العام لتلك األسهم في السوق المالية.  

فترة اكتتاب الفئات المشاركة 
)الموافق  1443/05/01هـ  بتاريخ  الرياض(  )بتوقيت  مساًء   6:00 الساعة  من  المشاركة  للفئات  االكتتاب  فترة  تبدأ 
2021/12/09م(  )الموافق  1443/05/05هـ  بتاريخ  الرياض(  )بتوقيت  مساًء   5:00 الساعة  في  وتنتهي  2021/12/05م(، 

)للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة رقم )ر( من هذه النشرة(.

فترة اكتتاب المكتتبين األفراد
)الموافق  1443/05/03هـ  بتاريخ  الرياض(  )بتوقيت  مساًء   11:59 الساعة  من  األفراد  للمكتتبين  االكتتاب  فترة  تبدأ 
2021/12/08م(  )الموافق  1443/05/04هـ  بتاريخ  الرياض(  )بتوقيت  11:59مساًء  الساعة  في  وتنتهي  2021/12/07م(، 

)للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة رقم )ر( من هذه النشرة(.

فترة بناء سجل األوامر
تبدأ فترة بناء سجل األوامر من الساعة 6:00 مساًء )بتوقيت الرياض( بتاريخ 1443/05/01هـ )الموافق 2021/12/05م(، 
وتنتهي في الساعة 5:00 مساًء )بتوقيت الرياض( بتاريخ 1443/05/05هـ )الموافق 2021/12/09م( )للمزيد من التفاصيل، 

يرجى مراجعة القسم »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة رقم )ر( من هذه النشرة(.

فترة الحظر المساهم البائع

وفقا التفاقية إدارة سجل االكتتاب )الموضحة في القسم رقم 13 »إدارة سجل االكتتاب« من هذه النشرة(، يحظر على المساهم 
البائع التصرف في أسهم الشركة وذلك لفترة سنة من تاريخ استكمال طرح أسهم الطرح )للمزيد من التفاصيل حول اتفاقية 
إدارة سجل االكتتاب بما في ذلك فترات الحظر التعاقدية، يرجى االطالع على القسم رقم 13 »إدارة سجل االكتتاب« من هذه 

النشرة(. 

فترة حظر الشركة

وفقا التفاقية إدارة سجل االكتتاب )الموضحة في القسم رقم 13 »إدارة سجل االكتتاب« من هذه النشرة، يحظر على  الشركة 
إصدار أسهم جديدة خالل فترة ستة أشهر من تاريخ استكمال طرح أسهم الطرح )للمزيد من التفاصيل حول اتفاقية إدارة 
االكتتاب« من هذه  »إدارة سجل  رقم 13  القسم  على  االطالع  يرجى  التعاقدية،  الحظر  فترات  ذلك  في  بما  االكتتاب  سجل 

النشرة(.

الفئات المشاركة

تشمل الفئات المشاركة الفئات التالية الواردة في الفقرة )5( من تعليمات بناء سجل األوامر وفقاً للشروط الواردة في هذه 
النشرة:

الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام  أ- 
الصندوق تتيح لها بذلك، مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وتعليمات بناء سجل 

األوامر.
مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، مع االلتزام باألحكام المنصوص عليها  ب- 

في قواعد الكفاية المالية عند تقديم طلب المشاركة.
عمالء مؤسسة السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة في ممارسة أعمال اإلدارة وفقاً لألحكام والقيود المنصوص  ج- 

عليها في تعليمات بناء سجل األوامر.
باستثناء  اإليداع.  مركز  لدى  وحساب  المملكة  في  استثماري  حساب  فتح  لهم  يجوز  الذين  االعتباريين  األشخاص  د- 
المستثمرين األجانب غير المقيمين من غير المستثمرين األجانب المؤهلين وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات 
1435/08/11هـ  وتاريخ   05158/6 رقم  الهيئة  لتعميم  وفقاً  المدرجة،  المالية  األوراق  في  المؤهلة  األجنبية  المالية 
)الموافق  1435/07/20هـ  وتاريخ   2014-28-9 رقم  الهيئة  قرار مجلس  على  بناء  الصادر  2014/06/09م(  )الموافق 

2014/05/19م(.
الجهات الحكومية، وأي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق المالية، أو سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز  هـ- 

اإليداع.
الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرًة أو عن طريق مدير محفظة خاصة. و- 

الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تسمح لها بذلك. ز- 

هو مرض فيروس معدي يعرف باسم فيروس كورونا، حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم ومن ضمنها المملكة وذلك في فيروس كورونا )كوفيد-19(
مطلع العام 2020م، وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة. 

قواعد اإلدراج
)الموافق  1439/04/09هـ  بتاريخ  3-123-2017م  رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  عليها  الموافق  اإلدراج  قواعد 
)الموافق  1442/07/12هـ  بتاريخ   2021-22-1 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  2017/12/27م(، 

2021/02/24م(.

القواعد المنظمة الستثمار 
المؤسسات المالية األجنبية

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق 
والمعدلة بقرار مجلس هيئة  )الموافق 2015/05/04م(  القرار رقم 1-42-2015م وتاريخ 1437/07/15هـ  المالية بموجب 

السوق المالية رقم 3-65-2019 وتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م(.

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

-123-3 رقم  القرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  قواعد طرح 
رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام  على  )بناًء  2017/12/27م(  )الموافق  1439/04/09هـ  وتاريخ  2017م 
م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-7-2021 بتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 

2021/01/14م(.

أي شخص طبيعي يكون مكلفاً – وحده أو مع آخرين – من قبل مجلس إدارة الشركة أو من قبل عضو في مجلس إدارة الشركة كبار التنفيذيين
بمهام إشراف وإدارة، وتكون مرجعيته إلى مجلس اإلدارة مباشرة أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي.

الئحة حوكمة الشركات
وتاريخ  8-16-2017م  رقم  القرار  بموجب  الشركات  نظام  على  بناًء  الهيئة  مجلس  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  الئحة 
وتاريخ   2021-7-1 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  2017/02/13م(،  )الموافق  1438/05/16هـ 

1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(.
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الئحة صناديق االستثمار
الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-219-2006 وتاريخ 1427/12/03هـ )الموافق 
2006/12/24م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ والمعدلة بقرار 

مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-22-2021 وتاريخ 1442/07/12هـ )الموافق 2021/02/24م(.

ميالدي.م

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.مجلس التعاون

مجلس إدارة الشركة.المجلس أو مجلس اإلدارة

شركة األهلي المالية. مدير االكتتاب

شركة جولدمان ساكس العربية السعودية شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية وشركة مديرو سجل اكتتاب المؤسسات 
األهلي المالية وكريديت سويس العربية السعودية و شركة سيتي جروب العربية السعودية.

شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون )شركة ذات مسئولية محدودة مهنية( )المعروفة سابقاً باسم شركة ارنست مراجع الحسابات 
ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون((.

المساهم البائع ألسهم الطرح بتاريخ هذه النشرة وهو صندوق االستثمارات العامة.المساهم البائع

أي مالك أو مالكون ألسهم في الشركة.المساهم أو المساهمون

مساهمي الشركة كما في تاريخ النشرة )باستثناء المساهم البائع(.مساهمي الشركة الحاليين

المستثمر األجنبي المؤهل
المدرجة  المالية  األوراق  في  المؤهلة  األجنبية  المالية  المؤسسات  الستثمار  المنظمة  للقواعد  وفقاً  مؤهل  أجنبي  مستثمر 
لالستثمار في األوراق المالية المدرجة. ويتم تقديم طلب التأهيل إلى مؤسسة سوق مالية ليقوم بتقييم الطلب وقبوله وفقاً 

للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

مستشارو الشركة فيما يتعلق بالطرح والذين تظهر أسماؤهم في الصفحة رقم )ح( إلى الصفحة رقم )ك( من هذه النشرة.المستشارون

المستشارين الماليين للشركة، وهم: شركة جولدمان ساكس العربية السعودية شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة المستشارون الماليون
مورغان ستانلي السعودية وشركة األهلي المالية.

المعايير الدولية للتقرير المالي 
المعتمدة في المملكة العربية 

السعودية

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من 
قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

تشمل الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد.المكتتبون

المكتتبون األفراد

األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي 
- حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت 
أمومتها لألوالد القصر – وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم 
حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة وحساب محفظة استثمارية لدى شركة وساطة تابعة لنفس الجهة المستلمة التي 

تقدم مثل هذه الخدمات. 

المملكة العربية السعودية.المملكة أو السعودية

مؤسسة السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة للقيام بأعمال األوراق المالية.مؤسسة السوق المالية

المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية.مؤسسة عربسات

هذه النشرة، والذي قد أعدته الشركة فيما يتعلق بالطرح.نشرة اإلصدار

عدة نطاقات من التردد تتحمل إشارة واحدة. وتقاس قدرة خط االتصاالت على حمل اإلشارة بحسب عرض النطاق المستخدم، النطاق العريض 
وعرض النطاق الالزم هو مقدار الطيف المطلوب لبث اإلشارة دون إتالف أو فقد للمعلومات. 

مائة )100( ريال سعودي إلى مائة وستة عشر )116( ريال سعودي لكل سهم من أسهم الطرح.  نطاق سعر الطرح

النظام األساس للشركة، والموافق عليه من قبل الجمعية العامة.النظام األساس 

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م( وتعديالته. نظام السوق المالية

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( وتعديالته.نظام الشركات

نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/08/23هـ )الموافق 2005/09/27م( وتعديالته.نظام العمل

هجري.هـ

 Social( الهندسة االجتماعية
)Engineering

إحدى وسائل التالعب بمستخدمي اإلنترنت للحصول على معلوماتهم السرية. 

هيئة السوق المالية في المملكة.الهيئة
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الهيئة السعودية للمراجعين 
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )المعروفة سابقاً باسم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ))SOCPA(.والمحاسبين

وزارة التجارة في المملكة.وزارة التجارة 

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة. االجتماعية

أي يوم تكون فيها الجهات المستلمة مفتوحة للعمل في المملكة )باستثناء يومي الجمعة والسبت وأي إجازات رسمية(.يوم عمل

HSPA .HSUPA وبروتوكول HSDPA النفاذ إلى حزم المسار السريع، ويتكون من بروتوكول

HSUPA .ولكنه يتعلق بالمسارات الصاعدة مقابل المسارات الهابطة HDSPA النفاذ إلى حزم المسار الصاعد السريع، وهو نفس تقنية
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عوامل المخاطرة-  2
ينبغي على المستثمرين المحتملين دراسة عوامل المخاطرة التالية والمعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري فيما 
يتعلق بأسهم الطرح، علماً بأن المخاطر والشكوك الموضحة فيما يلي هي التي تعتقد الشركة حالياً أنها قد تؤثر عليها أو على أي استثمار في أسهم 
الطرح. وال تمثل المخاطر المذكورة أدناه بالضرورة جميع المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح. فقد تكون هناك 
مخاطر وشكوك أخرى غير معروفة ألعضاء مجلس اإلدارة في الوقت الحالي، أو يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أنها غير جوهرية حالياً. قد يؤثر وقوع أي 
من تلك المخاطر والشكوك أو تحققها بشكل سلبي و/أو جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وقد يؤدي 
إلى انخفاض في سعر أسهم الشركة، وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين، وقد يؤدي إلى خسارة المستثمرين لكامل استثمارهم في 

األسهم أو جزءاً منه.

وقد تتأثر أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي و/أو جوهري وقد ال تتمكن الشركة من توزيع أرباح وقد 
ينخفض سعر أسهم الشركة وقد يخسر المستثمرون جزء أو كامل استثمارهم في أسهم الشركة، إذا تحققت – أو أصبحت جوهرية – أي من المخاطر 
المشار إليها أدناه، أو أي مخاطر أخرى لم يحددها أعضاء مجلس اإلدارة، أو التي تعتبر غير جوهرية في الوقت الراهن. ونتيجة لهذه المخاطر أو غيرها 
من العوامل التي قد تؤثر على أعمال الشركة، فإن األحداث والظروف المتوقعة في المستقبل والتي قد تم عرضها في هذه النشرة قد ال تحدث بالطريقة 
التي تتوقعها الشركة و/أو أعضاء مجلس اإلدارة، أو قد ال تحدث على اإلطالق. وبالتالي، ينبغي على المستثمرين النظر في جميع اإلفادات المستقبلية 
الواردة في هذه النشرة في ضوء هذا التفسير وعدم االعتماد على تلك اإلفادات دون التحقق منها )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم »إشعار 

هام« من هذه النشرة(.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة على أنه، وعلى حسب علمهم واعتقادهم، ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة – بخالف ما ذكر في 
هذا القسم – قد تؤثر في قرارات المستثمرين المتعلقة باالستثمار في أسهم الطرح. وعلى كافة المستثمرين المحتملين الراغبين باالستثمار في أسهم 

الطرح تقييم المخاطر المرتبطة بها وبعملية الطرح بشكل عام والبيئة االقتصادية والتنظيمية التي تعمل الشركة فيها.

وال يناسب االستثمار في أسهم الطرح إال المستثمرين القادرين على تقييم مخاطر االستثمار ومن لديهم ما يكفي من الموارد لتحمل أي خسارة قد تنتج 
عنه. وينبغي على المستثمرين المحتملين الذين لديهم شكوك حول اإلجراءات التي عليهم اتخاذها الحصول على استشارة من مستشار مالي مرخص له 

من قبل الهيئة وذلك قبل االستثمار في أسهم الطرح.

إن المخاطر المبينة أدناه غير مرتبة وفقاً لترتيب يعكس أهميتها وتأثيرها المتوقع على الشركة. كما قد تحدث مخاطر أخرى للشركة غير معلومة أو 
تلك التي تعتبرها الشركة غير جوهرية في الوقت الراهن ويكون لها نفس اآلثار أو العواقب الواردة في هذه النشرة. وعليه، فإن المخاطر المبينة في هذا 
القسم أو في أي قسم آخر من هذه النشرة قد: )أ( ال تشمل جميع المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو على عملياتها أو أنشطتها أو أصولها أو السوق 

التي تعمل فيها؛ و/أو )ب( ال تشمل جميع المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في أسهم الطرح.

المخاطر المتعلقة بأعمال وأنشطة الشركة   2-1
المخاطر المتعلقة بالتطورات التقنية السريعة  2-1-1

تتسم أسواق تقنية المعلومات واالتصاالت والبنية التحتية ذات الصلة وسوق التقنية المالية )FinTech( بالتطورات التقنية السريعة، وتتعرض المجموعة 
لمخاطر التأخر في استغالل التطورات التقنية الجديدة مقارنة بمنافسيها أو قد يتأثر مستوى خدماتها بسبب قيام الشركات األخرى بتطوير واستغالل 

التطورات التقنية الجديدة قبل أن تتمكن المجموعة من االستجابة بشكل مناسب.

وفي معرض تطور التقنيات الجديدة، قد تحتاج األجهزة واألنظمة التشغيلية التابعة للمجموعة إلى االستبدال أو التحديث، أو قد تحتاج شبكاتها إلى إعادة 
البناء بصورة كلية أو جزئية لغرض الحفاظ على مركز تنافسي كمجموعة رائدة في السوق. كما أن التقدم التقني المستمر والتحسينات المستمرة في 
قدرة وجودة التقنية الرقمية تتطلب قيام المجموعة بترقية وتطوير معداتها وتقنياتها وعملياتها باستمرار. ولغرض مواكبة التقدم التقني بنجاح، قد يتطلب 
ذلك نفقات رأسمالية كبيرة والحصول على التقنيات ذات العالقة أو تمكينها لدمج التقنية الجديدة مع التقنية الحالية. وإذا أخفقت المجموعة في التنبؤ 
برغبات العمالء أو التغيرات التي يشهدها القطاع أو تعديل شبكاتها في الوقت المناسب وعلى أساس فعال من حيث التكلفة، فقد يؤدي ذلك إلى خسارتها 

لعمالئها؛ األمر الذي سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

تعتمد العديد من الخدمات التي تقدمها المجموعة على التقنيات وقد يؤدي تطوير تقنيات حديثة أو دخولها حيز التطبيق إلى فقدان الخدمات التي تقدمها 
المجموعة لمزاياها التنافسية أو إلى ضرورة استبدالها أو خفض أسعارها. بالرغم من قيام المجموعة على االستثمار في المنتجات والخدمات الجديدة، 
مثل منتجات األمن السيبراني، واإلنترنت، والخدمات السحابية، والتقنية المالية )FinTech(، ومنصات ومنتجات األلعاب االلكترونية، إال أنه ال يوجد ما 
يضمن أن تلبي هذه المنتجات والخدمات الجديدة احتياجات عمالئها، أو أن يتم إطالقها بشكل فعال وفي توقيت مالئم مع الفرص المتاحة في السوق، أو 
أن تكون ناجحة تجارًيا وتحقق أرباحاً للمجموعة. وفي حال وقوع أي من النتائج السلبية المذكورة، سيؤثر ذلك سلباً على أعمال المجموعة ووضعها المالي 
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. ومع استمرار تطور تقنية االتصاالت، قد يتمكن منافسو المجموعة من تقديم منتجات وخدمات اتصاالت مماثلة أو 
تفوق مستوى المنتجات والخدمات التي تقدمها المجموعة. وقد يكون لذلك تأثير سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 
المستقبلية. وإذا لم تنجح المجموعة في التنبؤ بالتغيرات التقنية وما ينتج عنها من احتياجات للمستهلكين واالستجابة لذلك في الوقت المناسب وبطريقة 
فعالة من حيث التكلفة، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على جودة خدمات ومنتجات المجموعة؛ األمر الذي سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة باستثمارات المجموعة الرأسمالية الجوهرية والتي يمكن أن تبنى قرارات  2-1-2
االستثمار فيها على توقعات غير دقيقة للطلب المستقبلي 

تتطلب طبيعة أعمال المجموعة بذل رؤوس أموال ضخمة وتحمل نفقات طويلة األجل، بما في ذلك النفقات المتعلقة بتطوير وتملك شبكات اتصاالت 
جديدة وتوسيع نطاق الشبكات القائمة أو تحسينها أو االستحواذ على شركات أو أصول أخرى في المستقبل.

تعتمد قدرة المجموعة على الحصول على تمويل خارجي وتكلفة هذا التمويل على عدة عوامل، والتي تشمل الوضع المالي المستقبلي للمجموعة ونتائج 
عملياتها، واألوضاع االقتصادية العامة وأوضاع األسواق المالية، وأسعار الفائدة، وتوافر االئتمان من البنوك أو المقرضين اآلخرين، وثقة المستثمرين في 
المجموعة، وأنظمة الضريبة والضمانات، وكذلك األوضاع السياسية واالقتصادية في الدولة المعنية. وال يوجد ما يضمن بأن المجموعة ستكون قادرة على 
الحصول على تمويل خارجي بشروط معقولة تجارًيا، أو الحصول عليه على اإلطالق، وعدم قدرتها على القيام بذلك سيكون له تأثير سلبي على أعمال 

المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

تخصص المجموعة نفقات رأسمالية ضخمة سنوياً لتطوير شبكاتها وتقنياتها بهدف تلبية طلبات العمالء. وعلى وجه الخصوص، أنفقت المجموعة نفقات 
رأسمالية ضخمة في السنوات الماضية تتعلق بتوسعة نطاق األلياف الضوئية للشبكة المنزلية ونشر خدمات الجيل الخامس في المملكة، مع تغطية قدرها 
43% في المدن الرئيسية في المملكة. وتجدر اإلشارة أن النفقات الرأسمالية للمجموعة قد بلغت 9.8 مليار ريال سعودي و11.4 مليار ريال سعودي 
و10.8 مليار ريال سعودي و2.8 مليار ريال سعودي خالل األعوام المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م. وعليه، فقد ارتفعت النفقات الرأسمالية للمجموعة بنسبة 16.5% في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م ونسبة 11.1% في 
العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2020م مقارنة بعام 2018م. وتتوقع المجموعة أن يعود حجم النفقات الرأسمالية في السنوات القادمة إلى مستوياتها 
التاريخية المعتادة التي كانت عليها قبل عام 2019م. ويعتمد برنامج النفقات الرأسمالية الحالي للمجموعة على توقعات النمو في الطلب على االتصاالت 
في المملكة واألسواق الرئيسية األخرى التي تعمل فيها والتي تستند إلى عدد من االفتراضات الجوهرية، بما في ذلك اتجاهات النمو السكاني واتجاهات 
الطلب المستقبلي على خدمات االتصاالت، وهناك خطر يتمثل في أن هذه االفتراضات قد تكون غير دقيقة؛ األمر الذي سيكون له تأثير سلبي على أعمال 

المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

يتوقع عمالء المجموعة أن تستمر المجموعة بانتظام في تقديم المزيد من خدمات االتصاالت المتطورة واألمن السيبراني والتطبيقات األخرى وخدمات وسائل 
اإلعالم واإلنترنت، مثل بروتوكول استخدام الصوت عبر اإلنترنت )VoIP( والجيل الخامس وتقنية التطور بعيد المدى )LTE( والمحتوى المتميز وخدمات البيانات 
عالية السرعة، بما في ذلك بث الصوت والفيديو، وألعاب الهاتف المحمول، ومؤتمرات الفيديو، والخدمات السحابية، واإلنترنت، واستضافة الويب. وقد يتطلب 
إطالق خدمات أو منتجات جديدة بذل رؤوس أموال ونفقات رأسمالية كبيرة فيما يتعلق بالبنية التحتية لتتمكن المجموعة من اكتساب ميزة تنافسية أو الحفاظ 
عليها. كما يتعين على المجموعة توفير أحدث التقنيات بوتيرة تعادل أو تتفوق على منافسيها من حيث السرعة حتى تتمكن من جذب العمالء واالحتفاظ بهم. 

المبتكرة  والخدمات  الجديدة  والتقنيات  الجديد  المحتوى  توفير  على  جزئية،  بصورة  للمجموعة،  المستقبلي  والنجاح  النمو  سيعتمد  ذلك،  على  وبناًء 
واستغالل هذه التقنيات، الذي بدوره سيؤدي إلى اإلقبال على خدمات ومنتجات المجموعة وبالتالي تحقيق اإليرادات. ولكن في حال عدم قدرة المجموعة 

على تحقيق ذلك، ستتأثر أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي.

إذا أخفقت المجموعة في توقع حجم الطلب المتوقع على االتصاالت، وبالتالي لم تتمكن من مراجعة برنامج النفقات الرأسمالية المعتمد من قبلها، فقد 
ال تتمكن من تلبية حجم الطلب الفعلي عليها، مما قد يؤثر سلًبا على سمعتها ويؤدي إلى انخفاض عدد العمالء وانخفاض حصة المجموعة السوقية في 
األسواق التي تعمل فيها وإيراداتها. وقد يكون ألي من هذه النتائج تأثير سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

أو  2-1-3 بنجاح  االستراتيجية  األولويات  تنفيذ  على  المجموعة  قدرة  بعدم  المتعلقة  المخاطر 
الحفاظ على السياسات التشغيلية التي تتسم بالكفاءة والفعالية

تشمل األولويات االستراتيجية للمجموعة على العديد من األمور ومن بينها رقمنة عروض خدمات المجموعة والعمليات الداخلية، وتسريع األداء، وتطوير 
طبيعة خدماتها المقدمة لعمالئها والتوسع في هذه الخدمات من حيث الحجم والنطاق. ويشمل ذلك عمليات االستحواذ على استثمارات في خدمات جديدة 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا باإلضافة إلى االستحواذ على مشغلي االتصاالت اآلخرين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، باإلضافة 
إلى االستمرار في تطوير وتوسيع نطاق شبكة االتصاالت التابعة لها في المملكة والكويت والبحرين. وتعتزم المجموعة أيًضا توسيع نطاق خدمات االتصال 
والبنية التحتية لديها من خالل إنشاء منظومة اتصاالت رائدة في الوطن العربي، لتصبح الشركة الرائدة في المنطقة والمالكة لشركة أبراج مستقلة، وأن تكون 
الشركة التي تحتل المركز اإلقليمي األول لخدمات االتصاالت العالمية، وأن تكون لها الريادة في تطوير شبكة خدمات الجيل الخامس في المملكة والكويت 
والبحرين. وتشمل فرص النمو في خدمات االتصاالت والتطبيقات ووسائط خدمات البث المباشر عبر اإلنترنت )OTT( وخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات، 
على سبيل المثال دون الحصر، عروض األمن السيبراني التي تقدمها المجموعة. وتهدف المجموعة كذلك إلى تقديم خدمات خاصة بقطاعات معينة مثل 
التمويل والرعاية الصحية بما في ذلك الحلول التي تقدمها شركة إس تي سي باي في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية )للمزيد من التفاصيل، يرجى 
مراجعة القسم رقم 4-7 »وصف عام ألعمال المجموعة وبنيتها التحتية وبيئتها التنظيمية داخل المملكة« من هذه النشرة(. ومع ذلك، ال يوجد ما يضمن 
بأن استراتيجية المجموعة سيتم تنفيذها بنجاح، وأنه لن يتطلب تنفيذها نفقات رأسمالية تزيد عن توقعات المجموعة، أو أن لن تتسبب تغيرات في الكفاءات 
التشغيلية للمجموعة أو هيكلها على تأثير سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وقد تتأثر تعامالت الشركة مع 
شركاتها التابعة عند تحولها إلى شركات عامة مدرجة حيث يترتب على ذلك عدم ملكيتها بشكل كامل من قبل الشركة، ويصبح لديها أجهزة إدارية مستقلة عن 
الشركة وآليات اتخاذ قرار خاصة بها، وبالتالي يلزم التعامل مع هذه الشركات التابعة على أساس تجاري بحت. فعلى سبيل المثال، وفي شهر سبتمبر 2021م، 
تم بيع 20% من أسهم الشركة في شركة حلول إس تي سي من خالل طرح عام أولي في السوق المالية، وذلك وفقاً الستراتيجية المجموعة. ومن شأن اإلخفاق 
في تحقيق الفوائد المتوقعة من استراتيجية المجموعة بما في ذلك زيادة اإليرادات وتحسين التكلفة، وكذلك المصروفات غير المتوقعة أو التأخير في تنفيذ 

األولويات االستراتيجية للمجموعة، أن يؤثر تأثيًرا سلبياً على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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عالوة على ذلك، يتطلب التنفيذ الناجح الستراتيجية المجموعة إدارة فعالة للنمو، والتي قد تشمل عمليات االستحواذ. وقد ال يكون فريق اإلدارة واألنظمة 
التشغيلية والضوابط الداخلية المعمول بها حالًيا أو التي سيتم تنفيذها مناسبة لهذا النمو، وقد ال تكون الخطوات المتخذة لتعيين الموظفين وتحسين 
هذه األنظمة والضوابط كافية. وإذا كانت المجموعة غير قادرة على تحقيق النمو المتوقع، وإدارة نموها بفعالية أو دمج أي عمليات استحواذ بنجاح، فقد 

يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، يجب إعادة تقييم الخطط االستراتيجية والتشغيلية للمجموعة باستمرار، كما يجب على المجموعة تطبيق سياسات تشغيلية تتسم 
بالكفاءة والفعالية لمواجهة تحديات واحتياجات أعمالها حتى تظل قادرة على المنافسة. ومن شأن إخفاق المجموعة في تنفيذ خططها االستراتيجية 
والتشغيلية بطريقة فعالة من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب، أو اإلخفاق في تنفيذها على اإلطالق، أو إخفاقها في تطبيق سياسات تشغيلية تتسم 
بالكفاءة والفعالية، أو في تحقيق وفرات في التكلفة أو غير ذلك من الفوائد أو التحسينات المرتبطة بالخطط االستراتيجية والتشغيلية للمجموعة، أو في 
الحصول على موارد مالية لتمويل التكاليف المرتبطة بهذه الخطط أو تحمل تكاليف تزيد عن المبالغ المتوقعة، أو في تقييم الخطط وإعادة تقييمها بشكل 

كاٍف، أن يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات المجموعة وأرباحها وتدفقاتها النقدية في المملكة 2-1-4
 تتركز إيرادات المجموعة وأرباحها وتدفقاتها النقدية في المملكة )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم 4-7 »وصف عام ألعمال المجموعة 
وبنيتها التحتية وبيئتها التنظيمية داخل المملكة« من هذه النشرة(. وفي العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م، بلغت اإليرادات المحققة في 
المملكة 91.9% من إجمالي إيرادات المجموعة. ونتيجة لذلك، تتأثر النتائج التشغيلية للمجموعة ونموها بالتطورات االقتصادية والسياسية العامة في 

المملكة أو التي تؤثر عليها.

تعتمد اقتصادات األسواق الرئيسية للمجموعة، وهي المملكة والبحرين والكويت، بصورة جوهرية على مستوى األسعار العالمية للمواد الهيدروكربونية 
)للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم 2-2-7 »المخاطر المتعلقة باعتماد اقتصاد المملكة وإيرادات الحكومة بشكل كبير على قطاع النفط 
وتأثرهما سلًبا بانخفاض أسعار النفط« من هذه النشرة(. كما يمكن أن يؤدي ارتفاع معدالت التضخم في أي من األسواق الرئيسية التي تعمل فيها 
المجموعة في تلك األسواق.  المستهلكين على خدمات  القوة الشرائية للمستهلكين في تلك األسواق، مما قد يقلل من طلب  إلى انخفاض  المجموعة 
وباإلضافة إلى ذلك، قد يؤثر أي انخفاض في النمو السكاني أو إجمالي الناتج المحلي في أي من هذه األسواق بصورة سلبية على أعمال المجموعة أو 
وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية. وال يوجد ما يضمن بأن الظروف االقتصادية في المملكة لن تسوء في المستقبل أو أن الطلب على 
خدمات االتصاالت في تلك األسواق لن يتباطأ أو ينخفض، مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 
المستقبلية )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم 2-2-8 »المخاطر المتعلقة بتعرض المملكة والشرق األوسط ألخطار سياسية وأمنية« 

من هذه النشرة(.

باإلضافة إلى ذلك، اعتمدت القوى العاملة في المملكة بشكل كبير في الماضي على العمالة الوافدة. إال أن مبادرات السياسة الحكومية األخيرة لزيادة 
نسبة المواطنين السعوديين في القوى العاملة وزيادة الرسوم المفروضة على الوافدين قد أدت إلى تخفيض عدد الوافدين في المملكة والذي يمكن أن 
يستمر في االنخفاض في المستقبل، وكان الكثير منهم عمالء لدى المجموعة. ومن شأن أي مبادرات أخرى لتقليل عدد الوافدين في المملكة أن يكون لها 

تأثير سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بتركز عمالء المجموعة على العمالء الحكوميين وشبه الحكوميين 2-1-5
تجدر اإلشارة أن مبيعات المجموعة للجهات الحكومية وشبه الحكومية في المملكة بلغت 6.335 مليون ريال سعودي و7.154 مليون ريال سعودي و9.646 
مليون ريال سعودي و5.625 مليون ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترة المالية المنتهية في 30 
يونيو 2021م، على التوالي، والتي تمثل 12.2% و13.2% و16.4% و17.8% من إجمالي صافي إيرادات المجموعة، على التوالي. وتتوقع المجموعة أن 
تستمر الجهات الحكومية وشبه الحكومية في تشكيل نسبة كبيرة من إيراداتها بل وقد تزداد في الفترات المستقبلية، حيث أكدت حكومة المملكة أن 

خدمات تقنية المعلومات والرقمنة تعد من بين أولوياتها االستراتيجية.

ونظًرا لتركز عمالء المجموعة في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، فقد تتأثر المجموعة بأي تغيرات متعلقة بالميزانية أو القيود التنظيمية أو التغييرات 
في السياسة الحكومية وقيود اإلنفاق العام والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حجم العقود والمشتريات ونطاقها وتوقيتها ومدتها، وبالتالي ينعكس 
التأثير على مستوى األعمال التي تحصل عليها المجموعة من هؤالء العمالء. ويمكن أن تؤدي هذه العوامل أيًضا إلى تعليق العقود الحالية أو إلغائها أو 
إنهائها أو عدم تجديدها. باإلضافة إلى ذلك، تشمل المخاطر التأخر في التحصيل من الجهات الحكومية وشبه الحكومية حيث بلغت أرصدة المدينون 
من الجهات الحكومية وشبه الحكومية 12.342.7 مليون ريال سعودي و18.508.1 مليون ريال سعودي و13.889.2 مليون ريال سعودي و20.349.3 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر2020م و30 يونيو 2021م، على التوالي، والتي تمثل 85.2% و %86.6 

و86.4% و87.6% من إجمالي أرصدة المدينون كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر2020م و30 يونيو 2021م، على التوالي.  

وفيما يتعلق باألرصدة المدينة المستحقة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، فإن األرصدة التي بلغت أعمارها أقل من سنة قد بلغت قيمتها 6.936.9 
مليون ريال سعودي و7.903.1 مليون ريال سعودي و10.275.7 مليون ريال سعودي و12,268.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و31 
ديسمبر 2019م و31 ديسمبر2020م و30 يونيو 2021م، على التوالي، واألرصدة التي بلغت أعمارها بين سنة وسنتين قد بلغت قيمتها 5.367.4 مليون ريال 
سعودي و6.393.6 مليون ريال سعودي و3.153.8 مليون ريال سعودي و6.827.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م 
و31 ديسمبر2020م و30 يونيو 2021م، على التوالي، واألرصدة التي بلغت أعمارها أكثر من سنتين قد بلغت قيمتها 38.4 مليون ريال سعودي و4.211.4 
مليون ريال سعودي و 459.7 مليون ريال سعودي و842.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر2020م و30 

يونيو 2021م، على التوالي.
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وفي حال خسرت المجموعة أي عمالء رئيسيين من العمالء الحكوميين وشبه الحكوميين، أو في حال انخفض اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات من 
قبل عمالء الحكومة من القطاع الحكومي، أو في حال زاد عدد أيام التحصيل من عمالء المجموعة من القطاع الحكومي، فسيكون لذلك تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وفي حال قيام األطراف المتعاقدة مع المجموعة بإنهاء أٍي من هذه االتفاقيات أو كلها – وفقاً للحقوق الممنوحة لها بموجب تلك االتفاقيات – أو في 
حال رفض تجديدها بشروٍط مقبولة للمجموعة أو بشكل مطلق، فسيؤدي ذلك إلى خسارة المجموعة لجزء من إيراداتها. وفي حال لم تتمكن المجموعة 
من إدارة المخاطر المرتبطة بأعمال القطاع الحكومي، فقد تفقد المجموعة هذه التعاقدات، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بمواجهة المجموعة لمنافسة متزايدة  2-1-6
تدير المجموعة شبكات اتصاالت، باإلضافة إلى منتجات وخدمات تقنية المعلومات والبنية التحتية ذات الصلة والتقنية المالية )FinTech( في المملكة 
فيها  تعمل  التي  البلدان  عبر   )FinTech( المالية  والتقنية  الصلة  ذات  التحتية  والبنية  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  أسواق  وتتسم  والكويت.  والبحرين 
المجموعة بقدرة تنافسية عالية. وتتنافس المجموعة مع عدد من المشغلين الرائدين في كل سوق من األسواق التي تعمل فيها. وباإلضافة إلى ذلك، قد 
تخضع أسواق تقنية المعلومات واالتصاالت والبنية التحتية ذات الصلة والتقنية المالية )FinTech( أيًضا للمنافسة من منافسين غير تقليديين أو جهات 
تخل بتوازن القطاع والذين يعتمدون على االبتكار التكنولوجي للمنافسة في األسواق القائمة. وحتى تتمكن المجموعة من التنافس بفعالية، يجب عليها 

االستجابة بسرعة للتطورات ومخاطر المنافسة المحتملة في كل من أسواقها األساسية.

عالوة على ذلك، يعمل انتشار تقنية بروتوكول استخدام الصوت عبر اإلنترنت )VoIP( لكل من الرسائل الصوتية والفورية، وتقارب وسائل التواصل االجتماعي 
ومنتجات البحث أو الخدمات األخرى المقدمة عبر اإلنترنت )يُشار إليها بخدمات »البث المباشر عبر اإلنترنت )OTT(«(، مثل زووم ومايكروسوفت تيمز 
وسكايب وواتساب على زيادة المخاطر التنافسية. وبالرغم من جهود المجموعة فيما يتعلق بتطوير تطبيقاتها ومنصاتها بما في ذلك التعاون مع بعض 
شركاتها إلجراء البحوث فيما يتعلق بذلك إال أنه ال يوجد ما يضمن تمكنها من تحقيق أهدافها بشكل فعال؛ األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري 
على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وقد أدى النمو في االتصال عبر اإلنترنت إلى دخول شركات )مشغلين( جدد 
إلى سوق خدمات بروتوكول استخدام الصوت عبر اإلنترنت )VoIP( أو خدمات محتوى الصوت أو الفيديو التي يتم تقديمها عبر اإلنترنت. ويمكن لهؤالء 
المشغلين استبدال الخدمات التي تقدمها المجموعة ببروتوكول استخدام الصوت عبر اإلنترنت )VoIP( لعمالء المجموعة )والتي قد توفره المجموعة أو 
ال توفره( لتمكين توفير المكالمات الصوتية وخدمات الرسائل الفورية مباشرة لعمالء المجموعة. وسيكون إلخفاق المجموعة في مواصلة ترجمة نماذج 
األعمال بنجاح لتصبح هذه المنتجات التي تعتمد على البيانات، والتي ستنتشر أكثر مقارنة بالمكالمات الصوتية والرسائل الفورية، استجابة لهذا التحول 

في القطاع، تأثير سلبي على الخدمات الحالية للمجموعة ويؤثر سلًبا على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

عالوة على ذلك، قد يقوم منافسو المجموعة، من وقت آلخر، باعتماد سياسات تسعير تنافسية، وتقديم منتجات وخدمات أفضل، وتطوير ونشر أي 
تقنيات جديدة أو محسنة بصورة أسرع، وتوسيع نطاق شبكاتهم ونطاقات التغطية لديهم وتعزيزها بسرعة أكبر، وإجراء حمالت إعالنية وتسويقية أكثر 
من المجموعة. وباإلضافة إلى ذلك، ال يوجد ما يضمن عدم دخول المنافسين الجدد الذين يتمتعون بقدر أكبر من الموارد المالية والبشرية والتقنية 
العوامل إلى زيادة الضغط على هوامش  التي تمارس فيها المجموعة أعمالها. وقد تؤدي هذه  الرئيسية  الموارد إلى األسواق  والتسويقية وغيرها من 
المجموعة أو تؤدي إلى خسارة المجموعة لحصتها السوقية في أسواقها الرئيسية. وقد يكون ألي إخفاق من قبل المجموعة في المنافسة بفعالية تأثير 
القسم رقم 2-1-7 »المخاطر  التفاصيل، يرجى مراجعة  أو توقعاتها المستقبلية )للمزيد من  نتائج عملياتها  أو  المالي  سلبي على أعمالها أو وضعها 

المتعلقة بنجاح عمليات المجموعة على قدرتها على جذب المشتركين واالحتفاظ بهم« من هذه النشرة(.

المخاطر المتعلقة بنجاح عمليات المجموعة على قدرتها على جذب المشتركين واالحتفاظ  2-1-7
بهم 

بلغ معدل االنتشار )Penetration( في سوق خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة 119%، أي أقل من متوسط معدل االنتشار في دول مجلس التعاون 
الخليجي )بناًء على حجم السكان( والذي يبلغ 135% في عام 2020م، وفًقا ألومديا )Omdia(. ونتيجة لذلك، يستمر التركيز التنافسي في المملكة في 
التحول من اكتساب عمالء جدد إلى االحتفاظ بالعمالء الحاليين ذوي القيمة العالية وزيادة استخدام العمالء الحاليين لخدمات ومنتجات المجموعة نتيجة 
زيادة انتشار سوق خدمات االتصاالت المتنقلة وزيادة المنافسة. وال يوجد ما يضمن بأن المجموعة لن تشهد زيادات في معدالت انفصال عمالء خدمة 
االتصاالت المتنقلة عن شبكات االتصاالت ذات العالقة، مما سينعكس بزيادة في عدد عمليات إلغاء اشتراكات العمالء، السيما مع اشتداد المنافسة 
على العمالء الحاليين مما سيكون له أثر سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وتعد تكلفة اكتساب مشترك 
جديد أعلى بكثير من تكلفة االحتفاظ بالمشترك الحالي. ووفًقا لذلك، يمكن أن يكون لمعدالت إلغاء اشتراكات العمالء المتزايدة تأثير سلبي على الدخل 
التشغيلي للمجموعة، حتى لو كانت المجموعة قادرة على تعويض المشتركين الذين خسرتهم. وتماشًيا مع السوق السعودي عموًما، فإن غالبية المشتركين 
في خدمات االتصاالت المتنقلة يتبعون نظام الدفع المسبق، مما يجعل عملية إلغاء االشتراك أسهل، حيث ال يلتزم المشتركون تعاقدًيا على المدى الطويل 
باستخدام خدمات المجموعة ولديهم الحرية في االنتقال إلى مشغلين آخرين الذين قد يكون لديهم أسعار أكثر جاذبية أو مزايا أخرى. وإذا أخفقت 
المجموعة في خفض معدالت إلغاء االشتراكات لديها أو الحفاظ عليها، أو إذا قام مشغلو خدمات االتصاالت المتنقلة اآلخرين بتحسين قدرتهم على 
االحتفاظ بالمشتركين وبالتالي خفض مستويات إلغاء االشتراكات لديهم، فقد تزيد تكلفة المجموعة لالحتفاظ بالمشتركين واكتساب مشتركين جدد مما 

سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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من غير الواضح مدى قدرة سوق خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة على التوسع حيث أنه يعد سوق ناضج، ويعتمد توسع السوق على العديد من 
العوامل الخارجة عن سيطرة المجموعة. وتشمل هذه العوامل، من بين أمور أخرى، استراتيجيات األعمال وامكانيات منافسي المجموعة، وأوضاع السوق 
السائدة، وتطوير تقنيات جديدة و/أو بديلة لمنتجات وخدمات االتصاالت المتنقلة، وتطوير أجهزة جديدة تتطلب اتصاالً متنقاًل وتأثير األنظمة المطبقة. 
وستعتمد قدرة المجموعة على جذب مشتركين جدد أو زيادة متوسط إيراداتها لكل مستخدم من المشتركين الحاليين، على الرغم من االنتشار المرتفع 
)Penetration( للشركات في السوق والمنافسة المتزايدة التي نتجت عن هذا السوق الناضج، بدرجة كبيرة على قدرتها على تقديم خدمات مبتكرة على 
األجهزة الجديدة، وتحفيز استخدام المشتركين وزيادته، وإقناع المشتركين باالنتقال من مشغلي خدمات االتصاالت المتنقلة اآلخرين إلى المجموعة، 
وقدرتها على تقليل معدل إلغاء االشتراكات. وإذا لم تنجح المجموعة في توقع التغير التكنولوجي وما ينتج عنه من تفضيالت المستهلكين واالستجابة لذلك 
في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على جودة خدمات المجموعة مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال 

المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

خدمات  2-1-8 في  المشتركين  خدمات  من  المجموعة  إيرادات  بانخفاض  المتعلقة  المخاطر 
على  متزايد  بشكل  المستقبلية  المجموعة  إيرادات  واعتماد  التقليدية  الثابتة  االتصاالت 

خدمات البيانات مقارنة بالخدمات الالسلكية القائمة على األبراج
مع زيادة استخدام البيانات، تتراجع اإليرادات من خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة بشكل عام على مستوى جميع دول العالم. وفي المملكة، تنطبق 
اتجاهات مماثلة على خدمات االتصاالت الثابتة، ولكن معدل استخدام خدمة االتصاالت المتنقلة )واإليرادات الناتجة عنه( ينخفض بسرعة أقل. وعلى 
انخفاض  أن معدل  الخصوص،  العالم وتجدر اإلشارة في هذا  أنحاء  انخفاًضا في جميع  الثابتة  الخصوص، يشهد استخدام خدمات االتصاالت  وجه 
استخدام خدمات االتصاالت المتنقلة من قبل قطاع األعمال يفوق معدل انخفاض استخدام خدمات االتصاالت المتنقلة من قبل قطاع األفراد. ووفًقا 
واالعتماد على  الثابتة  االتصاالت  التخلي عن استخدام خدمات  واألفراد سيستمرون في  األعمال  العمالء من قطاع  أن  يتمثل في  لذلك، هناك خطر 
االتصاالت المتنقلة أو أساليب أخرى من االتصاالت. وعالوة على ذلك، تتسبب التقنيات الجديدة مثل خدمات البث المباشر عبر اإلنترنت )OTT( في 
خطر زيادة معدل انخفاض استخدام خدمات االتصاالت الثابتة. وال يوجد ما يضمن أن عمالء خدمات االتصاالت الثابتة لدى المجموعة الذين توقفوا عن 
استخدام هذه الخدمات سوف ينتقلون إلى خدمات اتصاالت المجموعة األخرى. وإذا لم تتمكن المجموعة من االحتفاظ على عمالء خدمات االتصاالت 

الثابتة، فقد تتأثر أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية سلًبا.

تتوقع المجموعة أن يستمر الطلب على خدمات البيانات مدفوًعا بزيادة انتشار الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية واستخدامها، واستخدام الفيديو وخدمات 
الوسائط المتعددة األخرى، فضاًل عن التحسينات في قدرة الشبكات الخاصة بخدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة. ولكن تجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد 
ما يضمن نجاح المجموعة في تحقيق الدخل من الزيادة في خدمات البيانات، وأي زيادة في اإليرادات المتحققة من خدمات البيانات قد ال تكون كافية 
لتعويض االنخفاض في إيرادات خدمات المشتركين األخرى. وقد يكون لذلك تأثير سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم 4-3 »المزايا التنافسية للمجموعة ونقاط قوتها واستراتيجيتها« من هذه النشرة(.

عالوة على ذلك، تطوير وتطبيق تقنيات جديدة لتعزيز كفاءة الشبكات الالسلكية، أو تطبيق مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة لتقنيات المشاركة النشطة 
المحتملة، قد يقلل من استخدام خدمات اإلرسال واالستقبال الالسلكية القائمة على األبراج والحاجة إليها والطلب على الخدمات الالسلكية وخدمات 
الهوائي القائمة على األبراج والخدمات المساعدة التي توفرها المجموعة مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال البنية التحتية ألبراج المجموعة، 

وبشكل عام على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة باعتماد نسبة كبيرة من مصادر إيرادات االتصاالت المتنقلة للمجموعة  2-1-9
على االشتراكات قصيرة األجل )خدمات الدفع المسبق( 

كما في 31 ديسمبر 2020م، يمثل عمالء الدفع المسبق، وهم العمالء الذين يدفعون مقابل الخدمة مقدًما من خالل شراء البث الالسلكي أو الوصول 
إلى البيانات غالبية عمالء خدمات االتصاالت المتنقلة لدى المجموعة. ورغم أن عمالء الدفع المسبق يوفرون تدفقات نقدية أعلى، فإن إمكانية قيام 
عمالء الدفع المسبق لدى المجموعة باللجوء إلى مشغل آخر تعد أكثر احتمااًل مقارنًة بعمالء الدفع اآلجل )الذين يوقعون عقود خدمة( وذلك لالستفادة 
من العروض الترويجية المقدمة من المشغلين اآلخرين نظًرا ألن عمالء الدفع المسبق ال يوقعون عقود خدمة. كما يشترك العديد من عمالء االتصاالت 
المتنقلة لدى المجموعة في باقات بيانات قصيرة األجل تتراوح مدتها من يوم إلى أسبوع. ونتيجة لذلك، ال يمكن للمجموعة ضمان أن عمالء الدفع المسبق 
أو عمالء باقات البيانات قصيرة األجل سيستمرون في استخدام خدمات المجموعة في المستقبل، مما يُصعب تقدير اإليرادات المستقبلية للمجموعة. 
وقد يكون لالنخفاض الكبير في عمالء الدفع المسبق لدى المجموعة تأثير سلبي على أعمالها أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعمليات المجموعة خارج المملكة 2-1-10
تُمارس المجموعة أعمالها في الكويت والبحرين من خالل شركاتها التابعة بما فيها شركة إس تي سي الكويت وشركة إس تي سي البحرين )للمزيد من 
التفاصيل حول هذه الشركات، يرجى مراجعة القسم رقم 4 »خلفية عن المجموعة وطبيعة أعمالها« من هذه النشرة(. وباإلضافة إلى ذلك، تتضمن 
استراتيجية المجموعة التوسع في الحجم والنطاق والذي قد يشمل االستحواذ كلياً أو جزئياً على مشغلي االتصاالت في األسواق النامية، والسيما في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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تعتمد قدرة المجموعة على إدارة عملياتها خارج المملكة وتحقيق األرباح على عدة عوامل، بما في ذلك قدرتها على:

دمج العمليات التجارية المستحوذ عليها في عملياتها الحالية و/أو تنفيذ هيكل إدارة فعال بالنظر إلى شروط االستثمار )خاصة في الحاالت  	
التي يكون فيها للمجموعة حصة أقلية فقط(.

تحقيق األهداف المرجوة من االستحواذ )مثل ترويج العالمة التجارية والتسويق وتوريد المعدات( وتنفيذ العمليات بنجاح في دول جديدة )مثل  	
نشر شبكة جديدة وإدارة الموردين وإنشاء أنظمة الفوترة ومعالجة المخاوف األمنية(.

الجغرافية  	 والتوسع في نطاق أعمالها والمنطقة  المتزايد  التعقيد  للتعامل مع  والتشغيلية والضوابط  المالية  إدارتها وأنظمتها  توسيع نطاق 
لعملياتها.

تعيين الموظفين المؤهلين وتدريبهم واالحتفاظ بهم إلدارة أعمالها وتشغيلها. 	
تقييم االلتزامات والمطلوبات التعاقدية والمالية والتنظيمية والبيئية وغيرها من االلتزامات والمطلوبات المرتبطة بعملياتها الدولية، بما في  	

ذلك وضع أنظمة مالئمة للرقابة المالية والضوابط الداخلية وإعداد القوائم المالية في الوقت المناسب بما يتوافق مع السياسات المحاسبية 
للمجموعة، وقد تنشأ إجراءات قانونية أو تنظيمية محتملة نتيجة لذلك.

إدارة مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية. 	
توقع حدوث انخفاض في الطلب على المواقع أو المساحات في المواقع مما قد يؤثر سلًبا على نمو أعمال المجموعة. 	
تقييم تحركات السوق، والتركيبة السكانية، وإمكانات النمو، والبيئة التنافسية في األسواق المستهدفة. 	
االحتفاظ بالتصاريح والتراخيص الالزمة وتخصيص الطيف الترددي والموافقات والحصول عليها من الهيئات والجهات الحكومية والتنظيمية. 	

وقد تؤثر أي صعوبات في معالجة هذه األمور أو دمج عملية أو أكثر من عمليات المجموعة خارج المملكة بشكل سلبي على أعمال المجموعة أو وضعها 
المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعمليات االستحواذ أو االستثمار أو االندماج 2-1-11
تشمل استراتيجية المجموعة التوسع في الحجم والنطاق، وبالتالي قد تسعى المجموعة إلى القيام بعمليات استحواذ أو استثمار أو اندماج التي من شأنها 
أن تكمل أو توسع نطاق أعمال المجموعة. وقد تكون بعض هذه العمليات كبيرة بالنسبة لحجم أعمال المجموعة وقد تتطلب رؤوس أموال ضخمة و/أو 
دعًما إضافًيا. وتخضع هذه العمليات لعدد من المخاطر المالية واإلدارية والتشغيلية بما فيها صرف انتباه أعضاء اإلدارة التنفيذية عن إدارة األعمال 
الحالية للمجموعة أو عن فرص استحواذ أو استثمار أخرى مجدية؛ وتكبد نفقات كبيرة؛ وزيادة التكاليف لتوحيد / دمج أنظمة إعداد التقارير المالية 
والتشغيلية والتقنية والموظفين وقاعدة العمالء والممارسات التجارية للشركات المشاركة في أي عملية من هذا القبيل مع المجموعة؛ وعدم القدرة على 
توحيد / دمج أعمال المجموعة في الوقت المناسب أو عدم القدرة على توحيدها / دمجها على اإلطالق؛ والتعرض المحتمل ألي االلتزامات مادية لم يتم 
كشفها خالل عمليات العناية المهنية الالزمة لهذه الشركات أو نتيجة ألي دعاوى قضائية تنشأ فيما يتعلق بعمليات االستحواذ أو االندماج ذات العالقة أو 
عدم االحتفاظ بأي من األعضاء المهمين للفريق اإلداري للشركات المندمجة أو المستحوذ عليها مما سيؤثر بشكل سلبي على أعمال المجموعة ووضعها 

المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

باإلضافة إلى ذلك، قد ال تحقق عمليات االستحواذ أو االندماج أو استثمارات المجموعة النتائج المتوقعة، مما سيؤدي إلى تكبدها لخسائر أو مصاريف 
وتدني جوهري في القيمة الفعلية مقابل القيمة الدفترية لتلك االستثمارات مما سيؤثر بشكل سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها 
وتوقعاتها المستقبلية. فعلى سبيل المثال، خالل عام 2016م، تجاوزت قيمة الخسائر في شركة أوجيه تيليكوم المحدودة )وهي إحدى الشركات التي 
تم االستثمار فيها من قبل المجموعة( القيمة المتبقية لشركة أوجيه تيليكوم المحدودة المسجلة في الميزانية العمومية للمجموعة، وبالتالي خفضت 
المجموعة قيمة شركة أوجيه تيليكوم المحدودة إلى صفر في ميزانيتها العمومية وتوقفت عن تسجيل حصتها من الخسائر اإلضافية. وفي عام 2018م، 
بدأت شركة أوجيه تيليكوم المحدودة في تصفية وإعادة هيكلة شركاتها التابعة الرئيسية وبدأت تصفية شركة أوجيه تيليكوم المحدودة في عام 2020م، 
واعتباًرا من تاريخ هذه النشرة، ال تزال التصفية قيد اإلنهاء )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم 4-8-2 »االستثمارات المحتسبة على أسس 

حقوق الملكية« من هذه النشرة(.

باإلضافة إلى ذلك، قد ال تكون المجموعة قادرة على إتمام عمليات االستحواذ بنجاح بشروط تفضيلية أو إتمامها على اإلطالق في ضوء المعوقات 
التي يمكن أن تواجهها الشركة مثل المنافسة العالية من منافسيها وغيرهم من المستحوذين المحتملين الذين قد يتوفر لديهم موارد مالية أكبر من تلك 

المتوفرة للمجموعة. 

بناًء على ما تقدم، قد تؤدي عمليات االستحواذ أو االستثمار أو االندماج، أو اإلخفاق في تصفية األعمال التجارية القائمة بشكل صحيح، إلى التأثير سلباً 
على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بتطوير شبكات االتصاالت الخاصة بالمجموعة وتوسيع نطاقها وصيانتها 2-1-12
تعتمد قدرة المجموعة على زيادة قاعدة المشتركين لديها على العديد من العوامل بما فيها النجاح في توسعة شبكات االتصاالت التابعة لها وإدارتها 
وقدرتها على تمويل هذه التوسعات. ويخضع إنشاء الشبكات الجديدة أو توسعة الشبكات القائمة لمخاطر قد تؤخر تقديم الخدمات في بعض المناطق 
وتزيد من تكلفة إنشاء الشبكات. ويتطلب عادًة توسعة نطاق الشبكات ومشاريع البنية التحتية )مثل نشر األلياف الضوئية في جميع أنحاء المملكة كجزء 
من البرنامج الوطني للنطاق العريض ونظام الكابل البحري األول للمجموعة الذي تم اإلعالن عنه مؤخًرا )كابل الرؤية السعودية( نفقات رأسمالية كبيرة 
خالل مرحلتي التخطيط والبناء وقد يطرأ تأخر جوهري قبل أن تتمكن المجموعة من الحصول على التصاريح والموافقات الالزمة وتشغيل المشاريع 
الجديدة )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم 4-7 »وصف عام ألعمال المجموعة وبنيتها التحتية وبيئتها التنظيمية داخل المملكة« من 
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هذه النشرة(. وخالل عملية التخطيط والتوسع، تخضع المجموعة لعدد من مخاطر البناء والتمويل والتشغيل والتنظيم وغيرها من المخاطر الخارجة عن 
سيطرتها، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: 

عدم القدرة على الحصول على ترخيص لتطوير المشروع أو التراخيص أو التصاريح أو الموافقات الحكومية المطلوبة واالحتفاظ بها. 	
التغيرات التي تطرأ على األنظمة والقواعد واللوائح واألولويات الحكومية واللوائح التنظيمية التي تؤثر سلًبا على المشروع ذي الصلة أو أي  	

إخفاق في االلتزام بالترخيص أو االلتزامات األخرى.
اإلخفاق في إتمام المشاريع وفًقا للمواصفات، بما في ذلك )1( عدم كفاية الموارد والكفاءات الهندسية أو إدارة المشروع أو السعة أو البنية  	

التحتية، بما في ذلك نتيجة عدم وفاء الجهات الخارجية بالتزاماتها المتعلقة بتوفير المرافق ومرافق النقل الضرورية أو المالئمة لتشغيل 
المشروع بنجاح، و/أو )2( نقص المواد والمعدات والعمالة المدربة أو غير المدربة أو عدم توفرها و/أو )3( النزاعات العمالية والنزاعات مع 

المقاولين والمقاولين من الباطن.
عدم القدرة على الحصول على التمويل الالزم بشروط مواتية للمجموعة أو الحصول عليه على اإلطالق. 	
الزيادات في التكاليف الرأسمالية و/أو تكاليف التشغيل، بما في ذلك ما ينتج عن التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 	
التغيرات التي تطرأ على الطلب على الخدمات أو التقديرات غير الدقيقة للحاجة إلى الخدمة. 	
القواعد المرتبطة بالبيئة، بما في ذلك الحاجة إلى إجراء دراسات الجدوى وإجراء األنشطة التصحيحية. 	
مجموعة من العوامل األخرى الخارجة عن سيطرة المجموعة، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، انقطاع الكهرباء والطاقة بسبب  	

تخفيف أحمال الكهرباء و/أو انقطاع التيار الكهربائي ونقص الطاقة والظروف الجوية السيئة والكوارث الطبيعية والحوادث واالحتيال واألعمال 
الضارة األخرى.

من شأن وقوع حدث أو أكثر من هذه األحداث أن يؤثر تأثيًرا سلبًيا على قدرة المجموعة على إتمام مشاريع توسيع نطاق الشبكات الحالية أو المستقبلية 
في الموعد المحدد أو في حدود الميزانية، أو إتمامها على اإلطالق، وقد يمنع المجموعة من تحقيق اإليرادات المتوقعة ومعدالت العوائد الداخلية أو 
السعة المرتبطة بهذه المشاريع. وال يوجد ما يضمن بأن المجموعة ستكون قادرة على تحقيق إيرادات أو أرباح من مشاريعها التوسعية على نحو يتوافق 
مع خططها وأهدافها، أو بأن هذه اإليرادات ستكون كافية لتغطية تكاليف البناء والتطوير المرتبطة بها، وقد يكون ألي من ذلك تأثير سلبي على أعمال 

المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

مخاطر اعتماد المجموعة على مقدمي الخدمات التابعين ألطراف خارجية لتوفير الشبكات  2-1-13
والخدمات والمعدات والمحتوى لمشتركيها

عند قيام شركة مصنعة ألجهزة االتصاالت بتصميم معدات أو أجهزة وتركيبها ضمن نظام أو شبكة اتصاالت معين، سيعتمد مشغل االتصاالت ذي العالقة 
غالًبا على هذه الشركة المصنعة فيما يتعلق بتقديم الخدمات واإلمدادات االزمة لتشغيل هذا النظام. وتعتمد قدرة المجموعة على الحفاظ على قاعدة 
بها  الخاصة  االتصاالت  بأنظمة  المرتبطة  واألجهزة  المعدات  فيها  بما  االتصاالت  إمدادات  توفير  وتنميتها بصورة جزئية على قدرتها على  مشتركيها 
والهواتف المحمولة وسماعات الهواتف المحمولة البرامج والمحتوى بشكل كافي وفي الوقت المناسب. وكما في 30 يونيو 2021م، تعتمد الشركة على 
9,449 موردين فيما يتعلق بتوفير إمدادات االتصاالت والخدمات المصاحبة التي يقدمها هؤالء الموردين بما فيها خدمات الصيانة المستمرة واإلمدادات 

التكميلية.

أعمال  المجموعة مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على  انقطاع في عمليات  الموردين حتى ال يحدث  المستمر مع هؤالء  التعاون  المهم  ولذلك، من 
المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

عالوة على ذلك، تعد شركة هواوي أحد موردي أجهزة ومعدات االتصاالت للمجموعة. ومنذ مايو 2019م، فرضت الحكومة األمريكية قيوًدا تمنع الشركات 
األمريكية من بيع البرامج والمعدات إلى شركة هواوي والشركات التابعة لها، وتم اعتماد آخر هذه القيود من قبل وزارة التجارة في الواليات المتحدة 
األمريكية بتاريخ 1443/01/09هـ )الموافق 2020/08/17م(. كما أدت اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة األمريكية ضد شركة هواوي إلى قيام الحكومات 
األخرى بدعوة مقدمي خدمات االتصاالت إلى التخلص من أجهزة هواوي )بما في ذلك المحطات الرئيسية، على سبيل المثال( تماًما. وال يوجد ما يضمن 
بأن قيود التصدير الحالية أو المستقبلية أو العقوبات االقتصادية والتجارية التي يتم فرضها بموجب القوانين واألنظمة ذات العالقة وتعديالتها لن يكون 

لها تأثير سلبي على سمعة المجموعة وبشكل عام أعمالها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

تخضع العالقة بين المجموعة ومورديها الرئيسين لالتفاقيات ذات العالقة المبرمة بينهم، وليس لدى المجموعة سيطرة تشغيلية أو مالية مباشرة على 
هؤالء الموردين الرئيسيين أو على آلية إدارتهم ألعمالهم. وبالتالي ال يوجد ما يضمن أن هؤالء الموردين لن يقوموا بالتأخر في توريد المنتجات والخدمات 
مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وقد تؤثر أيًضا التغييرات غير المتوقعة في ظروف العمل، وأسعار 
بالرسوم، والكوارث الطبيعية، واألوبئة الصحية مثل جائحة فيروس  المتعلقة  العمالية، والحروب، والتغيرات الحكومية، والتغيرات  المواد، والمشكالت 
كورونا )كوفيد-19(، واضطرابات التجارة والشحن، والعوامل األخرى الخارجة عن سيطرة المجموعة أو مورديها على قدرة هؤالء الموردين على تقديم 
المنتجات والخدمات للمجموعة أو الوفاء بالتزاماتهم أو القدرة التشغيلية. ومن شأن عدم قدرة، أو عدم رغبة، الموردين الرئيسيين في تزويد المجموعة 
بالمعدات واإلمدادات الكافية في الوقت المناسب وبأسعار مناسبة أن يؤثر سلًبا على قدرة المجموعة على االحتفاظ بالمشتركين وجذبهم أو تقديم عروض 

منتجات جذابة، مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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أعمال  2-1-14 على  وتأثيرها  )كوفيد-19(  كورونا  فيروس  جائحة  بتداعيات  المرتبطة  المخاطر 
المجموعة، والتي من المتوقع أن تستمر في التأثير عليها

في مارس 2020م، انتشر فيروس كورونا )كوفيد19( في جميع أنحاء العالم تقريًبا وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يعد جائحة عالمية. وقد أدى ذلك 
إلى اتخاذ الحكومات في المناطق المتضررة خطوات غير مسبوقة لفرض قيود على السفر والمناسبات االجتماعية، مما أدى إلى تباطؤ اقتصادي وتجاري 
ومجتمعي، وفي بعض الحاالت، إلى عمليات إغالق. وكان لجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( تأثير جوهري على المملكة، وكذلك على عمالء المجموعة 

والموردين المحليين والدوليين لديها.

 ونتيجة للقيود الحكومية المختلفة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(، بما في ذلك القيود المفروضة على السفر والعمرة، والتي أثرت على 
دخول المملكة والخروج منها لكل من الوافدين والمواطنين السعوديين، تأثرت مبيعات المجموعة واإليرادات الدولية/إيرادات التجوال بشكل كبير. وعالوة 
على ذلك، غادر عدد كبير من الوافدين المملكة في عامي 2020م و2021م، وقد بلغت حاالت المغادرة حوالي 0.5 مليون شخص في الفترة من الربع 
الثالث من عام 2020م إلى الربع الثالث من عام 2021م، وفًقا للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم 

6-3-3 »التأثيرات الديموغرافية والسياسية واالقتصادية« من هذه النشرة(.

على الرغم من اآلثار المذكورة أعاله، اعتباًرا من تاريخ إعداد التقارير الخاص بالقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة غير المراجعة للنصف األول من 
عام 2021م، لم تتأثر عمليات المجموعة ونتائجها المالية بدرجة كبيرة نتيجة جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(، مع األخذ في االعتبار التأثير المنخفض 
نسبًيا لجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( على عمليات وأنشطة الشركات العاملة في قطاع االتصاالت. وتجدر اإلشارة إلى أن أعمال المجموعة التجارية، 
وبيئتها  التجوال،  الدولية/إيرادات  وإيراداتها  النشرة(  هذه  في  المحدد  النحو  )على  مستخدم  لكل  اإليرادات  ومتوسط  األساسية،  الجديدة  والمبيعات 
التشغيلية، قد تأثرت سلباً نتيجة عمليات اإلغالق المتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(. وكما في تاريخ هذه النشرة، لم تتمكن المجموعة بعد من 

تقدير التأثير المتوسط أو طويل األجل لجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( على أعمالها بشكل دقيق.

 قد تؤثر االضطرابات المستمرة في عمليات المجموعة وتحول التركيز إلى قنوات المبيعات الرقمية والتأثير على عمالئها ومورديها المحليين والدوليين 
واالقتصاد السعودي بصورة جوهرية على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم 
رقم 2-2-6 »المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( والتي أحدثت اضطرابات كبيرة في كل من االقتصاد العالمي واقتصاد المملكة« 

من هذه النشرة(.

المتعلقة بعدم قدرة المجموعة على توفير نقد كاٍف لسداد جميع ديونها وقد  2-1-15 المخاطر 
تضطر إلى اتخاذ إجراءات أخرى للوفاء بالتزاماتها بموجب ديونها، وقد ال تنجح هذه اإلجراءات
تتطلب أعمال المجموعة مبالغ نقدية كبيرة لسداد ديونها ومواصلة عملياتها التشغيلية. وتجدر اإلشارة في هذا الخصوص، أن إجمالي قروض المجموعة 
قد بلغت مبلغ 4.286.0 مليون ريال سعودي ومبلغ 9,312.8 مليون ريال سعودي ومبلغ 8.956.1 مليون ريال سعودي ومبلغ 8.718.8 مليون ريال سعودي 
كما في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 2021م، على التوالي )للمزيد من المعلومات 
قدرة  وتعتمد  »القروض«(.  رقم 6-11-6  والقسم  والمديونية«   الشركة  مال  رأس  »رسملة   9 رقم  القسم  على  االطالع  يرجى  المجموعة،  مديونية  عن 
المجموعة على سداد المدفوعات المجدولة اللتزامات ديونها أو إعادة تمويلها وتمويل النفقات الرأسمالية المخطط لها ومتطلبات رأس المال العامل 
على أدائها المستقبلي وقدرتها على توليد النقود، والذي يخضع لعدة أمور بما فيها نجاح استراتيجية المجموعة والظروف االقتصادية السائدة والعوامل 
المالية والتنافسية والتشريعية والقانونية والتنظيمية وغيرها من العوامل، بما في ذلك العوامل األخرى التي تمت مناقشتها في هذا القسم رقم 2 »عوامل 

المخاطرة«، والتي يخرج العديد منها عن سيطرة المجموعة.

ال تضمن المجموعة بأنها ستكون قادرة على تحقيق مستوى كاٍف من التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية يتيح لها دفع أصل الدين، وأي زيادات تطرأ 
عليه، والفائدة المستحقة على الدين أو أن القروض المستقبلية ستكون متاحة للمجموعة لتمكينها من سداد ديونها أو لتمويل احتياجاتها األخرى من 
السيولة. وإذا تخلفت المجموعة عن سداد المدفوعات المطلوبة من أي دين حالي أو مستقبلي، فقد يصبح ذلك الدين، باإلضافة إلى الديون المتكبدة 
بموجب اتفاقيات أو أدوات الدين التي تحتوي على أحكام تتعلق بالتخلف عن السداد أو تعجيل السداد بسبب التخلف عن سداد قرض آخر، مستحقة 
الدفع عند الطلب، وقد ال يكون لدى المجموعة أموال كافية لسداد جميع ديونها. وقد يؤدي أي طلب من هذا القبيل إلى التخلف عن السداد أو إلى حالة 
تخلف عن السداد بموجب ديونها، مما قد يؤدي إلى تعجيل موعد استحقاق ديونها. وال يمكن للمجموعة أن تضمن بأنها ستكون قادرة على تلبية أي من 

هذه الطلبات والتي من شأنها أن تؤثر بصورة سلبية على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، أي إعادة تمويل لديون المجموعة قد يكون بمعدالت فائدة أعلى وقد يفرض المزيد من االلتزامات غير التفضيلية، مما قد يعيق 
عمليات المجموعة التجارية بشكل أكبر، وال يوجد ما يضمن إمكانية بيع أي أصول يتعين على المجموعة التخلص منها بموجب االلتزامات ذات العالقة، 
أو أن توقيت المبيعات ومقدار العائدات المحققة من تلك المبيعات، في حالة بيعها، قد يكون بشروط مقبولة. وحال تحقق أي من هذه األحداث سيكون 

لها تأثير سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

 عالوة على ذلك، إذا كانت التدفقات النقدية للمجموعة وموارد رأس المال غير كافية لسداد التزامات ديونها، فقد تضطر المجموعة إلى تقليل أو تأخير 
االستثمارات والنفقات الرأسمالية أو بيع األصول أو السعي للحصول على رأس مال إضافي أو إعادة هيكلة ديونها أو إعادة تمويلها، وسيعتمد أي منها على 
االحتياجات النقدية للمجموعة، ووضعها المالي في ذلك الوقت، وأوضاع السوق السائدة في ذلك الوقت، وشروط أدوات الدين القائمة في ذلك الوقت، 

والتي قد تقيد المجموعة من اعتماد بعض من هذه البدائل.
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من المرجح أن يؤدي أي إخفاق من قبل أي شركة تابعة للشركة في سداد مدفوعات الفائدة أو أصول الديون في تواريخ استحقاقها إلى انخفاض التصنيف 
االئتماني للشركة، مما قد يضر أيًضا بقدرة الشركة وشركاتها التابعة على تحمل ديون إضافية من خالل التسهيالت االئتمانية أو أدوات دين أو أي تمويالت 
أخرى. وقد حصلت الشركة على تصنيف A1 من قبل موديز في سبتمبر 2021م وA- من ستاندرد آند بورز في يونيو 2021م.وتجدر اإلشارة أن النظرة 
المستقبلية للشركة هي سلبية من قبل موديز ومستقرة من قبل ستاندرد آند بورز. وعلى الرغم من استفادة تصنيفات الشركة من ملكية الحكومة فيها، 
إال أن أي تغييرات في نسبة ملكية الحكومة في الشركة أو تصور وكاالت التصنيف فيما يتعلق بذلك، أو أي انخفاض في الوضع االئتماني للحكومة، قد 
يؤدي إلى انخفاض تصنيفات الشركة أو اإلعالن أن وضعها تحت مراقبة التصنيف السلبية مما سيؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل بشكل عام بما في ذلك 
التسهيالت االئتمانية وأدوات الدين وانخفاض القيمة السوقية ألسهم الشركة مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

تتعارض  2-1-16 قد  والتي  المجموعة  في  األغلبية  لحصة  الحكومة  تملك  عن  الناشئة  المخاطر 
مصالحها في حاالت معينة، مع مصالح مساهمي األقلية

كما في تاريخ هذه النشرة، يتمثل المساهمون الرئيسيون في الشركة في جهات حكومية، وهي صندوق االستثمارات العامة، الذي يملك 70% من رأس 
مال الشركة، والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، والتي تملك 6.16% من رأس مال الشركة. وتم ترشيح 7 من أعضاء مجلس إدارة المجموعة البالغ 
عددهم 11 عضًوا من قبل المساهمين الحكوميين الرئيسيين ويمثلونهما. وتمتلك هذه الجهات الحكومية، بصفتها مساهم األغلبية في المجموعة، القدرة 
على التأثير بشكل كبير على أعمال المجموعة من خالل قدرتها على التحكم في قرارات وإجراءات المجموعة التي تتطلب موافقة المساهمين وكذلك 

قدرتها على التحكم في تشكيل مجلس إدارة المجموعة )»مجلس اإلدارة«( وبالتالي التأثير على قرارات مجلس اإلدارة.

بالنظر إلى أن هذه الجهات الحكومية تسيطر على القرارات المتعلقة بتعديالت النظام األساسي للشركة، فإن لديها القدرة على التحكم بالقرارات الصادرة 
عن الجمعية العامة للشركة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة المجموعة، وبالتالي، اختيار إدارة المجموعة، 
واالستحواذ  االندماج  وعمليات  الدين،  وسندات  الملكية  حقوق  وإصدار  المالية،  القوائم  على  والموافقة  المجموعة،  أعمال  واستراتيجيات  وسياسات 
والتصرف بأصول أو أعمال المجموعة، وتوزيعات األرباح، وأمور أخرى. وقد تختلف مصالح المساهمين الكبار عن مصالح المساهمين اآلخرين. وإذا 
تعارضت مصالح الجهات الحكومية المشار إليها مع مصالح المساهمين اآلخرين الذين يمثلون أقلية المساهمين، فقد يؤدي ذلك إلى التأثير سلباً على 

مصالح مساهمي األقلية.

المخاطر المرتبطة بتعطل أنظمة المعلومات والتقنية الخاصة بالمجموعة وبالتالي انقطاع  2-1-17
العمليات التشغيلية للمجموعة

تم تصميم أنظمة المعلومات والتقنية الخاصة بالمجموعة لتمكينها من استخدام موارد بنيتها التحتية بأقصى كفاءة ممكنة ومراقبة جميع جوانب عملياتها 
والتحكم فيها. وقد يؤدي حدوث أي عطل في هذه األنظمة إلى توقف األعمال التشغيلية اليومية، مما يتسبب في وجود تباطؤ كبير في الكفاءة اإلدارية 
والتشغيلية خالل مدة هذا العطل. وقد يؤثر أي عطل يمتد لفترة طويلة على قدرة المجموعة على تقديم الخدمات لعمالئها، مما قد يكون له تأثير سلبي 
على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. فعلى سبيل المثال، تعتمد المجموعة على بعض أنظمة المعلومات اإلدارية المتطورة تقنًيا وغيرها 
من األنظمة، مثل نظام فواتير العمالء، لتمكينها من إجراء عملياتها. وكجزء من استراتيجية الرقمنة لدى المجموعة، قامت المجموعة بتنفيذ عدد من 
أنظمة تقنية المعلومات والتطبيقات الجديدة. وعلى الرغم من أن هذه األنظمة والتطبيقات قد تم تنفيذها في السابق بأقل تأثير على األعمال، إال أنه 
ال يوجد ما يضمن بأن أي تقنية معلومات جديدة في المستقبل لن تؤدي إلى أي انقطاع في األعمال. ويمكن أن يؤثر أي تأخير أو انقطاع كبير في تقديم 

الخدمات بصورة سلبية على سمعة المجموعة بصفتها مقدم خدمات اتصاالت وتتصف خدماته بالجودة والموثوقية.

باإلضافة إلى ذلك، تعتمد المجموعة على الموردين الخارجيين لتوريد وصيانة الكثير من تقنية المعلومات الخاصة بها، على الرغم من أنها تحتفظ أيًضا 
بأنظمة تقنية المعلومات الخاصة بها ولديها إجراءات الستمرارية أعمال تقنية المعلومات. وفي حالة توقف مورد أو أكثر من الموردين الخارجيين الذين 
تتعاقد معهم المجموعة لتقديم الدعم والتحديثات فيما يتعلق بمكونات تقنية المعلومات الخاصة بالمجموعة أو أصبحوا غير قادرين أو غير راغبين في 
تلبية احتياجاتها، فال يمكن للمجموعة أن تضمن للمستثمرين بأنها ستكون قادرة على إيجاد مورد بديل على الفور أو بشروط معقولة تجارًيا في حال 
وجوده. وقد يؤثر التأخير أو اإلخفاق في العثور على بديل مناسب أو تنفيذ إجراءات استمرارية أعمال تقنية المعلومات بصورة سلبية على أعمال المجموعة 

أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها.

لكي تتمكن من خدمة عمالئها، يجب أن تحافظ المجموعة بشكل مستمر على عمليات مركز البيانات، والذي يشمل عمليات الشبكة والتخزين والخادم. 
وفي حال حدوث أي اضطراب كبير في العمليات وأي عطل كبير في النظام، أو في حال عدم قدرة المجموعة على نقل مراكز البيانات لمواقع بديلة في 
حال اضطرارها للقيام بذلك ألي سبب من األسباب بما في ذلك عدم وجود موقع بديل مناسب، فسيضر ذلك بقدرة المجموعة على تقديم الخدمات وفًقا 
لعقودها أو إلكمال المشاريع لعمالئها في الوقت المناسب )مما قد يؤدي إلى دفع غرامة و/أو دفع تعويضات من قبل المجموعة(، وهو ما سيؤدي بدوره 
إلى خسارة العمالء أو تقليص العمليات، والتي سيكون ألٍي منها تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 
المستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، في حال خسرت المجموعة أي من عمالئها نتيجة ألي مشاكل في األداء أو انقطاع عمل األنظمة أو إخفاقها، فسيؤدي ذلك 
إلى خسارة اإليرادات واإلضرار بسمعة المجموعة وتكبدها لتكاليف تشغيلية إضافية بهدف تصحيح أي من تلك األخطاء، باإلضافة إلى تعرض المجموعة 
إلى خسائر إضافية تشمل إصالح مشاكل األعمال المتراكمة عند استعادة األنظمة، وسيؤدي أي من ذلك إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال 

المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بالهجمات اإللكترونية التي تؤثر على شبكات أو أنظمة المجموعة وبالتالي  2-1-18
االنتهاكات  من  غيرها  أو  البيانات  فقدان  تشمل  والتي  المجموعة،  أعمال  على  تؤثر سلباً 

األمنية
في حال تعرضت المجموعة لهجمات إلكترونية من خالل استخدام البرامج الضارة وفيروسات الحاسب اآللي والهجمات المخصصة لرفض الخدمات 
بيانات الدخول والهندسة االجتماعية )Social Engineering( وغيرها من وسائل الوصول غير المصرح به أو تعطيل تشغيل شبكات وأنظمة  وسرقة 
المجموعة والموردين والبائعين ومقدمي الخدمات اآلخرين التابعين لها، سيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

قد تتسبب الهجمات اإللكترونية في حدوث أعطال في المعدات باإلضافة إلى تعطيل عمليات المجموعة أو عمليات عمالئها. وقد ازدادت الهجمات 
اإللكترونية ضد الشركات، بما في ذلك المجموعة، من حيث تكرارها والنطاق واألضرار المحتملة في السنوات األخيرة. ووقعت شركات أخرى ضحية 
لهجمات برامج الفدية )Ransomware(، والتي من خاللها تصبح الشركة غير قادرة على الوصول إلى المعلومات الخاصة بها، ويُطلب منها دفع فدية من 
أجل الوصول إلى معلوماتها مرة أخرى. وعالوة على ذلك، ال يقتصر مرتكبو الهجمات اإللكترونية على مجموعات أو أشخاص معينين. فقد يرتكب هذه 
الهجمات موظفو الشركة أو أطراف خارجية تعمل في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان التي ال تتوفر فيها تدابير قانونية للتصدي لمثل هذه 
الهجمات أو تكون غير فعالة، وقد يتم إطالقها من قبل الدول األجنبية أو بناًء على طلب منهم. وقد تحدث الهجمات اإللكترونية منفردة أو باالقتران مع 

هجمات على أرض الواقع، خاصًة عندما يكون هدف الجهة المهاجمة هو تعطيل الخدمة.

قد تؤدي عدم القدرة على تشغيل أو استخدام شبكات وأنظمة المجموعة أو الشبكات أو األنظمة الخاصة بالموردين والبائعين ومقدمي الخدمات اآلخرين 
التابعين للمجموعة نتيجة للهجمات اإللكترونية، حتى وإن كان ذلك لفترة محدودة من الوقت، إلى تكبد المجموعة نفقات كبيرة و/أو خسارة الحصة 
السوقية لمقدمي خدمات االتصاالت اآلخرين مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
تحتفظ المجموعة بوثيقة تأمين لألمن السيبراني. ومع ذلك، قد تشمل التكاليف المرتبطة بأي هجوم إلكتروني كبير على المجموعة حوافز باهظة الثمن 
تقدم للعمالء الحاليين وشركاء األعمال لالحتفاظ بأعمالهم، وزيادة اإلنفاق على تدابير األمن السيبراني واستخدام الموارد البديلة، وفقدان اإليرادات من 
انقطاع األعمال والتقاضي، وهي أمور قد ال يتم تغطيتها بالكامل أو على اإلطالق من خالل وثيقة تأمين األمن السيبراني. وعالوة على ذلك، نظًرا ألن 
المجموعة تبيع خدمات األمن السيبراني لعمالئها من المؤسسات، فإن أي حادث أمن سيبراني يؤثر في المجموعة قد يكون له تأثير سلبي على سمعتها 

وقدرتها على بيع هذه الخدمات للعمالء مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، تنطوي أعمال المجموعة على استالم معلومات سرية وتخزينها ونقلها، بما في ذلك المعلومات الشخصية الحساسة ومعلومات بطاقة 
الدفع، والمعلومات السرية الخاصة بموظفي المجموعة ومورديها، وغيرها من المعلومات الحساسة المتعلقة بالمجموعة، مثل خطط أعمال المجموعة 
والمعامالت والملكية الفكرية. وقد يكون من الصعب توقع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات السرية أو اكتشافه أو منعه، السيما بالنظر إلى أن 
أساليب الوصول غير المصرح به تتغير وتتطور باستمرار. وقد تواجه المجموعة وصوالً غير مصرح به إلى المعلومات السرية أو توزيعها من قبل أطراف 
خارجية أو موظفين، أو أخطاء أو انتهاكات من قبل الموردين الخارجيين، أو أي انتهاكات أخرى لألمن تهدد سالمة المعلومات السرية، وقد يكون لهذه 

االنتهاكات تأثير سلبي على سمعة المجموعة وبشكل عام أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية..

عالوة على ذلك، قد تتعرض المجموعة لهجمات إلكترونية، أو قرصنة قاعدة بيانات المشتركين، أو هجمات إرهابية أخرى أو تخريب أو خروقات أمنية 
لقاعدة البيانات، والتي قد تؤثر سلًبا على سمعتها، أو تؤدي إلى رفع المشتركين دعاوى قضائية ضدها، أو خسارة المشتركين، أو إعاقة قدرة المجموعة 
على اكتساب مشتركين جدد، وسيكون لتلك األحداث سواء مجتمعة أو منفردة تأثيًرا سلبًيا على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطرة المرتبطة بعدم تمكن المجموعة من حماية حقوق الملكية الفكرية التابعة لها  2-1-19
بشكل كافي، مما قد يضر بقيمة عالماتها التجارية ومنتجاتها وخدماتها التي تحمل عالماتها 

التجارية
يعتمد نجاح أعمال المجموعة على عالماتها التجارية ومنتجاتها وخدماتها التي تحمل عالماتها التجارية، وتعتقد المجموعة أن هذه العالمات التجارية 
مهمة ألعمالها. كما يعتمد نجاح أعمال المجموعة على قدرتها على زيادة الوعي بعالماتها التجارية في األسواق المستهدفة من قبلها باإلضافة إلى مواصلة 
تطوير منتجاتها وخدماتها التي تحمل عالماتها التجارية. وتجدر اإلشارة أن لدى الشركة اتفاقيات مبرمة مع بعض شركاتها التابعة فيما يتعلق بترخيص 
العالمات التجارية. وتجدر اإلشارة أنه ال يوجد ما يضمن بأن أي إجراءات تتخذها الشركة لحماية حقوق الملكية الفكرية التابعة لها ستكون فعالة وكافية 
لمنع االستخدام الغير المصرح من قبل أطراف خارجية وغيرها من االنتهاكات لحقوق الملكية الفكرية التابعة للمجموعة. وسيكون ألي انتهاكات لحقوق 

الملكية الفكرية التابعة للمجموعة آثار سلبية على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية

عالوة على ذلك، ال يمكن للمجموعة أن تضمن عدم انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية التابعة ألطراف خارجية والمسجلة بأسمائهم في األسواق التي تمارس 
فيها هذه األطراف أعمالها، وذلك عند قيام المجموعة بتطوير عالماتها التجارية. ونتيجة لذلك، قد تتحمل المجموعة المسؤولية عن انتهاك العالمات 
التجارية أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأطراف خارجية، مما قد يؤدي إلى اإلضرار بسمعة المجموعة واحتمالية تكبدها لتكاليف مالية 

كبيرة مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بعدم تجديد بعض عقود اإليجار المتعلقة باألراضي التي تقع عليها األبراج  2-1-20
الخاصة بالمجموعة أو قد يتم تجديدها بشروط غير مناسبة تجارًيا للمجموعة أو قد تنشأ 

نزاعات مع مالك هذه األراضي
معظم األراضي المقام عليها أبراج االتصاالت التابعة للمجموعة مستأجرة من الغير بموجب عقود إيجار طويلة األجل. وتجدر اإلشارة إلى أنه قد ال يرغب 
مالك هذه األراضي أو حاملي حقوق االنتفاع المتعلقة بها في تجديد عقود اإليجار ألسباب مختلفة، أو قد يسعون إلى رفع قيمة اإليجارات بشكل كبير، أو 
قد يفقدون حقوق االنتفاع بهذه األراضي أو قد يقومون بنقل حقوق االنتفاع في األراضي المؤجرة إلى أطراف الغير، مما قد يؤثر في قدرة المجموعة على 
تجديد عقود اإليجار بشكل عام أو تجديدها بشروط مجدية تجارًيا لها. وباإلضافة إلى ذلك، قد ال يتوفر لدى المجموعة األموال الالزمة لتمديد هذه العقود 
في نهاية فترة اإليجار. وفي حالة عدم تمكن المجموعة من تجديد عقود إيجار األراضي هذه، سيتعين عليها تفكيك و/أو نقل هذه األبراج، وبالتالي قد تفقد 
المجموعة التدفقات النقدية الناتجة عن تشغيلها، مما قد يكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

أبنية،  التابعة للمجموعة مقامة على مواقع مستأجرة بما فيها مطارات ومرافق حكومية ومواقع قريبة منها وأسطح  أبراج االتصاالت  حيث أن معظم 
فقد يترتب على ذلك خضوع المجموعة لترتيبات خاصة فيما يتعلق بالدخول لهذه المواقع نظراً لحساسيتها. وقد ال يقوم المؤجرين بتزويد المجموعة 
بالمستندات أو االتفاقيات المتعلقة بهذه المواقع المستأجرة بما فيها صكوك الملكية أو اتفاقيات االنتفاع ألغراض التحقق من حقوق ملكية أو انتفاع 
المؤجرين قبل إبرام عقود اإليجار ذات العالقة معهم، أو قد ال تتمكن المجموعة من تعديل بنود عقود اإليجار التي تحد من قدرتها على الدخول إلى 
المواقع المستأجرة وتشغيل األبراج التابعة لها. ومن وقت آلخر، قد تواجه المجموعة أيًضا نزاعات مع المؤجرين فيما يتعلق بأحكام عقود إيجار األراضي، 
مما قد يؤثر في قدرتها على دخول األراضي المؤجرة وتشغيل األبراج الواقعة عليها. وفي حال انهاء أي من عقود إيجار األراضي، سيوثر ذلك على قدرة 
المجموعة على تشغيل األبراج الواقعة عليها وتحقيق اإليرادات منها. وإذا تم إنهاء عقود اإليجار الخاصة بعدد كبير من مواقع األبراج التابعة للمجموعة، 

فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها وضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

التنفيذيين  2-1-21 المسؤولين  وكبار  المديرين  كبار  على  المجموعة  باعتماد  المرتبطة  المخاطر 
وغيرهم من الموظفين المؤهلين وجذبهم واالحتفاظ بهم

العليا والمتوسطة في المجموعة  يعتمد نجاح المجموعة على قدرتها على استقطاب فريق عمل مؤهل بشكل عالي ومناسب لشغل المناصب اإلدارية 
متعلقة  اضطرابات  أي  أن  إال  المجموعة،  وضعتها  التي  التعاقب  تخطيط  ترتيبات  من  الرغم  وعلى  بهم.  واالحتفاظ  وتحفيزهم  وتطويرهم  وتوظيفهم 
باستمرارية شغل المناصب التنفيذية والوظائف األخرى لدى المجموعة سيؤثر بشكل سلبي على أدائها )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم 
4-11-1 »االستراتيجية واإلطار« من هذه النشرة(. كما أن فقدان المجموعة ألي من كبار التنفيذيين فيها أو انتقالهم لجهات عمل أخرى قد يؤدي إلى 
تعطيل عمليات المجموعة أو التأثير بشكل سلبي على عالقاتها مع العمالء وبشكل عام على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

وتجدر اإلشارة أنه توجد منافسة عالية بين الجهات المختلفة فيما يتعلق باستقطاب موظفي اإلدارة العليا والمتوسطة والمهنيين المؤهلين في قطاع 
تقنية المعلومات، وبالتالي قد ال تتمكن المجموعة من المحافظة على موظفيها المؤهلين في قطاع تقنية المعلومات أو استقطاب موظفين جدد يتمتعون 
للمجموعة  والمتوسطة  العليا  اإلدارة  من  أعضاء  توظيف  إلى  المجموعة  منافسي  يسعى  قد  كما  بهم.  واالحتفاظ  والمهارة  الخبرة  من  المستوى  بذات 
العليا  اإلدارة  أعضاء  كبير من  أي عدد  أو  المجموعة  التنفيذيين في  كبار  يؤدي فقدان  وقد  الجهود.  ينجحون في هذه  وقد  فيها  المؤهلين  والمهنيين 
والمتوسطة والمهنيين المؤهلين، سواء كان ذلك بسبب عدم تجديد عقودهم أو عدم القدرة على تعيين موظفين مؤهلين جدد يتمتعون بذات المستوى من 
الخبرة والمهارة مقابل أجر معقول، إلى فقدان التركيز التنظيمي أو سوء تنفيذ عمليات واستراتيجيات المجموعة أو عدم القدرة على تحديد المبادرات 
االستراتيجية المحتملة وتنفيذها مثل توسيع نطاق السعة أو الدخول في استثمارات أو االستحواذ على شركات. وقد يكون لهذه العواقب السلبية، مجتمعة 

أو منفردة، تأثير سلبي على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، وفًقا لمتطلبات السعودة المطبقة في المملكة، يجب على جميع الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشركة وبعض شركاتها 
التابعة، تعيين نسبة معينة من الموظفين السعوديين والمحافظة على هذه النسبة. وتختلف هذه النسبة بناًء على نشاط كل جهة على النحو المنصوص 
عليه في برنامج »نطاقات«. وقد وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على تعديل برنامج »نطاقات« تحت مسمى »نطاقات الموزون« من أجل 
تحسين أداء السوق وتطوير وإلغاء السعودة غير المجدية. وكان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1438/03/12هـ )الموافق 2016/12/11م(. 
واستجابة لمطالب القطاع الخاص بوقت إضافي لتحقيق معدل السعودة، أجلت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية تنفيذ هذا البرنامج حتى إشعار 
آخر، ولم يتم تحديد موعد جديد للتنفيذ حتى تاريخ هذه النشرة. وفي إطار برنامج »نطاقات الموزون« يتم احتساب النقاط بناًء على خمسة عوامل وهي: 
)1( معدل السعودة، و)2( متوسط األجر للموظفين السعوديين، و)3( نسبة السعودة من اإلناث، و)4( استدامة الوظائف للموظفين السعوديين، و)5( نسبة 
الموظفين السعوديين ذوي األجور المرتفعة. واعتباًرا من تاريخ هذه النشرة، ال يزال إطار العمل الحالي في »نطاقات« قائًما، وال يزال تصنيف الكيانات 

قائًما على أساس نظام المتوسطات الدورية التي تحسب متوسط »السعودة« األسبوعي على مدار فترة 26 أسبوًعا.

باإلضافة إلى ما سبق، نفذت المملكة عدًدا من اإلصالحات التي تهدف إلى زيادة مشاركة الموظفين السعوديين في سوق العمل، بما في ذلك فرض رسوم 
على الموظفين غير السعوديين العاملين في المؤسسات السعودية وكذلك رسوم تصاريح اإلقامة ألفراد أسر الموظفين غير السعوديين. ودخلت رسوم 
الموظفين غير السعوديين حيز التنفيذ اعتباًرا من 1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م( بينما أصبحت رسوم تصريح اإلقامة سارية المفعول في 
1438/10/07هـ )الموافق 2017/07/01م(، مع مالحظة أن هذه الرسوم ارتفعت تدريجًيا لتصل إلى 9.600 ريال سعودي سنوًيا لكل موظف في عام 
2020م. وقد أدى تطبيق هذه الرسوم وزيادتها إلى زيادة الرسوم الحكومية التي تدفعها المجموعة لموظفيها غير السعوديين. وباإلضافة إلى ذلك، أدت 
الزيادة في الرسوم المستحقة على الموظفين غير السعوديين ألفراد أسرهم إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، مما قد يؤثر في جاذبية المملكة لهؤالء الموظفين 
الذين قد يتطلعون إلى االنتقال إلى بلدان أخرى ذات تكاليف معيشية منخفضة. وبالتالي، قد يكون الرتفاع الرسوم الحكومية وصعوبة االحتفاظ بالموظفين 

غير السعوديين تأثير سلبي على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية. 
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المخاطر المتعلقة بطبيعة قطاع خدمات االتصاالت المتنقلة واتسام هذا القطاع بمحدودية  2-1-22
المسبق  التخصيص  عمليات  بعض  خضوع  مع  للتخصيص،  المتاح  الالسلكي  التردد  طيف 

لنزاعات
تتضمن عوامل نجاح المجموعة إمكانية الحصول على أطياف ترددية السلكية جديدة، والذي قد يكون ضرورًيا إلطالق تقنيات جديدة أو تطوير تقنيات 
حالية أو استيعاب عدد أكبر من المستخدمين لمواكبة نمو أعمال المجموعة. ويعد الطيف التردد الالسلكي المتاح للتخصيص مورداً محدوًدا، ولذلك 
تحتدم المنافسة بين الجهات المختلفة للحصول عليه. عدم قدرة المجموعة على الحصول على أي طيف تردد ضروري إلطالق أي تقنيات جديدة أو تطوير 
تقنيات حالية أو نجاح أي من منافسيها في الحصول على هذا الطيف، قد يكون له تأثيًرا سلبياً جوهرًيا على استراتيجية النمو الخاصة بالمجموعة، والذي 
بدوره سيكون له تأثيراً سلبياً وجوهرياً على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وال تضمن المجموعة أنها ستكون قادرة على 
الحصول على أي طيف تردد الزم لعملياتها الحالية أو مشاريعها التوسعية بتكاليف مقبولة، مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على إيرادات المجموعة 
وهوامش الربح الخاصة بها وتدفقاتها النقدية. كما أن عدم قدرة المجموعة على تخصيص طيف تردد السلكي جديد قد يؤدي إلى فقدانها لطيف تردد 
السلكي تم تخصيصه لها سابقاً، وقد ال يتوفر للمجموعة طيف تردد السلكي متاح للبيع مما سيؤثر بشكل سلبي على استيفائها لمتطلبات تشغيل أعمالها، 

والذي بدوره سيكون له تأثيًرا سلبًيا وجوهرًيا على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأنظمة مكافحة االحتكار والمنافسة المطبقة في الدول التي تعمل فيها  2-1-23
المجموعة والتي قد تحد من نمو المجموعة أو تفرض عليها تحقيقات أو إجراءات قانونية 

بما فيها تلك المتعلقة بمكافحة االحتكار
تشجع أنظمة مكافحة االحتكار والمنافسة والسياسات التنظيمية ذات الصلة في المملكة بشكل عام على زيادة المنافسة في قطاع االتصاالت مما قد 
يؤثر في القرارات التجارية الخاصة بشركات االتصاالت بما فيها المجموعة وقدرتها على تعزيز مكانتها في قطاع االتصاالت وتحد من قدرتها على إجراء 
عمليات استحواذ أو القيام بأعمال أو استثمارات معينة في حال كان لهذه الشركات حصة سوقية كبيرة في هذه الدول. وباإلضافة إلى ذلك، مخالفة 
هذه األنظمة والسياسات من قبل المجموعة قد يعرضها إلجراءات إدارية أو تنظيمية أو دعاوى مدنية أو جنائية، بما في ذلك الغرامات والسجن، ودفع 

تعويضات تأديبية والذي بدوره سيكون له تأثيراً سلبياً على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

تركز الجهات التنظيمية في المملكة بشكل كبير على وضع القواعد واإلطار التنظيمي المتعلق بالربط البيني بين شبكات االتصاالت، بما في ذلك خدمات 
المكالمات الصوتية االنتهائية )أي قدرة مقدم خدمات االتصاالت على إنهاء مكالمة على شبكة مشغل آخر )أي االتصال بين الشبكات(( وآليات التسعير 
ذات الصلة )أي رسوم إنهاء مكالمات الجوال(. وفيما يتعلق بشبكات االتصاالت الثابتة، تقوم الجهات التنظيمية بشكل عام بإلزام مقدم خدمات االتصاالت 
الرئيسي، مثل المجموعة في المملكة، بإتاحة شبكته لمقدمي خدمات االتصاالت اآلخرين من خالل توفير خدمة ربط االتصال البيني أو إنهاء المكالمات 
مقابل األسعار التي تحددها الجهة التنظيمية والتي تكون عادة مساوية لتكاليف تقديم هذه الخدمات. وتجدر اإلشارة إلى أن الجهة التنظيمية قد تقوم 
بتحديد أسعار لهذه الخدمات تكون أقل من تكاليفها. بناًء على ذلك، قد تقوم الجهات التنظيمية ذات العالقة بإلزام المجموعة بتقديم خدمات إنهاء 
المكالمات والربط البيني بأقل من األسعار المعتمدة حالياً بكثير خاصة في الدول التي يتم تصنيف المجموعة من قبل الجهات التنظيمية فيها كمقدم 
خدمة اتصاالت ذو حصة سوقية كبيرة. وحدوث ذلك سيحد من قدرة المجموعة على تحقيق إيرادات كبيرة وسيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، تخضع أنظمة مكافحة االحتكار والمنافسة للتحديث المستمر، وقد يتم تطبيق أو إنفاذ األنظمة الحالية أو تعديالتها أو إصدار أنظمة 
جديدة على نحو يضر بمصالح المجموعة. وال يمكن للمجموعة أن تتنبأ بتأثير الدعاوى القضائية الحالية أو المستقبلية أو االستئنافات أو التحقيقات التي 
يتم اجرائها / رفعها من قبل الجهات التنظيمية أو أي أطراف أخرى في أي من الدول التي تعمل فيها على أعمالها أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها. وال 
يوجد ما يضمن بأنه لن تكون هناك دعاوى إضافية جوهرية متعلقة بمكافحة االحتكار أو المنافسة، مما قد يتسبب في تكبد المجموعة لخسائر وتكاليف 
جوهرية. وباإلضافة إلى ذلك، من شأن أي غرامات أو عقوبات أخرى تفرضها أي هيئة لمكافحة االحتكار أو المنافسة على المجموعة نتيجة إلجرائها 
للتحقيقات ذات العالقة، أو أي حظر على مزاولة أعمال معينة من قبل المجموعة في المملكة أو الكويت أو البحرين، أن تؤثر تأثيًرا سلبًيا على أعمال 

المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المجموعة  2-1-24 على  المطبقة  الضريبة  و/أو  الزكاة  متطلبات  في  الزيادة  عن  الناشئة  المخاطر 
بصورة سلبية على ربحيتها

تخضع المجموعة لمتطلبات الزكاة والضرائب في المملكة. وأي زيادة في متطلبات الزكاة و/أو الضرائب المطبقة على المجموعة قد تؤثر سلًبا على 
ربحيتها. وقد قدمت الشركة إقرارات الزكاة والضرائب للسنوات المالية حتى عام 2020م، وسددت مستحقات الزكاة والضرائب خالل الفترة الزمنية 
المحددة. واعتباًرا من عام 2009م، قامت المجموعة بتقديم إقرارات زكاة موحدة للشركة وشركاتها التابعة المملوكة من قبلها بالكامل سواء بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة وفًقا ألنظمة الزكاة المعمول بها. وحصلت المجموعة على شهادات زكاة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات حتى عام 

2020م. كما حصلت المجموعة على شهادة الزكاة النهائية.

وتجدر اإلشارة أن المجموعة قد سبق وأن قدمت اعتراضاً فيما يتعلق بربوط عامي 2008م و2009م، وقد صدر حكم من اللجنة االستئنافية للمخالفات 
والمنازعات الضريبية لصالح الشركة حيث أنه يؤيد موقفها في عدم اعتبار صافي الربح المعدل كأساس لتقييم الزكاة لعامي 2008م و2009م. وبناًء على 

ذلك، تم دفع المبالغ المستحقة خالل الربع الثالث من عام 2021م.

كما قدمت المجموعة اعتراضات عن الربوط الزكوية لألعوام من 2015م وحتى 2017م بمبلغ 134 مليون ريال سعودي وال تزال هذه االعتراضات منظورة 
لدى األمانة العامة للجان الضريبية وترى المجموعة سالمة موقفها الزكوي وأنه لن يترتب عن ذلك أي مخصصات إضافية جوهرية. 
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أصدرت المملكة نظام ضريبة القيمة المضافة الذي دخل حيز التنفيذ اعتباًرا من 1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م(. ويفرض هذا النظام ضريبة 
)الموافق 2020/05/10م(،  وبتاريخ 1441/09/17هـ  المجموعة.  بما في ذلك منتجات  والخدمات،  المنتجات  بنسبة 5% على عدد من  المضافة  القيمة 
استجابة للتأثير االقتصادي لفيروس كورونا )كوفيد-19( أعلنت المملكة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، اعتباًرا من 1441/11/10هـ )الموافق 
2020/07/01م(. وحيث أن ضريبة القيمة المضافة يتحملها المستهلك النهائي، تتوقع المجموعة زيادة سعر بيع منتجاتها. وقد تؤثر هذه الزيادة أو أي زيادة 
مستقبلية على إنفاق العمالء والمنافسة في السوق، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، قد ترتكب المجموعة أخطاًء أثناء تنفيذ المتطلبات التنظيمية فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات 
من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفًقا لنظام ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة أو مركزها المالي 

أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

االتصاالت  2-1-25 مشغلي  عن  للمجموعة  المحاسبية  السياسات  باختالف  المتعلقة  المخاطر 
اآلخرين، مما قد يؤثر في إمكانية مقارنة نتائجها

قد تختلف السياسات المحاسبية للمجموعة عن السياسات المحاسبية لمشغلي خدمات االتصاالت المتنقلة اآلخرين في قطاع خدمات االتصاالت المتنقلة 
فيما يتعلق، على سبيل المثال، بطرق التقييم والعرض واالفتراضات الهامة والتقديرات واألحكام. باإلضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتطبيق بعض 
التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي، بما في ذلك التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 »امتيازات اإليجار ذات الصلة بجائحة 
كوفيد -19« )الذي دخل حيز التنفيذ في 1441/10/09هـ )الموافق 2020/06/01م( والتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 39 والمعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 7 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 »إصالح معيار سعر الفائدة« )الذي دخل حيز التنفيذ اعتباًرا من 1441/10/09هـ )الموافق 
2020/01/01م(. وعالوة على ذلك، يتم إعداد القوائم المالية للمجموعة وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين 
والمحاسبين أو معيار المحاسبة الدولي رقم )34( »التقرير المالي األولي« المعتمد في المملكة في حال كانت قوائم مالية موحدة موجزة غير مراجعة، 
والتي تختلف عن المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في بلدان أخرى. ولذلك قد ال تكون نتائج المجموعة قابلة للمقارنة بشكل مباشر مع نتائج 

الشركات األخرى في القطاع الذي تعمل فيه.

المخاطر المتعلقة بالسوق والبيئة التنظيمية  2-2
المخاطر المتعلقة باألنظمة واللوائح التي يخضع لها قطاع االتصاالت الذي تعمل به الشركة،  2-2-1

ويمكن أن تؤثر األنظمة أو اللوائح أو السياسات الحكومية الجديدة، أو التغيرات التي تطرأ 
على القائم منها، سلًبا على الشركات العاملة في هذا القطاع

يجب أن تلتزم شركات االتصاالت، بما في ذلك المجموعة، بعدد من األنظمة واللوائح التي تنظم ترخيص شبكات وخدمات االتصاالت وإنشائها وتشغيلها، 
على النحو الذي تطبقه الجهات التنظيمية ذات العالقة في الدول التي تعمل فيها.

تتمتع الجهات التنظيمية في قطاع االتصاالت بشكل عام بصالحية واسعة فيما يتعلق بإدارة وتفسير تراخيص االتصاالت واألنظمة والقواعد واللوائح 
المنظمة لقطاع االتصاالت. ونظراً لالتجاه العام نحو تحرير خدمات االتصاالت، تسعى الجهات التنظيمية إلى تنظيم قطاع االتصاالت على نحو يجعل 
الشركات التي لديها شبكات قائمة بما فيها المجموعة تتيح لمنافسيها إمكانية استخدام تلك الشبكات بداًل من بناء شبكاتها الخاصة. وقد تشمل التغييرات 
في البيئة التنظيمية تعديل أو إصدار تشريعات متعلقة بتفكيك دارات االتصاالت المحلية وإجازة أسعار غير تماثلية لخدمات المكالمات الصوتية االنتهائية 
التحتية ومقدمي  البنية  الخدمات ذوي  بين مقدمي  التي  الترتيبات واالتفاقيات  الى دعم  المحلية، باإلضافة  التجوال واألسعار  المشغلين، وتنظيم  بين 
خدمات االتصاالت االفتراضيين لتوفير خدمات االتصاالت المتنقلة. وباإلضافة إلى ذلك، قد تقوم الجهات التنظيمية في أي من الدول التي تمارس فيها 
المجموعة أعمالها بمنع المجموعة من اجراء عمليات استحواذ أو القيام بأعمال أو استثمارات معينة تسمح لها بالتمتع بحصة سوقية كبيرة في هذه الدول. 
وقد تتأثر اإلجراءات التي تتخذها الجهات التنظيمية في إدارة وتفسير التراخيص واألنظمة والقواعد واللوائح بالضغوط السياسية واالقتصادية المحلية.

تتضمن تراخيص االتصاالت، بما في ذلك تراخيص المجموعة، التزامات كبيرة يتعين على المرخص له االمتثال لها. وقد تشمل هذه االلتزامات متطلبات 
إنشاء الشبكات، والقيود المفروضة على األسعار، ومتطلبات رأس المال، والحد األدنى من معايير الجودة والخدمة، وشروط التغطية. وعادة ما تشتمل 
بالمصلحة  تتعلق  أو ألسباب  الترخيص  االمتثال لشروط  المثال، عدم  أحكام إلنهائها في ظروف محددة، مثل، على سبيل  أيًضا على  التراخيص  هذه 
العامة. ويمكن إلغاء التراخيص أو تعديلها ألسباب أخرى، مثل التغيرات التي تطرأ على اللوائح واألنظمة والسياسات الحكومية و/أو البيئة االقتصادية 
أو السياسية. كما يكون لبعض تراخيص المجموعة مدد محددة. ويمكن أن تؤثر القرارات التي تتخذها الجهات التنظيمية فيما يتعلق بمنح التراخيص 
للمجموعة أو ألطراف أخرى أو تعديلها أو تجديدها، أو فيما يتعلق باألنظمة والقواعد واللوائح، بصورة سلبية على عمليات المجموعة. وال يمكن للمجموعة 
أن تضمن بأن الحكومات أو الجهات التنظيمية في الدول التي تعمل فيها لن تصدر تراخيص اتصاالت لمشغلين جدد ستتنافس خدماتهم مع الخدمات 

التي تقدمها المجموعة.

باإلضافة إلى ذلك، قد تؤدي التغيرات األخرى التي تطرأ على البيئة التنظيمية المتعلقة بقطاع االتصاالت إلى تقليل استخدام الهواتف المحمولة أو قد 
تؤثر سلًبا على مشغلي االتصاالت بما فيهم المجموعة. ويمكن للقرارات الصادرة عن الجهات التنظيمية والتشريعات الجديدة، بما في ذلك ما يتعلق 
بتنظيم أسعار التجزئة والجملة والربط البيني، أن تؤثر سلًبا على أسعار الخدمات التي يقدمها هؤالء المشغلون أو تؤثر سلًبا على عائداتهم. وقد تشمل 
القرارات التي تتخذها الجهات التنظيمية فرض قيود فيما يتعلق بتسعير خدمات أي من مشغلي االتصاالت، وزيادة تكاليف الخدمات، وخفض إيرادات 

البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة، أو منح مرونة أكبر فيما يتعلق بتسعير خدمات أي من المنافسين.
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أو  الحالية  واللوائح  األنظمة  تنفيذ  يتم  وقد  امتثال جوهرية.  لتكاليف  المجموعة  تكبد  عنه  ينتج  قد  مما  المستمر  للتحديث  واللوائح  األنظمة  تخضع 
المستقبلية بطريقة تضر بالمجموعة. وباإلضافة إلى ذلك، قد تؤدي مخالفة أي أنظمة ولوائح سارية إلى تعريض المجموعة لدعاوى إدارية أو قضايا 
مدنية أو جنائية )بما في ذلك الغرامات( أو حظر المجموعة من المشاركة في أنواع معينة من األعمال أو تقديم منتجات أو خدمات معينة في سوق أو 
أكثر من األسواق الرئيسية التي تعمل فيها. كما ال يمكن للمجموعة أن تتنبأ بتأثير الدعاوى القضائية الحالية أو المستقبلية أو االستئنافات أو التحقيقات 
التي يتم اجرائها / رفعها من قبل الهيئات التنظيمية أو من قبل أي جهة خارجية في أي من الدول التي تعمل فيها على أعمالها أو وضعها المالي أو نتائج 

عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باعتماد شركات االتصاالت على العمليات المستمرة لشبكاتها وشبكات  2-2-2
المشغلين اآلخرين

تعتمد شركات االتصاالت إلى حد كبير على التشغيل المستمر لشبكاتها لتقديم خدماتها. وقد يواجه العمالء حاالت لحظر المكالمات أو رفضها بسبب 
قيود متعلقة بسعة الشبكة. وباإلضافة إلى ذلك، تتعرض شبكات االتصاالت، بما في ذلك أنظمة المعلومات ذات الصلة وتقنية المعلومات والبنية التحتية، 
للتلف أو االنقطاع في التشغيل نتيجة ألسباب متعددة بما في ذلك الكوارث الطبيعية، وانقطاع الطاقة، وتعطل المعدات، واألعمال الضارة الكيدية، وعيوب 
برامج الشبكة، وتعطل كابل اإلرسال أو األحداث المماثلة. وفي حال تعرضت المجموعة ألي من هذه األحداث، سيكون لذلك أثر سلبي على أعمالها ونتائج 

عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

تعتمد شركات االتصاالت أيًضا إلى حد ما على الربط البيني بشبكات مشغلي االتصاالت اآلخرين لتحويل المكالمات من عمالئها إلى عمالء مشغلي 
خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة، سواء داخل دولة معنية أو على المستوى الدولي. وفي حين أن المجموعة لديها اتفاقيات ربط وتجوال دولي مع العديد 

من مشغلي االتصاالت اآلخرين، إال أنها ال تملك سيطرة مباشرة على جودة هذه الشبكات وأوجه الربط البيني وخدمات التجوال الدولي التي تقدمها.

وقد تتسبب أي صعوبات أو تأخيرات في الربط البيني بالشبكات والخدمات األخرى، أو إخفاق أي مشغل في توفير خدمات ربط بيني أو تجوال موثوقة 
للمجموعة على أساس ثابت، في عدم رضا العمالء وتؤدي إلى انخفاض عدد المشتركين أو اإلقبال على استخدام هذه الخدمات، مما قد يؤثر سلًبا على 

أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

قد يؤدي أي انقطاع في عمليات المجموعة أو انقطاع تقديم أي خدمة، سواء كان ذلك بسبب التعطل التشغيلي أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك، إلى 
اإلضرار بقدرة المجموعة على جذب العمالء واالحتفاظ بهم وكسب رضاهم، وقد يكون له تأثير سلبي على أعمالها أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها 

أو توقعاتها المستقبلية.

بأطراف  2-2-3 خاصة  وبروتوكوالت  معايير  على  االتصاالت  شركات  باعتماد  المتعلقة  المخاطر 
خارجية

تعتمد شركات االتصاالت على معايير وبروتوكوالت خاصة بأطراف خارجية في تقديم خدمات االتصال، والتشغيل الفعال والمتواصل لشبكات االتصال. 
ويمكن أن تتعرض معايير وبروتوكوالت األطراف الخارجية التي تعتمد عليها المجموعة للخطر بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك، على سبيل المثال ال 
الحصر، انقطاع الطاقة أو أعطال االتصاالت أو الهجمات أو تلف البيانات أو الخروقات األمنية أو أعطال البرامج أو الكوارث الطبيعية أو أي أسباب أخرى 
خارجة عن سيطرة المجموعة. وفي حال عدم االلتزام بهذه المعايير، أو اختراق رموز التشفير فيما يتعلق بالنظام العالمي لالتصاالت الهاتف المحمول، 
فقد يفقد العمالء الثقة في سالمة شبكات االتصاالت ذات العالقة. وقد يكون ألي إخالل بمعايير وبروتوكوالت األطراف الخارجية، أو انتقال العمالء إلى 

مقدمي خدمات آخرين، تأثير سلبي على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

المخاطر الصحية الفعلية أو المحتملة أو األضرار األخرى المتعلقة باستخدام أجهزة الهاتف  2-2-4
المحمول أو أبراج اإلرسال وأثرها في خفض مستوى استخدام خدمات االتصاالت المتنقلة
يقوم المجتمع العلمي الدولي بشكل مستمر بدراسة وتحليل ما إذا كان التعرض لمجال كهرومغناطيسي ينتج عنه أضرار صحية. وقد تتضرر خدمات 
الصحية  المخاطر  تؤدي  قد  المثال،  سبيل  فعلى  بذلك.  متعلقة  مزعومة  مخاطر صحية  ألي  نتيجة  المجموعة  قبل  من  المقدمة  المتنقلة  االتصاالت 
المزعومة إلى انخفاض عدد العمالء وتقليل استخدامات العميل لخدمات االتصاالت المتنقلة. كما أنه في حال تم إثبات هذه المخاطر، قد يرتب على ذلك 
تحميل المجموعة مسؤولية تعويض العمالء عن األضرار الناتجة عن خدمات المجموعة. وباإلضافة إلى ذلك، قد تتسبب المخاوف المتعلقة بالمخاطر 
الكهرومغناطيسية في قيام الجهات التنظيمية بفرض قيود أكبر على إنشاء أبراج المحطات األساسية أو البنية التحتية األخرى، مما قد يعيق اكتمال بناء 
الشبكات والتوافر التجاري للخدمات الجديدة وقد يتطلب استثمارات إضافية مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بخضوع أو تأثر المجموعة سلباً بالدعاوى أو اإلجراءات القانونية األخرى  2-2-5
)سواء كانت مدنية أو ضريبية أو إدارية أو غير ذلك( والتي قد تؤثر بصورة سلبية على أعمالها 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها
تخضع أعمال المجموعة لعدد من األنظمة واللوائح وغيرها من التشريعات ويمكن أن تتأثر سلًبا بالتغيرات التي تطرأ على األنظمة أو اللوائح أو السياسات 
التنظيمية. ويتم تنظيم الترخيص والبناء والتشغيل والبيع وإعادة البيع والمنافسة والفوترة واألثر البيئي والسالمة والصحة المهنية والبيئية وانبعاثات 
التردد الالسلكي وترتيبات الربط البيني ألنظمة االتصاالت الالسلكية بدرجات متفاوتة من قبل الجهات التنظيمية. وعلى وجه الخصوص، تخضع عمليات 
المواد  بإدارة  المتعلقة  المتطلبات  المختلفة، بما في ذلك  والمهنية  البيئية  المجموعة لمتطلبات أنظمة ولوائح الصحة والسالمة  التحتية ألبراج  البنية 
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والنفايات الخطرة وغير الخطرة واستخدامها وتخزينها والتخلص منها ومن انبعاثاتها ومعالجتها والتعرض لها. وقد تقوم أي من الجهات التشريعية أو 
التنظيمية ذات العالقة باعتماد تشريعات جديدة أو اجراء تعديالت على التشريعات الحالية أو اتخاذ أي إجراءات أخرى يكون لها تأثيًرا سلبًيا وجوهرًيا 

على الوضع المالي للمجموعة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

 قد تخضع المجموعة أيًضا آلثار سلبية نتيجة أي تغيرات فيما يتعلق بالتشريعات التي تخضع لها، بما فيها األنظمة واللوائح المتعلقة بخدمات االتصاالت 
والضرائب أو آلية تفسير وتنفيذ هذه التشريعات من قبل الجهات التنظيمية أو القضائية. ومن الصعب التنبؤ حالياً بآثار هذه التغيرات، ولكن قد تؤدي 
هذه التغييرات إلى زيادة تكاليف االمتثال التنظيمي للمجموعة أو عبئها الضريبي، و/أو الحد من قدرة المجموعة على تقديم خدمات متميزة ومتقدمة 
و/أو إلزام المجموعة على تغيير ممارساتها التسويقية وغيرها من الممارسات التجارية، والتي بدورها قد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمالها 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

عالوة على ذلك، تقوم شبكات االتصاالت المتنقلة بحمل وتخزين عدد كبير من البيانات والرسائل الصوتية السرية سواء كانت شخصية أو تجارية. وكما 
هو الحال في شركات االتصاالت األخرى، تستضيف المجموعة عدد كبير وأنواع مختلفة من بيانات العمالء في كل من أسواقها األساسية وتلتزم بضمان 
توفير بيئة خدمات آمنة لحماية هذه البيانات بشكل كافي من الضياع أو التلف. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم العديد من الدول حالياً باعتماد تشريعات جديدة 
لحماية البيانات. فعلى سبيل المثال، قد تقوم الجهات التنظيمية أو التشريعية في الدول التي تمارس فيها المجموعة أعمالها باعتماد النظام األوروبي 
العام لحماية البيانات الذي تم تطبيقه مؤخًرا في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي. كما تجدر اإلشارة إلى أن أي إخفاق من قبل المجموعة فيما يتعلق 
بحماية معلومات العمالء بشكل كاٍف قد يكون له تأثير سلبي على سمعة المجموعة وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجموعة، مما سيكون له 

تأثير سلبي على وضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، قد تتعرض المجموعة لمخاطر تتعلق بالدعاوى القضائية واإلجراءات اإلدارية التي تكون طرفاً فيها، والتي يمكن أن تؤثر بصورة سلبية 
وجوهرية على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها في حال صدور أحكام قضائية أو قرارات إدارية ضدها.

وفي طور مزاولة المجموعة ألعمالها، قد يتم رفع دعاوى أو اجراءات ضدها بما فيها إجراءات عمالية وتنظيمية وضريبية وإدارية، والتحقيقات الحكومية، 
وإجراءات أو دعاوى متعلقة بأنظمة السالمة والصحة المهنية والبيئية، ومطالبات التعويضات ونزاعات العقود، والمالحقة الجنائية. وفي هذه الحاالت، 
قد يتم فرض غرامات أو تعويضات مالية على المجموعة باإلضافة إلى عقوبات تكميلية أو أوامر زجرية تؤثر في قدرتها على مواصلة عملياتها )للمزيد 
من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم 12-5 »التقاضي والتحكيم والنزاعات« من هذه النشرة(. وفي حين أن المجموعة قد تطعن في هذه األحكام أو 
اإلجراءات وتطالب شركات التأمين بدفع التعويضات ذات العالقة عند االقتضاء، فإن الدعاوى واإلجراءات القضائية األخرى مكلفة بطبيعتها ومن الصعب 
التنبؤ بها، مما يحد من قدرة المجموعة على تقدير النتائج الفعلية أو المحتملة لهذه الدعاوى واإلجراءات بشكل دقيق. وبناًء على ذلك، على الرغم من قيام 
المجموعة بوضع مخصصات لهذه الدعاوى واإلجراءات حسبما تراه ضرورًيا، إال أنه قد يكون هناك اختالفات جوهرية بين هذه المخصصات والتكاليف 

الفعلية؛ األمر الذي سيكون له أثر سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( والتي أحدثت اضطرابات كبيرة في  2-2-6 المخاطر 
كل من االقتصاد العالمي واقتصاد المملكة

في نهاية ديسمبر 2019م، أبلغت سلطات الصحة العامة الصينية منظمة الصحة العالمية بوجود ساللة جديدة من فيروس كورونا، وهي ساللة كوفيد-19. 
كجائحة  2020/03/11م(  )الموافق  1441/07/16هـ  في  العالمية  الصحة  منظمة  وصنفته  العالم  أنحاء  جميع  في  عالية  بسرعة  الفيروس  وانتشر 
عالمية. ووفًقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، تم رصد فيروس كورونا )كوفيد-19( في جميع أنحاء العالم تقريباً، وحتى 1443/02/13هـ )الموافق 
2021/09/20م(، أصاب فيروس كورونا )كوفيد-19( أكثر من 228.2 مليون شخص حول العالم. وقد أثر فيروس كورونا )كوفيد-19( بشكل سلبي وبحجم 
كبير على معدالت النمو العالمية وأثرت على الرغبة في االستثمار في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى حدوث تقلبات في األسواق المالية العالمية، والحد 
من التجارة الدولية والتأثير على أسعار السلع األساسية. وباإلضافة إلى ذلك، أدت الجائحة إلى فرض قيود على السفر والنقل العام، وقيود على التجارة 
ونقل البضائع، وإغالق مطول ألماكن العمل، وساهمت في انخفاض الطلب العالمي على النفط والسندات العالمية وأثرت بشكل سلبي على تقييمات 

األسهم، األمر الذي بدوره أثر سلًبا وجوهرًيا على االقتصاد العالمي واقتصاد المملكة.

نتيجة لتفشي الجائحة، نفذت العديد من الحكومات سلسلة من اإلجراءات في محاولة إلبطاء انتشار فيروس كورونا )كوفيد-19(، بما في ذلك إغالق مراكز 
النقل الرئيسية، والحد من وسائل النقل العام، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغالق المدارس، وإطالق برامج التعلم اإللكتروني، ومطالبة المواطنين 

بالبقاء في منازلهم وممارسة التباعد االجتماعي، وإغالق الحدود لغير المواطنين.

كما في تاريخ 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م(، كان لدى المملكة 546,479 حالة مؤكدة من المصابين بفيروس كورونا )كوفيد-19( و8,656 
المؤقتة الحتواء تفشي فيروس كورونا  المملكة عدًدا من اإلجراءات االحترازية والوقائية  حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا )كوفيد-19(. وقد نفذت 
)كوفيد-19(، بما في ذلك تعليق جميع الرحالت الجوية الدولية، وإغالق جميع األعمال غير األساسية، وحظر حضور الموظفين في معظم أماكن العمل 
وأنشطة  الصيدليات  بخالف  التجارية  والمجمعات  األسواق  وإغالق  االجتماعي،  التباعد  وممارسة  المنزل  في  بالبقاء  المواطنين  ومطالبة  الحكومية، 
اإلمدادات الغذائية، وفرض حظر التجول في عدة مدن، ومنع المواطنين والمقيمين والزوار من أداء العمرة. وفي يونيو 2020م، تم إلغاء الحجر المنزلي 
والسماح باستئناف األنشطة االقتصادية والتجارية مع تطبيق البروتوكوالت الوقائية. كما نفذت المملكة إجراءات وقائية صارمة للحد من فيروس كورونا 
)كوفيد-19(، بما في ذلك إجراءات وقائية فيما يتعلق بممارسة مناسك الحج في عام 2020م، بما في ذلك اقتصار الحج على عدد محدود للغاية من 
األفراد من مختلف الجنسيات الذين يقيمون في المملكة ويستوفون معايير معينة، فضاًل عن فرض متطلبات العزل الذاتي والتباعد االجتماعي. وبالرغم 
من تخفيف بعض من هذه اإلجراءات االحترازية في اآلونة األخيرة، بما في ذلك السماح للمعتمرين بأداء العمرة، إال أنه ال يوجد ما يضمن بأنه لن تطرأ 

الحاجة إلى اتخاذ إجراءات وقائية إضافية في المستقبل.
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باإلضافة إلى ذلك، نفذت المملكة عدًدا من اإلجراءات التحفيزية لدعم االقتصاد المحلي، بما في ذلك القطاع المصرفي والشركات الصغيرة والمتوسطة 
وشركات القطاع الخاص األخرى. وأطلقت المملكة أيًضا حملة تحصين لتوزيع لقاح كوفيد-19 على سكانها بشكل مجاني واختياري. ومع ذلك، فإن فعالية 
أي تدابير وقائية للصحة العامة أو االقتصاد قد تكون غير كافية لتخفيف األثر السلبي لفيروس كورونا )كوفيد-19( على المملكة، بما في ذلك اقتصادها، 
السيما إذا كانت تؤثر في عمليات البنية التحتية النفطية في المملكة أو الخدمات الحكومية األساسية، وال يوجد ما يضمن بأن حملة التلقيح ستحقق 
أهدافها ضمن األطر الزمنية المرجوة، أو تحقق أهدافها على اإلطالق. وباإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي انخفاض الطلب العالمي على النفط وأسعاره أيًضا 

إلى إبطاء وتيرة االستثمار في المملكة.

 مازالت جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( قائمة وهناك خطر كبير يتمثل في تكرار تفشي المرض في الدول المتضررة وقد يكون من الصعب احتواء 
أي طفرات مستقبلية قد تطرأ على فيروس كورونا )كوفيد-19(. فعلى سبيل المثال، أعادت بعض الدول األعضاء في االتحاد األوروبي تطبيق عمليات 
اإلغالق بصورة كلية أو جزئية في عام 2021م بهدف تخفيض معدالت اإلصابة المرتفعة. وال تزال اآلثار طويلة األجل للجائحة على االقتصاد العالمي 
غير واضحة. وال يوجد ما يضمن بأن فيروس كورونا )كوفيد-19( أو أي طفرات مستقبلية قد تطرأ عليه، أو األمراض المعدية الوبائية المماثلة، لن تؤدي 
إلى انخفاض طويل األجل أو انخفاض إضافي في أسعار النفط، أو أنها لن يكون لها تأثير سلبي طويل األجل على اقتصاد المملكة وقطاعات السياحة 

والطيران والبناء على وجه الخصوص.

في حال تأثر الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو الكيانات األخرى ذات األهمية النظامية بشكل سلبي نتيجة جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(، قد 
تحتاج الحكومة إلى تقديم دعم مالي كبير لهذه الشركات أو الكيانات، والذي قد يمثل جزءاً كبيًرا من الميزانية السنوية للمملكة وينطوي على تدفقات 
مالية كبيرة إلى الخارج. وال يوجد ما يضمن بأن أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وآفاقها المستقبلية لن تتأثر سلًبا نتيجة االضطراب 

الذي يصيب اقتصاد المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(، والذي قد يؤثر سلًبا على السعر السوقي ألسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة باعتماد اقتصاد المملكة وإيرادات الحكومة بشكل كبير على قطاع النفط  2-2-7
وتأثرهما سلًبا بانخفاض أسعار النفط

يعتبر قطاع المواد الهيدروكربونية أكبر مساهم في اقتصاد المملكة وتمثل اإليرادات النفطية غالبية اإليرادات اإلجمالية للحكومة وعائدات الصادرات.

 نظًرا ألن النفط يمثل أهم صادرات المملكة، فإن أي تغيير في أسعار النفط يؤثر على مختلف مؤشرات االقتصاد الكلي وغيرها من المؤشرات، بما في 
ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، إجمالي الناتج المحلي واإليرادات الحكومية وميزان المدفوعات والتجارة الخارجية. وقد شهدت أسعار النفط العالمية 
تقلبات كبيرة خالل العقدين الماضيين وقد تستمر بالتعرض لتقلبات في المستقبل. وتأثر اقتصاد المملكة سلًبا خالل فترات انخفاض أسعار النفط 
الدولية، بما في ذلك في الفترة من منتصف عام 2014م إلى أوائل عام 2016م. كما تجدر اإلشارة أن أسعار النفط العالمية انخفضت بشكل حاد في األشهر 
األربعة األولى من عام 2020م حيث انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 16 دوالًرا أمريكًيا للبرميل في أبريل 2020م، وذلك بسبب تأثير جائحة فيروس 
كورونا )كوفيد-19( على االقتصاد العالمي وزيادة العرض، على النحو الوارد بالتفصيل أدناه. وقد تعافت أسعار النفط جزئياً منذ أبريل 2020م، حيث 
تفاوتت أسعار سلة أوبك المرجعية بين 54 دوالًرا أمريكًيا و73 دوالًرا أمريكًيا للبرميل في النصف األول من عام 2021م. وكان سعر سلة أوبك المرجعية 
77.72 دوالر أمريكي للبرميل كما في تاريخ 30 سبتمبر 2021م. ومع ذلك، ال يوجد ما يضمن بأن مستويات األسعار هذه ستستمر في االرتفاع أو ستظل 

ثابتة مع استمرار تقلب أسعار النفط العالمية.

كان أحد أسباب زيادة التقلبات في أسعار النفط في أوائل عام 2020م هو زيادة المعروض من النفط في السوق وعدم التنبؤ بمستويات اإلنتاج. وفي 
االجتماع المنعقد بتاريخ 1441/07/11هـ )الموافق 2020/03/06م( بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول )»أوبك«( وبعض الدول المنتجة للنفط 
من خارج أوبك وعلى وجه الخصوص روسيا، تعذر الوصول إلى اتفاق بشأن تخفيض إنتاج النفط استجابة لتفشي جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( مما 
أدى إلى إنهاء ثالث سنوات من التعاون على مستويات اإلنتاج. ونتيجة لذلك، ألغت منظمة أوبك جميع القيود المفروضة على اإلنتاج، مما دفع المملكة، 
باإلضافة إلى منتجين آخرين، إلى زيادة اإلنتاج. وقد تسببت هذه األحداث، إلى جانب االنخفاض الكبير في الطلب على النفط بسبب التباطؤ االقتصادي 
الناجم عن جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(، في انخفاض حاد في أسعار النفط. وُعقدت سلسلة اجتماعات في كل من تاريخ 1441/08/16هـ )الموافق 
لخفض  باتفاق  توجت  والتي  أوبك،  للنفط من خارج  المنتجة  والدول  أوبك  منظمة  بين  )الموافق 2020/04/12م(  و1441/08/19هـ  2020/04/09م( 
إجمالي إنتاجهم النفطي على مراحل بين 1441/09/08هـ )الموافق 2020/05/01م( و1443/09/29هـ )الموافق 2022/04/30م(. وخالل فترة الشهرين 
األولى التي بدأت في 1441/09/08هـ )الموافق 2020/05/01م(، تم االتفاق على خفض اإلنتاج بما مجموعه 9.70 مليون برميل يومًيا، تليها فترة ستة 
أشهر بدأت في 1441/11/10هـ )الموافق 2020/07/01م( يتم تخفيض اإلنتاج خاللها بما مجموعه 7.68 مليون برميل يومًيا، تليها فترة 16 شهًرا أخيرة 
من 1441/10/09هـ )الموافق 2021/01/01م( إلى 1443/09/29هـ )الموافق 2022/04/30م( يتم تخفيض اإلنتاج خاللها بما مجموعة 5.76 مليون 
برميل يومًيا. وفي ديسمبر 2020م، اتفقت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة أوبك وحلفاءها، على حل وسط لزيادة إنتاج النفط بشكل طفيف اعتباًرا من 
يناير 2021م فصاعًدا. وقد تعافى الطلب على النفط تدريجًيا بعد االنخفاض الذي حدث في بداية جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(، مع دعم األسعار 
أيًضا من خالل قيام المملكة بالخفض الطوعي إلنتاجها بمقدار مليون برميل يومًيا في يناير 2021م. ومع تحسن الطلب، وافقت أوبك+ على تخفيف 
تدريجي للتخفيضات اعتباًرا من مايو 2021م فصاعًدا، والتي من المتوقع أن تستمر في النصف الثاني من عام 2021م. وباإلضافة إلى ذلك، تم االتفاق 
على أن مجموعة أوبك+ ستزيد العرض بمقدار مليوني برميل يومًيا اعتباًرا من أغسطس 2021م حتى ديسمبر 2021م وأنها تهدف إلى التخلص التدريجي 
من التخفيضات بالكامل بحلول سبتمبر 2022م. ومع ذلك، ال يتضح تأثير االتفاقية على أسعار النفط على المدى القصير والمتوسط، وال يوجد ما يضمن 

عدم انخفاض أسعار النفط الخام.

بشكل عام، تتأثر األسعار الدولية للنفط الخام أيًضا بالتطورات االقتصادية والسياسية في المناطق المنتجة للنفط، السيما الشرق األوسط، والتي تشمل 
توفر التقنيات الجديدة، والمناخ العالمي والظروف األخرى ذات الصلة. وال يوجد ما يضمن بأن العوامل المذكورة إلى جانب أي عوامل أخرى، لن تؤدي 
إلى انخفاض مطول أو إضافي في أسعار النفط، األمر الذي قد يستمر في التأثير بصورة سلبية على نمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة، واإليرادات 
الحكومية، وميزان المدفوعات، والتجارة الخارجية. وباإلضافة إلى التأثير السلبي النخفاض أسعار النفط على احتياطيات الحكومة وعائداتها، فقد أثر 
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انخفاض أسعار النفط سلًبا على وضع الحساب الجاري للمملكة، مما قد يجعلها أكثر عرضة للتغيرات السلبية في األسواق العالمية. وعالوة على ذلك، 
إذا زادت المملكة من إنتاجها النفطي في المستقبل، فال يوجد ما يضمن بأن عائدات صادرات المملكة سترتفع أيًضا، وذلك في الحاالت التي يقابل 
فيها هذه الزيادة في اإلنتاج أي انخفاض في أسعار النفط العالمية بسبب الظروف السائدة في سوق النفط العالمية. وعلى العكس من ذلك، إذا خفضت 
المملكة من إنتاجها النفطي في المستقبل، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض عائدات صادرات المملكة، وذلك في الحاالت التي ال يقابل فيها هذا االنخفاض 

في اإلنتاج أي زيادة في أسعار النفط العالمية بسبب الظروف السائدة في سوق النفط العالمي.

كما يجب إحاطة المستثمرون المحتملون بأن العديد من القطاعات االقتصادية األخرى في المملكة تعتمد جزئًيا على قطاع النفط، وال يأخذ التحليل 
الوارد أعاله في االعتبار التأثير الغير مباشر الذي قد يحدثه االنخفاض المطول أو اإلضافي في أسعار النفط على اقتصاد المملكة. فقد تتأثر سلباً 
انخفاض  ينتج عن  قد  والذي  االقتصادي  النشاط  انخفاض مستويات  بسبب  مباشرة،  غير  بصورة  واإلسكان،  الصحية  والرعاية  التعليم  مثل  قطاعات 

اإليرادات الحكومية من قطاع النفط.

وتجدر اإلشارة أن األداء المالي للمجموعة قد تأثر في السابق بالظروف االقتصادية المذكورة أعاله، وال يوجد ما يضمن أنه لن يتأثر بصورة سلبية 
وجوهرية في المستقبل، بسبب الظروف االقتصادية الصعبة وحاالت عدم اليقين الناجمة عن انخفاض أسعار النفط و/أو تقلبات أسعار النفط. كما ال 
يوجد ما يضمن بأن أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وآفاقها المستقبلية لن تتأثر سلًبا بالظروف االقتصادية الصعبة المذكورة أعاله، 

والتي قد تؤثر سلًبا على السعر السوقي ألسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بتعرض المملكة والشرق األوسط ألخطار سياسية وأمنية 2-2-8
تعرضت المملكة ودول أخرى في منطقة الشرق األوسط لمخاوف سياسية وأمنية، خاصة خالل السنوات األخيرة. وتخضع العديد من الدول في المنطقة 
حالًيا لنزاعات مسلحة و/أو اضطرابات اجتماعية وسياسية، بما في ذلك النزاعات أو االضطرابات في أفغانستان واليمن وسوريا وليبيا والعراق، فضاًل 
عن النزاع متعدد الجنسيات مع »داعش« )يُشار إليها أيًضا بالدولة اإلسالمية(. وتعتبر بعض هذه النزاعات الحالية استمراًرا لالضطرابات السياسية 
والعسكرية الكبيرة التي شهدتها بعض الدول اإلقليمية منذ عام 2011م فصاعداً، ويشار إليها عادًة باسم »الربيع العربي«، والتي أدت إلى ظهور العديد 
من حاالت تغيير األنظمة وزيادة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة. وعالوة على ذلك، في مارس 2015م، بدأ تحالف دول، بقيادة المملكة 
وبدعم من المجتمع الدولي، العمل العسكري ضد المتمردين الحوثيين في اليمن. وعلى الرغم من تقليص التحالف لعملياته العسكرية في اليمن في 
مارس 2016م وإعالن وقف إطالق النار في أبريل 2016م، إال أن النزاع في اليمن لم يتم حله بالكامل بعد، واستمرت العمليات العسكرية على نطاق 
محدود. وقد استُهدفت المملكة عدة مرات بالصواريخ الباليستية التي أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن في خالل األعوام 2017م و2018م و2019م 
و2020م و2021م، وتم اعتراض جميعها بنجاح بواسطة أنظمة الدفاع السعودية. وال يوجد ما يضمن بأن النزاع في اليمن لن يستمر أو يتصاعد من 
جديد. وباإلضافة إلى ذلك، في 1441/01/15هـ )الموافق 2019/09/14م(، تضررت منشأة المعالجة في بقيق وحقل خريص النفطي في المملكة جراء 
عمل تخريبي كبير أدى إلى انقطاع مؤقت في إنتاج النفط والغاز في المملكة. وأعلن المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن العمل التخريبي، على الرغم 
من ان هذا االدعاء لم يتم التحقق منه وتم الطعن فيه. وفي 1442/04/08هـ )الموافق 2020/11/23م(، وقع انفجار نتيجة هجوم إرهابي بقذيفة، تسبب 
في نشوب حريق في خزان وقود بمحطة توزيع منتجات بترولية تابعة لشركة أرامكو السعودية شمال جدة. وعلى الرغم من عدم وقوع إصابات أو انقطاع 
في إمدادات الوقود لشركة أرامكو السعودية نتيجة للهجوم، إال أنه ال يوجد ما يضمن التأثير الذي قد تحدثه مثل هذه األعمال اإلرهابية والتخريبية 
على الوضع الجغرافي والسياسي في المنطقة، بما في ذلك أي تصعيد محتمل لهذه النزاعات (للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم 7-2-2 
»المخاطر المتعلقة باعتماد اقتصاد المملكة وإيرادات الحكومة بشكل كبير على قطاع النفط وتأثرهما سلًبا بانخفاض أسعار النفط« من هذه النشرة(.

باإلضافة إلى ذلك، شهدت المملكة هجمات إرهابية عرضية واضطرابات أخرى في السنوات األخيرة، بما في ذلك األحداث التي وقعت في جدة والمدينة 
المنورة والقطيف في يوليو 2016م وأعمال التخريب المذكورة أعاله. وال يوجد ما يضمن بأن المتطرفين أو الجماعات اإلرهابية لن تحاول استهداف 
المملكة أو تقوم، أو تحاول القيام، بأعمال عنف في المستقبل. وقد يكون لوقوع الحوادث اإلرهابية أو االضطرابات األخرى في المملكة أو تصعيدها تأثير 

سلبي على الوضع االقتصادي والمالي للمملكة.

شهدت الفترة الزمنية السابقة توتر سياسي بين المملكة وإيران حيث قامت المملكة باستدعاء سفيرها في إيران في يناير 2016م. وباإلضافة إلى ذلك، في 
8 مايو 2018م، أعلنت الواليات المتحدة انسحابها من االتفاقية الشاملة بين األعضاء الخمسة الدائمين في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة باإلضافة 
إلى ألمانيا وإيران الذي تم التوصل إليه في يوليو 2015م، وإعادة فرض العقوبات النووية األمريكية على النظام اإليراني. كما أعلنت الواليات المتحدة 
أنها لن تجدد اإلعفاءات االستثنائية الستيراد النفط اإليراني للعديد من الدول المستوردة للنفط، اعتباًرا من مايو 2019م، وفي 1441/05/08هـ )الموافق 
2020/01/03م(، نفذت الواليات المتحدة ضربة عسكرية أدت إلى قتل أحد كبار القادة العسكريين اإليرانيين. ونتيجة لهذه الضربة العسكرية، شنت إيران 
هجمات صاروخية على القوات األمريكية المتمركزة في العراق. وقد يؤدي أي استمرار للتوترات الدولية أو اإلقليمية فيما يتعلق بإيران أو تصعيدها، بما 
في ذلك حدوث مزيد من الهجمات أو االستيالء على ناقالت نفط تعطل التجارة الدولية، بما في ذلك أي إعاقة لتدفق التجارة عبر مضيق هرمز، أو أي 

نزاع عسكري، يمكن أن يكون له أثر في زعزعة االستقرار في منطقة الخليج، بما في ذلك المملكة وقدرتها على تصدير النفط.

قد تساهم هذه األحداث الجغرافية والسياسية في عدم استقرار منطقة الشرق األوسط والمناطق المحيطة بها )والتي قد تشمل أو ال تشمل المملكة 
بشكل مباشر( وقد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على جاذبية المملكة لالستثمار األجنبي ورأس المال، وقدرتها على المشاركة في التجارة الدولية والذي 
بدوره سيكون له تأثير سلبي على اقتصادها ووضعها المالي. وعالوة على ذلك، قد تساهم هذه األحداث الجغرافية والسياسية أيًضا في زيادة اإلنفاق 
الدفاعي، األمر الذي قد يكون له تأثير سلبي على المركز المالي للمملكة أو الميزانية المتاحة لمشاريع أخرى. وال يمكن التنبؤ بوقوع المخاطر السياسية 
واألمنية بما فيها الحروب أو األعمال العدائية أو وقف العالقات الدبلوماسية، أو تأثير هذه المخاطر، وال يوجد ما يضمن بأن المجموعة ستكون قادرة 
على الحفاظ على أدائها الحالي في حالة وقوع هذه المخاطر. ويمكن أن يؤثر عدم االستقرار المستمر الذي يؤثر في دول منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا سلًبا على المملكة، األمر الذي بدوره قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي، وبالتالي على السعر 

السوقي ألسهم الشركة.
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الدوالر  2-2-9 السعودي/  الريال  ربط  إلغاء  حالة  في  المجموعة  أعمال  بتأثر  المتعلقة  المخاطر 
األمريكي أو تعديله 

تُعرض القوائم المالية للمجموعة بالريال السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة. وتم ربط الريال السعودي بالدوالر األمريكي منذ عام 
1986م. ومع ذلك ال يوجد ما يضمن بأن األحداث المستقبلية غير المتوقعة، بما في ذلك زيادة معدل انخفاض األصول االحتياطية للحكومة، ستؤدي إلى 
إعادة النظر في سياسة سعر الصرف. وقد يكون ألي تغيير في سياسة سعر الصرف الحالية ينتج عنه انخفاض كبير في قيمة الريال السعودي مقابل 
الدوالر األمريكي أو العمالت الرئيسية األخرى تأثير سلبي على الوضع االجتماعي واالقتصادي والمالي للمملكة، األمر الذي بدوره قد يكون له تأثير سلبي 

على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي، وبالتالي يؤثر في السعر السوقي ألسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بتأثر شبكات االتصاالت سلًبا بالكوارث الطبيعية أو غيرها من األحداث  2-2-10
الكارثية الخارجة عن سيطرة مشغليها

يواجه مشغلو االتصاالت مخاطر متعلقة بتعطل عملياتهم التجارية والبنية التحتية التقنية لديهم )بما في ذلك البنية التحتية للشبكات( ومشاريعهم التنموية 
أو تأثرها سلًبا بسبب الكوارث الطبيعية )مثل الزالزل أو الفيضانات أو أمواج تسونامي أو األعاصير أو الحرائق أو األعاصير االستوائية( أو غيرها من 
األحداث الكارثية أو المدمرة )مثل التغيرات الطارئة على الطقس الطبيعي السائد واألنماط المائية والمناخية؛ والحوادث الكبرى، مثل التلوث الكيميائي 
أو التلوث البيئي؛ وانقطاع الطاقة(. وعالوة على ذلك، قد يؤدي انهيار الموقع بالكامل أو جزء منه أو وقوع أي حادث آخر متعلق بالموقع إلى تلف الممتلكات 

أو اإلصابة أو الوفاة، مما قد يؤثر سلًبا على الوضع المالي للمجموعة وسمعتها.

قد يؤدي وقوع أي من األحداث المذكورة أعاله أو حدث كارثي أو مدمر آخر في مرفق أو أكثر من مرافق المجموعة أو في أي المواقع التي تعمل فيها، إلى 
حدوث اضطرابات في عمليات المجموعة بصورة جزئية أو كلية، وقد يؤدي إلى زيادة التكاليف المرتبطة بتقديم خدمات المجموعة لعدة أسباب بما فيها 
القيام باإلجراءات التصحيحية الالزمة لمعالجة آثار هذه الكوارث، كما قد تعرض هذه األحداث المجموعة للمسؤولية أو تؤثر بشكل سلبي على عالماتها 

التجارية وسمعتها أو عملياتها التشغيلية، مما قد يؤثر سلًبا على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها.

باإلضافة إلى ذلك، تتعرض البنية التحتية التقنية للمجموعة للضرر أو االنقطاع بسبب أعطال تقنية المعلومات واالتصاالت، والحروب، واإلرهاب، والخطأ 
المتعمد، والخطأ البشري، واألحداث المماثلة. وقد تؤثر المشاكل غير المتوقعة في مرافق المجموعة أو أعطال النظام أو أعطال األجهزة أو البرامج أو 
فيروسات الحاسب اآللي أو الجرائم اإللكترونية بأي شكل من األشكال على جودة خدماتها وتتسبب في انقطاع الخدمة. وقد يؤدي أي من هذه الحوادث 

إلى انخفاض اإلقبال على خدمات المجموعة من قبل المستخدمين وانخفاض إيرادات المجموعة وإضرار عمليات المجموعة.

قد يتفاقم تأثير أي من هذه األحداث على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها في حالة انطواء أي من هذه األحداث على مخاطر لم 
تحصل المجموعة على تأمين جزئي أو كلي ضدها، أو غير قابلة للتأمين حالًيا، مثل المخاطر المتعلقة بالحروب والعمليات اإلرهابية. وتتمثل سياسة 
المجموعة في الحصول على تغطية تأمينية مناسبة )مثل تلف الممتلكات وتغطية انقطاع األعمال(؛ ومع ذلك، ال يمكن للمجموعة أن تضمن بأن التغطية 
التأمينية التي حصلت عليها كافية في جميع الحاالت أو أنها تغطي جميع المخاطر التي من المحتمل أن تتعرض لها أو أن شركات التأمين لديها القدرة 
المالية على سداد جميع المطالبات التي قد تنشأ عن المخاطر التي قد تواجها المجموعة. وعالوة على ذلك، في حالة وجود تغيرات في أسواق التأمين 
أو ارتفاع تكاليف التأمين، ال يمكن للمجموعة أن تضمن بأن التغطية التأمينية ستظل متاحة بشروط مماثلة للشروط الحالية للمجموعة أو متاحة على 

اإلطالق. 

المخاطر المتعلقة بأسهم الشركة بما فيها أسهم الطرح   2-3
 المخاطر المتعلقة بعمليات البيع المستقبلية الكبيرة أو توقعات البيع ألسهم الشركة في  2-3-1

السوق المالية وتأثيرها على السعر السوقي ألسهم الشركة
قد تؤدي عمليات بيع أسهم الشركة في السوق المالية قبل أو بعد فترة الطرح، أو االعتقاد بأن البيع قد يتم مستقباًل إلى انخفاض القيمة السوقية ألسهم 
الشركة. في حال تصاحب انخفاض سعر السهم مع طلب محدود على أسهم الطرح ضمن نطاق سعر الطرح، قد يقوم المساهم البائع بإلغاء عملية الطرح.

وفي حال أصبح السعر السوقي ألسهم الشركة أقل من الحد األدنى لنطاق سعر الطرح أو السعر النهائي للطرح سيتكبد المستثمرون خسارة فورية غير 
محققة. وال يمكن للشركة أن تضمن للمستثمرين أنه بعد االكتتاب في أسهم الطرح سيتمكنون من بيعها بسعر يساوي أو يزيد عن سعر الطرح النهائي. 
وعالوة على ذلك، لن يتمكن المستثمرون من بيع أسهم الطرح على اإلطالق عند االنتهاء من الطرح حتى يتم قيد أسهم الطرح في حسابات األوراق المالية 

الخاصة بهم بالسوق المالية المحددة في نماذج االكتتاب ذات الصلة.

وتجدر اإلشارة إلى أنه وفقاً التفاقية إدارة سجل االكتتاب )الموضحة في القسم رقم 13 »إدارة سجل االكتتاب« من هذه النشرة(، يحظر على المساهم 
البائع التصرف في أسهم الشركة وذلك لفترة سنة من تاريخ استكمال طرح أسهم الطرح )كما هو معرف القسم رقم 1 »التعريفات والمصطلحات« من هذه 
النشرة(. كما أنه وفقاً التفاقية إدارة سجل االكتتاب، ال يجوز للشركة إصدار أسهم جديدة خالل فترة ستة أشهر من تاريخ استكمال طرح أسهم الطرح 
)للمزيد من التفاصيل حول اتفاقية إدارة سجل االكتتاب بما في ذلك فترات الحظر التعاقدية، يرجى االطالع على القسم رقم 13 »إدارة سجل االكتتاب« 
من هذه النشرة(. وفي حال قرر المساهم البائع بيع أسهم إضافية بعد انقضاء فترة الحظر فسيؤثر ذلك بشكل سلبي على السعر السوقي ألسهم الشركة.
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المخاطر المتعلقة بخضوع عملية تسوية أسهم الطرح ألعطال أو تأخير 2-3-2
تعتبر عملية الطرح بموجب هذه النشرة عملية طرح عام ثانوي مسوق بالكامل، وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم تنفيذ طروحات مشابهة في السابق في 
المملكة؛ مما قد يسبب مخاطر غير متوقعة فيما يتعلق بتسوية أسهم الطرح على عكس عمليات الطرح العام األولي حيث ال تتم تسوية أسهم الطرح في 
ذات الوقت من قبل السوق المالية بل تتم عبر إطار تسوية حديث يتضمن عدة أطراف، حيث تتم تسوية األسهم عن طريق صفقات فردية من خالل وسطاء 
يقومون بإجراءات االكتتابات فيما يتعلق بأسهم الطرح بصورة تتماشى مع أوامر المستثمرين. وتتم التسوية بمجرد تسجيل كل صفقة على نظم التداول 
واإليداع، وتجدر المالحظة بأن هذه العملية معرضة لخطر حدوث أخطاء بشرية أو فنية ومن ذلك على سبيل المثال عدم قبول الوسطاء الصفقة في 
الوقت المناسب أو عدم تنفيذ عبور أسهم الطرح بشكل صحيح؛ مما ينتج عنه تأخير التسوية لبعض المستثمرين. وفي حال عدم تنفيذ الصفقة المتفاوض 
عليها، سيكون هناك إعادة تخصيص فوري بين المستثمرين من الفئات المشاركة و/أو إلغاء لطلب االكتتاب. وعالوًة على ذلك، قد ينتج عن التأخير في 
تسوية الصفقات خسارة للمستثمرين في حال انخفاض سعر األسهم في السوق وعدم تمكنهم من بيع أسهم الطرح المكتتبة لحين تقييدها. وتجدر اإلشارة 

إلى أن أي إخالل أو تأخير في إنهاء معامالت أسهم الطرح قد يؤدي إلى عدم استقرار سعر أسهم الشركة في السوق. 

وتجدر اإلشارة أنه من المقرر أن تتم التسوية للفئات المشاركة بموجب آلية الصفقات المتفاوض عليها )Negotiated Trades(، وذلك من خالل عدة 
وسطاء )وسطاء المستشارين الماليين( من جهة البائع يحتفظون بأسهم المساهم البائع المزمع بيعها وتنفيذها مع وسطاء الفئات المشاركة. وتتضمن آلية 

الصفقات المتفاوض عليها نوعان من العمليات وهما: 

هذه  	 تنفيذ  في  التأخر  ويكون خطر  الوسيط،  نفس  من خالل  والشراء  البيع  أوامر  من  كل  تنفيذ  يتم   :)Cross Trades( متقاطعة  صفقات 
الصفقات )إن وجد( محدود. ويقتصر هذا النوع على المستثمرين الذين لديهم محفظة مع أحد الوسطاء البائعين في الطرح. 

صفقات ثنائية )Two-sided Trades(: حيث يختلف وسيط المشتري عن وسيط البائع ويقوم وسيط البائع بوضع صفقة البيع فور فتح السوق.  	
يجب أن يقبل وسيط المشتري )حيث يمكن أن يحدث تأخير( الصفقة وال يتحكم وسيط البائع في هذا الجانب من الصفقة. 

وأي تأخير في تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها يمثل مخاطرة تجارية يقيمها المستثمرون بناًء على قدرات الوسطاء لديهم ومدى استعدادهم للمخاطرة. 
وتجدر اإلشارة أنه في حال تأخر وسيط المشتري فيما يتعلق بأي من المستثمرين من الفئات المشاركة في تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها، سيتأخر 
استالم هؤالء المستثمرين ألسهمهم بالمقارنة بالمستثمرين اآلخرين من المكتتبين األفراد والفئات المشاركة الذين تم تنفيذ صفقاتهم المتفاوض عليها.

المخاطر المتعلقة بوقف التداول في حال زيادة تذبذب سعر السهم بنسبة 10% أو أكثر يومًيا  2-3-3
تخضع األسهم المدرجة في السوق الرئيسية للقيود المعتمدة لدى السوق المالية بحد التذبذب اليومي لسعر السهم بنسبة 10% أو أكثر من سعر إغالق 
يوم التداول السابق سواء بارتفاع أو انخفاض. وفي حال بلغت نسبة تذبذب سعر السهم نسبة 10 %أو أكثر من سعر إغالق يوم التداول السابق سواء بارتفاع 
أو انخفاض، سيتوقف التداول ولن يتمكن المكتتبون من شراء أو بيع األسهم حتى يوم التداول التالي، والذي ستطبق عليه مجدداً حدود التذبذب اليومية 

بنسبة 10% أو أكثر، وقد يؤثر هذا القيد على سعر التداول في أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بخضوع نقل ملكية أسهم الطرح لقيود بموجب قوانين األوراق المالية  2-3-4
للواليات المتحدة وغيرها من الدول

لم يتم تسجيل أسهم الطرح – ولن يتم تسجيلها – بموجب قانون األوراق المالية األمريكي أو قوانين األوراق المالية ألي دولة أخرى غير المملكة. ولكن 
سيتم طرح وبيع أسهم الطرح على المؤسسات األجنبية التالية: )1( المستثمرون األجانب الذين يتواجدون خارج الواليات المتحدة األمريكية، استناداً على 
اإلعفاء من التسجيل بموجب الالئحة إس )Regulation S( من قانون األوراق المالية األمريكي و)2( المستثمرين األجانب الذين يتواجدون داخل الواليات 

المتحدة األمريكية، من »المؤسسات المؤهلة« فقط استناداً على القاعدة 144أ )Rule 144A( من قانون األوراق المالية األمريكي.

وتجدر اإلشارة إلى أن القاعدة 144أ )Rule 144A( تعد جزء من قانون األوراق المالية األمريكي وهي قاعدة تنظم طرح األوراق المالية في الواليات المتحدة، 
وعلى وجه الخصوص فهي تتيح بيع األوراق المالية في الواليات المتحدة إلى مستثمرين معينين )وهم مستثمرين مؤسسيين مؤهلين( دون الحاجة لتسجيل 
تلك األوراق المالية وكذلك دون الحاجة لمراجعة الجهات التنظيمية في الواليات المتحدة للنشرة )أي أن القاعدة 144أ )Rule 144A( تعد بمثابة استثناء 

من متطلب تسجيل األوراق المالية المطروحة وفق أنظمة األوراق المالية األمريكية(. 

وتجدر اإلشارة أن المستثمرين األجانب الذين يقومون باالكتتاب في أسهم الطرح بموجب الالئحة إس )Regulation S( والقاعدة 144أ )Rule 144A( من 
قانون األوراق المالية األمريكي يخضعون ألنظمة موطنهم التي قد تتضمن، على سبيل المثال ال الحصر، قيود فيما يتعلق بنقل أسهم في الشركة إلى 
مستثمرين أجانب آخرين أو المشاركة في زيادات رأس المال أو االكتتاب في أسهم حقوق األولوية مما قد يؤثر على قدرتهم على االستفادة من كافة 

الحقوق المتعلقة بأسهم الطرح أو التصرف فيها.
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المخاطر المتعلقة بتأثر عدم قدرة المستثمرين األجانب على صرف الريال السعودي مقابل  2-3-5
عمالت أخرى بشكل سلبي وجوهري على الطلب على أسهم الطرح وسعر تداولها

ستكون جميع صفقات بيع وشراء األسهم في السوق المالية، أو المنافع االقتصادية فيها من خالل اتفاقيات مبادلة، مقومة بالريال السعودي للمستثمرين 
األجانب والمستثمرين االستراتيجيين األجانب. وال يوجد ما يضمن بأن المستثمرين األجانب والمستثمرين االستراتيجيين األجانب سيكون لديهم القدرة 
على الحصول على المبالغ الالزمة بالريال السعودي لشراء المقدار المطلوب من أسهم الطرح أو المنافع االقتصادية بموجب اتفاقات المبادلة. وباإلضافة 
إلى ذلك، ستقوم الشركة بدفع توزيعات األرباح لمساهميها بالريال السعودي. ووفًقا لذلك، يتعرض المستثمرون األجانب والمستثمرون االستراتيجيون 
األجانب للمخاطر الناشئة عن التحركات السلبية في قيمة العملة المرجعية للمستثمر المعني مقابل الريال السعودي، باإلضافة إلى تكاليف المعامالت 
اإلضافية الناشئة عن تحويل الريال السعودي إلى العملة المرجعية للمستثمر المعني، مما قد يؤدي إلى انخفاض جوهري في قيمة أسهم الطرح، وكذلك 
قيمة أي أرباح مدفوعة. ولذلك نحث المستثمرين الذين تختلف عملتهم المرجعية عن الريال السعودي على استشارة مستشاريهم الماليين. وقد يؤثر أي 
عجز فعلي أو متصور للمستثمرين ألجانب عن تحويل عمالت أخرى للريال السعودي بشكل سلبي وجوهري على الطلب على أسهم الطرح وسعر تداولها.

المخاطر المتعلقة بتذبذب السعر السوقي للسهم  2-3-6
قد يتذبذب السعر السوقي ألسهم الشركة ويخضع لتقلبات واسعة النطاق نتيجة عدة عوامل، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، العوامل الُمشار 
إليها في هذا القسم، باإلضافة إلى التباينات التي تطرأ من فترة ألخرى على النتائج التشغيلية أو التغيرات التي تطرأ على تقديرات اإليرادات أو األرباح 
من جانب المجموعة أو األطراف المشاركة في القطاع أو المحللين الماليين. كذلك قد يتأثر السعر السوقي سلبياً جراء تطورات ال تتعلق باألداء التشغيلي 
للمجموعة، مثل األداء التشغيلي وأداء أسعار األسهم أو التطبيق المحتمل إلجراءات التسوية أو التقاضي المحتمل ضد مؤسسات االئتمان أو الشركات 
القابضة األخرى التي قد يرى المستثمرون أنها مماثلة للمجموعة، والتوقعات بشأن المجموعة في الصحافة أو المجتمع االستثماري، والتغطيات الصحفية 
غير المواتية، واإلجراءات االستراتيجية التي يتخذها المنافسون )بما في ذلك عمليات االستحواذ وإعادة التنظيم(، والتغيرات الطارئة على أوضاع السوق، 

والتغييرات التنظيمية، وتقلبات السوق والحركات األوسع نطاًقا التي تطرأ عليه، بما في ذلك ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(. 

كما تجدر اإلشارة  أن السعر السوقي ألسهم الشركة قد يصبح أقل من السعر النهائي ألسهم الطرح أو الحد األدنى من نطاق سعر الطرح بعد قيام 
المستثمرين بتقديم طلبات االكتتاب ألسهم الطرح، وبينما يجوز للفئات المشاركة تغيير أو إلغاء طلبات االكتتاب الخاصة بهم في أي وقت خالل فترة بناء 

سجل األوامر، ال يجوز للمكتتبين األفراد تغيير أو إلغاء طلبات االكتتاب الخاصة بهم بعد تقديمها.

وقد تؤدي أي من هذه العوامل أو جميعها إلى تقلبات كبيرة في أسعار أسهم الشركة، مما قد يؤدي بدوره إلى حصول المستثمرين على عائد أقل من قيمة 
استثماراتهم أو خسارة استثماراتهم بالكامل.

أو تقارير حول  2-3-7 أبحاًثا  القطاع بنشر  أو  المالية  المتعلقة بعدم قيام محللو األوراق  المخاطر 
أعمال المجموعة أو القطاع، أو إذا قام هؤالء المحللون )إن وجدوا( بتغيير توصياتهم بشأن 
أسهم الشركة بشكل سلبي، والتي ستؤدي إلى انخفاض السعر السوقي وأحجام تداول 

أسهم الشركة
يتأثر سعر تداول أسهم الشركة وحجمها بالبحوث والتقارير التي ينشرها محللو األوراق المالية أو القطاع عن الشركة وأعمالها. وإذا لم ينشر محللو األوراق 
المالية أو القطاع أو إذا توقفوا عن نشر أبحاث أو تقارير حول أعمال الشركة، فقد تفقد مكانتها في األسواق المالية، مما قد يتسبب في انخفاض السعر 
السوقي ألسهم الشركة أو حجم تداولها. كما أنه إذا أوصى محلل أو أكثر من المحللين الذين يغطون أعمال الشركة ببيع أسهم الشركة، أو إذا تم نشر بحث 

سلبي عن القطاع أو األسواق الجغرافية التي يخدمها، فقد ينخفض السعر السوقي ألسهم الشركة.

أو ضمان حجم  2-3-8 على مساهميها  أرباح  توزيع  من  الشركة  تمكن  بعدم  المتعلقة  المخاطر 
األرباح الموزعة ومخاطر تعديل سياسة توزيع األرباح الخاصة بها

كما هو موضح في إعالن الشركة في موقع تداول بتاريخ 1443/02/20هـ )الموافق 2021/09/27م(، أقر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد 
بتاريخ 1443/02/20هـ )الموافق 2021/09/27م( سياسة توزيع األرباح للشركة لفترة ثالث سنوات بداية من الربع الرابع من العام 2021م، ومن المتوقع 
أن يتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم العتمادها. وتهدف السياسة على الحفاظ على حد أدنى من توزيعات األرباح بواقع ريال سعودي 
واحد للسهم الواحد على أساس ربع سنوي. وتخضع التوزيعات اإلضافية لتوصية مجلس اإلدارة للجمعية العامة للشركة، بعد تقييم الوضع المالي للشركة 
والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة بما فيها التزامات مالية متعلقة ببرنامج شريك والظروف االقتصادية العامة وأوضاع السوق وعوامل 
أخرى )للمزيد من التفاصيل حول برنامج شريك، يرجى مراجعة القسم رقم 4-6-4 »الحكومة بصفتها شريك« من هذه النشرة(. ومن المرجح أن تتفاوت 
التوزيعات اإلضافية من ربع سنة إلى آخر بناء على أداء الشركة. علماً أن سياسة توزيعات األرباح قابلة للتغيير بناء على عدة عوامل )للمزيد من التفاصيل، 
يرجى مراجعة القسم رقم 7 »سياسة توزيع األرباح« من هذه النشرة(. وال يوجد ما يضمن أنه لن يتم اجراء تعديالت على سياسة توزيع األرياح الخاصة 

بالشركة أو أن الشركة ستستمر في توزيع أرباح على مساهميها أو تكون األرباح الموزعة مجدية.
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رفع دعوى مسؤولية ضد  2-3-9 على  الطرح  أسهم  مالك  بمحدودية مقدرة  المتعلقة  المخاطر 
الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وأعضاء إدارتها العليا 

فيما يتعلق بالمستثمر األجنبي، قد يحّد تواجد الشركة خارج موطنه من حق المستثمر في رفع دعوى مسؤولية ضد الشركة. وقد تأسست الشركة بموجب 
أنظمة المملكة، ويقيم جميع أعضاء مجلس إدارتها وأعضاء إدارتها التنفيذية في المملكة. وتقع معظم أصول الشركة وأصول أعضاء مجلس إدارتها 
وأعضاء إدارتها التنفيذية في المملكة. ونتيجة لذلك، قد ال يكون المستثمرون األجانب قادرون على إخطار الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وأعضاء إدارتها 
التنفيذية بالدعاوى المقامة ضدهم داخل الواليات المتحدة أو المملكة المتحدة أو أي دولة أجنبية أخرى أو تنفيذ األحكام القضائية الصادرة عن محاكم 

هذه الدول األجنبية ضد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وأعضاء اإلدارة العليا لديها.

المخاطر المتعلقة باالستثمار في األسواق الناشئة 2-3-10
ينطوي االستثمار في األوراق المالية باألسواق الناشئة – مثل المملكة – بشكل عام على درجة عالية من المخاطر مقارنًة باالستثمارات في األوراق المالية 

للُمصدرين من البلدان األكثر تقدًما. ولذلك تعتبر مناسبة بشكل أكبر نسبياً للمستثمرين الخبراء.

قد يتعرض االقتصاد السعودي آلثار سلبية مماثلة لما تتعرض له دول األسواق الناشئة األخرى في المستقبل، ويمكن أن تتأثر المملكة سلًبا بالتطورات 
االقتصادية أو المالية السلبية في دول األسواق الناشئة األخرى. وتشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر في هذه البيئة توقيت زيادة أسعار الفائدة في الواليات 
المتحدة األمريكية ومقدارها، وظهور المزيد من دالالت التراجع االقتصادي في الصين، والتوترات الجغرافية والسياسية في الشرق األوسط وشبه الجزيرة 
الكورية، وغيرها من األحداث الدولية الهامة المماثلة. وباإلضافة إلى ذلك، قد يؤثر االنكماش االقتصادي العالمي على الطلب العالمي على النفط وأسعاره 
)للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم الفرعي 2-2-7 »المخاطر المتعلقة باعتماد اقتصاد المملكة وإيرادات الحكومة بشكل كبير على قطاع 
النفط وتأثرهما سلبًا بانخفاض أسعار النفط« من هذه النشرة(. وال يوجد ما يضمن بأنه لن يحدث انكماش إضافي في االقتصاد العالمي أو أزمة مالية، 
وفي حال وجود مزيد من عدم االستقرار في األسواق المالية العالمية، فمن المحتمل أن يكون لذلك تأثير سلبي على القطاعات المالية واالقتصادات في 
المملكة وغيرها من دول الشرق األوسط. إن تحقق أي من المخاطر المرتبطة باالستثمار في األوراق المالية باألسواق الناشئة قد يؤدي إلى انخفاض سعر 

األسهم في السوق انخفاًضا كبيًرا وهو ما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على عوائد المستثمرين المتوقعة على االستثمار في أسهم الطرح.
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معلومات عن السوق والقطاع-  3
تعد شركة االتصاالت السعودية أكبر شركة في قطاع االتصاالت في المملكة، وتوفر شبكات اتصاالت لخدمات االتصاالت المتنقلة والثابتة، والبنية التحتية 
وخدمات اتصاالت للعمالء من المستهلكين والشركات. كما توفر الشركة تقنية المعلومات واالتصاالت وخدمات وسائل اإلعالم والمدفوعات الرقمية. 
إلى: )1(  للمجموعة  الكلية  المملكة، والكويت، والبحرين ولها حضور في أسواق دولية األخرى. يمكن تقسيم السوق  وتعمل الشركة بشكل رئيسي في 
االتصاالت السلكية والالسلكية؛ )2( تقنية المعلومات واالتصاالت؛ )3( المدفوعات الرقمية؛ )4( التحويالت الرقمية؛ )5( البنية التحتية ألبراج االتصاالت؛ 

)6( األسواق األخرى التي تتكون من سوق ألعاب الفيديو والرياضات اإللكترونية وسوق اإلعالم.

بيئة االقتصاد الكلي في المملكة  3-1
الجغرافيا 3-1-1

تبلغ مساحة المملكة نحو 2,150,000 كيلومتر مربع وتقع في شبه الجزيرة العربية، وهي شبه جزيرة في جنوب غرب آسيا وشمال شرق أفريقيا. تحّد 
المملكة سواحل على البحر األحمر من الغرب والخليج العربي من الشرق. وتحّدها من الشمال والشمال الشرقي المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية 
العراق، ومن الشرق الكويت وقطر واإلمارات العربية المتحدة، ومن الجنوب الشرقي عمان، ومن الجنوب جمهورية اليمن، وترتبط بالبحرين عن طريق جسر 

الملك فهد. والمملكة هي أكبر دولة في دول مجلس التعاون الخليجي )على النحو المحدد أدناه( حسب الناتج المحلي اإلجمالي.

الرياض هي عاصمة المملكة. وقد شهدت المملكة تحضًرا سريًعا في العقود األخيرة، ويقطن أكثر من 80% من سكان المملكة حالًيا في المدن، حيث 
يتركز ما يقرب من نصف سكان المملكة في أكبر ست مدن هي الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف والدمام. مكة المكرمة هي موضع 
والدة النبي محمد )صلى اهلل عليه وسلم(، وفيها المسجد الحرام الذي توجد به الكعبة الشريفة وقبلة المسلمين. والمدينة المنورة، موضع دفن النبي 

محمد )صلى اهلل عليه وسلم(، وفيها المسجد النبوي.

يوجد في غرب المملكة ظهير جيولوجي يعرف باسم الدرع العربي النوبي يحتوي على العديد من المعادن الثمينة واألساسية مثل الذهب والفضة والنحاس 
والزنك والرصاص والقصدير واأللمنيوم والحديد، وتوجد في شرق المملكة بشكل رئيسي تكوينات رسوبية واسعة النطاق تحتوي على معادن صناعية 

مختلفة. وتحتوي التكوينات الرسوبية العميقة في المملكة في الجزء الشرقي من البالد على معظم احتياطاتها النفطية المؤكدة والقابلة لالستخراج.

االقتصاد 3-1-2
يتبوأ اقتصاد المملكة المرتبة العشرين من بين أكبر اقتصادات العالم، وهو أكبر اقتصاد في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ يمثل ما يقارب ثالثة 
أضعاف متوسط الناتج المحلي اإلجمالي لدول المنطقة. وقد مّثل اقتصاد المملكة على ما يقارب من 20% من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي المجّمع 
لدول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ونحو 50% من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي المجّمع لدول مجلس التعاون الخليجي في السنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2020م. وهو أيًضا أحد االقتصادات األكثر تقدًما في منطقة الخليج بواقع إجمالي ناتج محلي بلغ 700 مليار دوالر أمريكي وبلغ نصيب الفرد 
من الناتج المحلي اإلجمالي 20,000 دوالر أمريكي في عام 2020م. باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة بمعدل نمو 

سنوي مركب تبلغ نسبته 6.5% على مدى السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 928 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2025م.

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة مقابل باقي دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020م )الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020م (:  1الشكل )
بالمليار دوالر أمريكي ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باأللف دوالر أمريكي(

 

 

Global comments: 

• Please use  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا when referring to KSA 

• Please add م after the dates 

 م2020 ماع يO ىرخألا يKيلخلا نواعتلا سلجم لود لباقم ةكلمملل ي?امجإلا ي;حملا جتانلا :][x لكشلا

  )فلألاب ي/امجإلا ي*حملا جتانلا نم درفلا بيصنو يكيرمأ رالود رايلملاب م2020 ماع ي0 ي/امجإلا ي*حملا جتانلا(

 

 
 

 )ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا( م2020 ماع نم لوألا فصنلا ي0 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ناكس ددع ،سكيمونوكيإ دروفسكأ :ردصملا

 

 ومنلا تاعقوتو ةكلمملل ي?امجإلا ي;حملا جتانلا روطت:]x لكشلا

 )يكيرمأ رالود رايلملاب( 

 

 
 سكيمونوكيإ دروفسكأ :ردصملا 

 

٣٣ ٧٢ ١٠٦ ١٤٦

٣٥٩

٧٠٠

٠٨.٢٣٦

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا رطق تيوكلا نامع نيرحبلا

 )رالود رايلملاب( يLحملا جتانلا يEامجإ طسوتم )رالود رايلملاب( م٢٠٢٠ يLحملا جتانلا يEامجإ

٫٠٣٥١٫٥ ٫٧٤ ٫٦٠ ٫٨٢ ٫٢٩

)نويلملاب( ناكسلا

٫٠٢٠٫٠٢٢ ۱٥٫٨ ٫٨٢٤ ٫٠٥٢ ٫٢٣٩

 درفلل يLحملا جتانلا يEامجإ

)رالود فلألاب(

٣٢٨

٥٢٨

٦٥٤
٧٠٠

٧٩٩ ٨٢٦ ٨٤٠
٨٨٣

٩٢٨

٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ ٢٠٢٥

 %6.5 يلحملا جتانلا يلامجإل بكرملا يونسلا ومنلا لدعم

المصدر: أكسفورد إيكونوميكس، عدد سكان المملكة العربية السعودية في النصف األول من عام 2020م )الهيئة العامة لإلحصاء - المملكة العربية السعودية(
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تطور الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة وتوقعات النمو )بالمليار دوالر أمريكي((:  2الشكل )

 

 

Global comments: 

• Please use  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا when referring to KSA 

• Please add م after the dates 

 م2020 ماع يO ىرخألا يKيلخلا نواعتلا سلجم لود لباقم ةكلمملل ي?امجإلا ي;حملا جتانلا :][x لكشلا

  )فلألاب ي/امجإلا ي*حملا جتانلا نم درفلا بيصنو يكيرمأ رالود رايلملاب م2020 ماع ي0 ي/امجإلا ي*حملا جتانلا(

 

 
 

 )ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا( م2020 ماع نم لوألا فصنلا ي0 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ناكس ددع ،سكيمونوكيإ دروفسكأ :ردصملا

 

 ومنلا تاعقوتو ةكلمملل ي?امجإلا ي;حملا جتانلا روطت:]x لكشلا

 )يكيرمأ رالود رايلملاب( 

 

 
 سكيمونوكيإ دروفسكأ :ردصملا 

 

٣٣ ٧٢ ١٠٦ ١٤٦

٣٥٩

٧٠٠

٠٨.٢٣٦

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا رطق تيوكلا نامع نيرحبلا

 )رالود رايلملاب( يLحملا جتانلا يEامجإ طسوتم )رالود رايلملاب( م٢٠٢٠ يLحملا جتانلا يEامجإ

٫٠٣٥١٫٥ ٫٧٤ ٫٦٠ ٫٨٢ ٫٢٩

)نويلملاب( ناكسلا

٫٠٢٠٫٠٢٢ ۱٥٫٨ ٫٨٢٤ ٫٠٥٢ ٫٢٣٩

 درفلل يLحملا جتانلا يEامجإ

)رالود فلألاب(

٣٢٨

٥٢٨

٦٥٤
٧٠٠

٧٩٩ ٨٢٦ ٨٤٠
٨٨٣

٩٢٨

٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ ٢٠٢٥

 %6.5 يلحملا جتانلا يلامجإل بكرملا يونسلا ومنلا لدعم

المصدر: أكسفورد إيكونوميكس

تمتلك المملكة ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم )تشكل نسبة 17.2% من إجمالي احتياطيات النفط في العالم( كما في 31 ديسمبر 2020م 
وكانت ثالث أكبر منِتج للنفط في العالم )تشكل نسبة 12.6% من إجمالي إنتاج النفط في العالم( وأكبر مصّدر للنفط في العالم )تشكل نسبة %12.3 
من إجمالي صادرات النفط العالمية من حيث الحجم( في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م )المصدر: مراجعة بريتش بتروليوم اإلحصائية للطاقة 

العالمية(. ويُعّد قطاع الهيدروكربونات أكبر مساهم في اقتصاد المملكة.

إضافة إلى ذلك، فقد ساهم منح الحكومة األولوية للقطاع الخاص غير النفطي، الذي يُعد عنصًرا رئيسًيا في سياسة التنويع االقتصادي للحكومة، في 
نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة ويُتوقع أن يواصل المساهمة فيه.

لقد قللت المملكة على مر السنين اعتمادها على عائدات النفط والغاز. وقد ساهم قطاع النفط بناًء على أرقام الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة بنسبة 
25% و29% في الناتج المحلي اإلجمالي االسمي للمملكة خالل فترتي األشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2021م و30 يونيو 2021م، على التوالي. 
باإلضافة إلى ذلك، تهدف المملكة من خالل رؤية 2030 إلى رفع حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي من 16% إلى %50 

ورفع اإليرادات غير الحكومية من 163 مليار ريال سعودي إلى 1.0 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030م )المصدر: رؤية السعودية 2030(.

انخفاض حصة النفط والغاز الطبيعي في الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة من الربع األول من عام 2019م إلى الربع الثاني من عام (:  3الشكل )
2021م )بالمليار دوالر أمريكي(

 

 

 2021 ماع نم يناثلا عبرلا ى?إ 2019 ماع نم لوألا عبرلا نم ةa`فلا يO ي?امجإلا ي;حملا جتانلا يO ي_يبطلا زاغلاو طفنلا ةصح ضافخنا :][x لكشلا

 )يكيرمأ رالود رايلملاب(

 
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا - ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا

 

  مخضتلا لدعمل يونسلا روطتلا :][x لكشلا

)%( 

 

 

 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 

 

١٩٢ ١٩٧ ١٩٩ ٢٠٥
١٨٥

١٥٠
١٧٨ ١٨٦ ١٨٨ ١٩٦

 ثلاثلا عبرلا ٢٠۱٩ يناثلا عبرلا ٢٠۱٩ لوألا عبرلا

٢٠۱٩ 

 ثلاثلا عبرلا ٢٠٢٠ يناثلا عبرلا ٢٠۱٩ لوألا عبرلا ٢٠۱٩ عبارلا عبرلا

٢٠٢٠ 

 ٢٠٢١ يناثلا عبرلا ٢٠٢١ لوألا عبرلا ٢٠٢٠ عبارلا عبرلا

% ٠٣ % ٢٣ % ۱٣ % ۱٣ %٢٦ %١٧ %٢٤ %٢٤ %٢٥ %٢٩

)يLحملا جتانلا يEامجإ نم ةيوئملا ةبسنلا( ي`يبطلا زاغلاو طفنلا جارختسا

۱٩-ديفوك efثأت

% ٢.٢ % ٩.١
% ٠.١

-% ٧.٠

-% ٥.٠ -% ٨.٠

-% ١.١

% ٨.٢ % ١.٢ % ١.٢ % ٢.٢

-% ١.٢

-% ٤.١ -% ٨.٠
% ٢.٠

% ٥.١

% ٥.٠

% ٧.٥ % ٣.٥ % ٩.٤
% ٢.٦

 وينوي ٣٠
٢٠

۱٦
 

 pfمتبس ٣٠
٢٠

۱٦
 

 pfمسيد ٣۱
٢٠

۱٦
 

 سرام ٣۱
٢٠

۱٧
 

 وينوي ٣٠
٢٠

۱٧
 

 pfمتبس ٣٠
٢٠

۱٧
 

 pfمسيد ٣۱
٢٠

۱٧
 

 سرام ٣۱
٢٠

۱٨
 

 وينوي ٣٠
٢٠

۱٨
 

 pfمتبس ٣٠
٢٠

۱٨
 

 pfمسيد ٣۱
٢٠

۱٨
 

 سرام ٣۱
٢٠

۱٩
 

 وينوي ٣٠
٢٠

۱٩
 

 pfمتبس ٣٠
٢٠

۱٩
 

 pfمسيد ٣۱
٢٠

۱٩
 

 سرام ٣۱
٢٠

٢٠
 

 وينوي ٣٠
٢٠

٢٠
 

 pfمتبس ٣٠
٢٠

٢٠
 

 pfمسيد ٣۱
٢٠

٢٠
 

 سرام ٣۱
٢٠

٢١
 

 وينوي ٣٠
٢٠

٢١
 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء - المملكة العربية السعودية

لقد كان التضخم في المملكة محدوًدا ومستقًرا على مدى السنوات الماضية بمتوسط زيادة سنوية بلغت نسبته 1.5% من يونيو 2016م إلى يونيو 2020م. 
ومع ذلك، فقد سجل المؤشر العام ألسعار المستهلك في المملكة في الربع الثاني من عام 2021م زيادة سنوية بنسبة 6.2% إذ كان من المتوقع أن يرتفع 

التضخم بسبب استمرار تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليو 2020م.
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التطور السنوي لمعدل التضخم )النسبة المئوية((:  4الشكل )

 

 

 2021 ماع نم يناثلا عبرلا ى?إ 2019 ماع نم لوألا عبرلا نم ةa`فلا يO ي?امجإلا ي;حملا جتانلا يO ي_يبطلا زاغلاو طفنلا ةصح ضافخنا :][x لكشلا

 )يكيرمأ رالود رايلملاب(

 
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا - ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا

 

  مخضتلا لدعمل يونسلا روطتلا :][x لكشلا

)%( 

 

 

 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 

 

١٩٢ ١٩٧ ١٩٩ ٢٠٥
١٨٥

١٥٠
١٧٨ ١٨٦ ١٨٨ ١٩٦

 ثلاثلا عبرلا ٢٠۱٩ يناثلا عبرلا ٢٠۱٩ لوألا عبرلا

٢٠۱٩ 

 ثلاثلا عبرلا ٢٠٢٠ يناثلا عبرلا ٢٠۱٩ لوألا عبرلا ٢٠۱٩ عبارلا عبرلا

٢٠٢٠ 

 ٢٠٢١ يناثلا عبرلا ٢٠٢١ لوألا عبرلا ٢٠٢٠ عبارلا عبرلا

% ٠٣ % ٢٣ % ۱٣ % ۱٣ %٢٦ %١٧ %٢٤ %٢٤ %٢٥ %٢٩

)يLحملا جتانلا يEامجإ نم ةيوئملا ةبسنلا( ي`يبطلا زاغلاو طفنلا جارختسا

۱٩-ديفوك efثأت

% ٢.٢ % ٩.١
% ٠.١

-% ٧.٠

-% ٥.٠ -% ٨.٠

-% ١.١

% ٨.٢ % ١.٢ % ١.٢ % ٢.٢

-% ١.٢

-% ٤.١ -% ٨.٠
% ٢.٠

% ٥.١

% ٥.٠

% ٧.٥ % ٣.٥ % ٩.٤
% ٢.٦

 وينوي ٣٠
٢٠

۱٦
 

 pfمتبس ٣٠
٢٠

۱٦
 

 pfمسيد ٣۱
٢٠

۱٦
 

 سرام ٣۱
٢٠

۱٧
 

 وينوي ٣٠
٢٠

۱٧
 

 pfمتبس ٣٠
٢٠

۱٧
 

 pfمسيد ٣۱
٢٠

۱٧
 

 سرام ٣۱
٢٠

۱٨
 

 وينوي ٣٠
٢٠

۱٨
 

 pfمتبس ٣٠
٢٠

۱٨
 

 pfمسيد ٣۱
٢٠

۱٨
 

 سرام ٣۱
٢٠

۱٩
 

 وينوي ٣٠
٢٠

۱٩
 

 pfمتبس ٣٠
٢٠

۱٩
 

 pfمسيد ٣۱
٢٠

۱٩
 

 سرام ٣۱
٢٠

٢٠
 

 وينوي ٣٠
٢٠

٢٠
 

 pfمتبس ٣٠
٢٠

٢٠
 

 pfمسيد ٣۱
٢٠

٢٠
 

 سرام ٣۱
٢٠

٢١
 

 وينوي ٣٠
٢٠

٢١
 

المصدر: البنك المركزي السعودي

انخفض معدل البطالة في السعودية إلى 12.6% في الربع الرابع من عام 2020م، بعد أن كان 14.9% في الربع الثالث من عام 2020م. وانخفضت البطالة 
بين الذكور إلى 7.1%، من 7.9%، في حين انخفضت بطالة اإلناث انخفاًضا ملحوًظا إلى 24.4%، مقابل 30.2% في الربع الثالث من عام 2020م.

معدل البطالة في المملكة )15+( )النسبة المئوية((:  5الشكل )

 

 

 )+15( يدوعسلا ةلاطبلا لدعم :][x لكشلا 

)%( 

 

 

 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا

 م2020 ماع نم لوألا فصنلا يO ةيرمعلا تائفلا بسح ةكلمملا ناكس عيزوت :[x] لكشلا

)%( 

 

 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا

 

% ٨.١٢ % ٩.١٢ % ٩.١٢ % ٨.١٢ % ٧.١٢ % ٥.١٢ % ٣.١٢ % ٠.١٢ % ٠.١٢ % ٨.١١

% ٤.١٥
% ٩.١٤

% ٦.١٢

% ٥.٧ % ٦.٧ % ٦.٧ % ٥.٧ % ٦.٦ % ٦.٦ % ٠.٦ % ٨.٥ % ٩.٤ % ٦.٥
% ١.٨ % ٩.٧ % ١.٧

% ٠.٣١ % ٩.٣٠ % ١.٣١ % ٩.٣٠
% ٥.٣٢ % ٧.٣١ % ١.٣١ % ٨.٣٠ % ٨.٣٠

% ٢.٢٨
% ٤.٣١ % ٢.٣٠

% ٤.٢٤

 عبارلا عبرلا

 م٢٠١٧

 لوألا عبرلا

 م٢٠١٨

 يناثلا عبرلا

 م٢٠١٨

 ثلاثلا عبرلا

 م٢٠١٨

 عبارلا عبرلا

 م٢٠١٨

 لوألا عبرلا

 م٢٠١٩

 يناثلا عبرلا

 م٢٠١٩

 ثلاثلا عبرلا

 م٢٠١٩

 عبارلا عبرلا

 م٢٠١٩

 لوألا عبرلا

 م٢٠٢٠

 يناثلا عبرلا

 م٢٠٢٠

 ثلاثلا عبرلا

 م٢٠٢٠

 عبارلا عبرلا

 م٢٠٢٠

 ثانإ روكذ يEامجإلا ةلاطبلا لدعم

٣.٣١ %

٨.٣٧ %

٧.٢٧ %

٢.٣ %

 ٣٩ ىEإ ٢٠ نم ۱٩ ىEإ ٠ نم

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء - المملكة العربية السعودية

السكان والتركيبة السكانية 3-1-3
ر تعداد سكانها بنحو 35.0 مليون نسمة في منتصف عام  سكان المملكة هم األكثر عدًدا واألصغر سًنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد ُقدِّ
2020م وفًقا للهيئة العامة لإلحصاء، مما يمثل زيادة بنسبة 2.3% مقارنًة بتعداد عام 2019م الذي بلغ نحو 34.2 مليون نسمة. ويهيمن الشباب على 
تعداد سكان المملكة إذ تبلغ نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 40 عاًما ما يقارب 69% من تعداد السكان، ما يوفر مزيًدا من الدعم لزيادة الطلب على 

خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت.

توزيع سكان المملكة حسب الفئات العمرية في النصف األول من عام 2020م )النسبة المئوية((:  6الشكل )

 

 

 )+15( يدوعسلا ةلاطبلا لدعم :][x لكشلا 

)%( 

 

 

 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا

 م2020 ماع نم لوألا فصنلا يO ةيرمعلا تائفلا بسح ةكلمملا ناكس عيزوت :[x] لكشلا

)%( 

 

 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا

 

% ٨.١٢ % ٩.١٢ % ٩.١٢ % ٨.١٢ % ٧.١٢ % ٥.١٢ % ٣.١٢ % ٠.١٢ % ٠.١٢ % ٨.١١

% ٤.١٥
% ٩.١٤

% ٦.١٢

% ٥.٧ % ٦.٧ % ٦.٧ % ٥.٧ % ٦.٦ % ٦.٦ % ٠.٦ % ٨.٥ % ٩.٤ % ٦.٥
% ١.٨ % ٩.٧ % ١.٧

% ٠.٣١ % ٩.٣٠ % ١.٣١ % ٩.٣٠
% ٥.٣٢ % ٧.٣١ % ١.٣١ % ٨.٣٠ % ٨.٣٠

% ٢.٢٨
% ٤.٣١ % ٢.٣٠

% ٤.٢٤

 عبارلا عبرلا

 م٢٠١٧

 لوألا عبرلا

 م٢٠١٨

 يناثلا عبرلا

 م٢٠١٨

 ثلاثلا عبرلا

 م٢٠١٨

 عبارلا عبرلا

 م٢٠١٨

 لوألا عبرلا

 م٢٠١٩

 يناثلا عبرلا

 م٢٠١٩

 ثلاثلا عبرلا

 م٢٠١٩

 عبارلا عبرلا

 م٢٠١٩

 لوألا عبرلا

 م٢٠٢٠

 يناثلا عبرلا

 م٢٠٢٠

 ثلاثلا عبرلا

 م٢٠٢٠

 عبارلا عبرلا

 م٢٠٢٠

 ثانإ روكذ يEامجإلا ةلاطبلا لدعم

٣.٣١ %

٨.٣٧ %

٧.٢٧ %

٢.٣ %

 ٣٩ ىEإ ٢٠ نم ۱٩ ىEإ ٠ نم

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء - المملكة العربية السعودية

32



وقد ُقّدر عدد المواطنين السعوديين بنحو 21.1 مليون نسمة أو 62% من إجمالي تعداد السكان، وشّكل غير السعوديين 13.1 مليون نسمة بنسبة 38% من 
إجمالي تعداد السكان في عام 2019م حسب الهيئة العامة لإلحصاء. ويتألف الشّق الغير سعودي من إجمالي سكان المملكة من مغتربين وافدين من الدول 
المجاورة باإلضافة إلى أعداد غفيرة من المغتربين الوافدين من آسيا )معظمهم من الهند وباكستان وبنغالديش وإندونيسيا والفلبين( وأوروبا واألمريكتين 

ودول أخرى حول العالم. تبقى اللغة الرسمية للمملكة هي اللغة العربية، على الرغم من استخدام اللغة اإلنجليزية على نطاق واسع.

التعداد السكاني للمملكة في الفترة من 2014م إلى 2020م )مليون نسمة((:  7الشكل )

 

 

 م2020 ى?إ م2014 نم ةa`فلا يO ةكلمملل يناكسلا دادعتلا :][x لكشلا

)%( 

 
 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا

 

 ةعقوتملا 2021–ةيلعفلا 2018 ،ةلاوجلا فتاوهلا تامدخ تاداريإ :][x لكشلا

 )يكيرمأ رالود رايلملاب(

 
 ايدموأ ةكرش :ردصملا

 

 ةعقوتم 2021 - ةيلعف 2018 ،اهراشتنا ىدمو ةلاوجلا فتاوهلا ةمدخ ي0 ن.ك,+شملا ددع :][x لكشلا
 )نويلملاب( 

 

٧.٢٠ ٨.٢٠ ١.٢٠ ٤.٢٠ ٨.٢٠ ١.٢١ ٠.٣٥

١.١٠ ٢.١٠ ٧.١١ ١.١٢ ٧.١٢ ١.١٣
٨.٣٠ ٠.٣١ ٨.٣١ ٦.٣٢ ٤.٣٣ ٢.٣٤ ٠.٣٥

% ٤.٥

% ٨.٠

% ٥.٢ % ٤.٢ % ٧.٢ % ٤.٢
% ٣.٢

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩  م٢٠٢٠ لوألا فصنلا

 ومنلا لدعم نeيدوعسلا efغ نويدوعسلا

٢.١٠

٦.١٠

٨.١٠

٠.١١

 ةعقوتملا م٢٠٢١ ةيلعفلا م٢٠٢٠ ةيلعفلا م٢٠١٩ ةيلعفلا م٢٠١٨

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء - المملكة العربية السعودية

رؤية السعودية 2030 3-1-4
اعتمد مجلس الوزراء في عام 2016م خطة إصالح اجتماعي واقتصادي تسمى رؤية السعودية 2030، بهدف الحد من االعتماد االقتصادي للمملكة على 
النفط وتحويل المنطقة إلى مركز تقني. ومن المتوقع أن تعمل رؤية السعودية 2030 على تحويل المملكة إلى اقتصاد ومجتمع وأمة تعتمد أكثر على الرقمنة 
ويزداد فيها نطاق الحكومة اإللكترونية. وقد حققت المملكة تقدًما كبيًرا في التحول إلى حكومة إلكترونية، حيث اتسع نطاق الخدمات اإللكترونية على 
مدار العقد الماضي ليشمل عمليات البحث عن الوظائف عبر اإلنترنت، وبرامج التوظيف، وخدمات التعلم اإللكتروني، وحركة المرور، وجوازات السفر، 
والشؤون المدنية، والخدمات الحكومية وغيرها. وتهدف المملكة ضمن التزامات رؤية 2030 إلى أن تكون من بين الدول الخمس األولى في مؤشر مسح 
الحكومات اإللكترونية، لترتقي بذلك من المركز 36 كما في 2014م. باإلضافة إلى ذلك، يمثل الذكاء االصطناعي والروبوتات والواقع المعزز والواقع 
االفتراضي وإنترنت األشياء السحابي والتجارة اإللكترونية بعض التقنيات الجديدة التي من المتوقع أن يتم تبنيها في إطار رؤية 2030. ومن المتوقع أن 
تدفع الخطة رقمنة القطاع في مجاالت مثل الحكومة واالتصاالت واإلعالم والترفيه والخدمات المالية والتصنيع والرعاية الصحية والتعليم، مما سيزيد 

الطلب على خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت.

تمثل رؤية المملكة 2030 أيًضا محفًزا لوضع مشاريع ضخمة جديدة، وتجمعات المدن الذكية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وسيؤدي 
ذلك إلى دفع عجلة النمو االقتصادي وتحسين جودة حياة مواطني المملكة. ويجري حالًيا وضع العديد من المشاريع العمالقة مثل قطار الرياض ومركز 
الملك عبد اهلل المالي باإلضافة إلى مشاريع المدن الذكية بما في ذلك نيوم ومدينة القدية الترفيهية ومدينة الملك عبد اهلل االقتصادية. كما أعلنت 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة )منشآت( أن هدفها يتمثل في زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% بحلول عام 

2030م، في إطار خطة رؤية السعودية 2030.

 تهدف المملكة في إطار رؤية 2030 إلى استقطاب عدد متزايد من الُمعتمرين، الذي من المتوقع أن يرتفع من 8 ماليين إلى 30 مليون ُمعتمر كل عام. 
ونتيجًة لهذا الهدف، تعتزم المملكة زيادة عدد المطارات وأنظمة النقل وسعة استيعاب المساجد، فضاًل عن تحسين جودة خبرة الحج. وهي تعتزم في 
هذا الصدد تحسين إجراءات طلب التأشيرات ودمج الخدمات اإللكترونية الجديدة في رحلة الحجاج إلثراء تجربتهم الدينية والثقافية. ونتيجًة لذلك، من 

المقرر أن يستفيد الطلب على خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت من قاعدة الحجاج والمعتمرين المتزايدة.

األهداف الرئيسية لرؤية 2030(:  8الشكل )

الوصول من المركز ال )36( الى المراكز ال )5( األولى في مؤشر الحكومات اإللكترونية

زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% في إجمالي الناتج المحلي 

زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى %30

ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله من المرتبة )19( إلى احدى المراتب الـ )15( األولى على مستوى العالم

تخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى %7

زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى %35

زيادة قدرتنا على استقبال المعتمرين من 8 مليون إلى 30 مليون معتمر سنوًيا
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نظرة عامة على القطاع  3-2
بلغت إيرادات سوق االتصاالت في المملكة 17.1 مليار دوالر أمريكي في عام 2020م وتمثل 54% من سوق دول مجلس التعاون الخليجي، وفًقا لشركة 
أومديا )Omdia(، وتُعَرّف إيرادات سوق االتصاالت على أنها إجمالي إيرادات المكالمات الصوتية على شبكة االتصاالت الثابتة والنطاق العريض عبر 
الخطوط الثابتة باإلضافة إلى إجمالي إيرادات خدمات االتصاالت المتنقلة )البيانات والصوت(. ويظل القطاع يستفيد من المبادرات الحكومية التي 
تهدف إلى تنويع االقتصاد، وإنشاء بنية تحتية وخدمات رقمية رائدة في السوق للجيل التالي. وسيمّكن إطالق شبكة الجيل الخامس في المملكة من زيادة 
اعتماد استخدام بيانات الهاتف المحمول والتقنية والخدمات الرقمية في قطاعي المستهلكين والشركات على السواء، ما يؤدي إلى زيادة االشتراكات 
وخلق فرص إيرادات جديدة لمقدمي خدمات االتصاالت. عالوًة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي مبادرة نشر األلياف الضوئية الحكومية إلى تحقيق نمو 
مستمر في اشتراكات األلياف في قطاع النطاق العريض عبر الخطوط الثابتة، مع توفير االتصاالت الالسلكية عبر الخطوط الثابتة بشبكة الجيل الخامس 
لمعدالت نمو إضافية. ونتيجًة لهذه العوامل، من المتوقع أن ينمو سوق االتصاالت بمعدل نمو سنوي مركب تبلغ نسبته 2% ليصل حجمه إلى 18.6 مليار 
.)Omdia( دوالر أمريكي بحلول عام 2025م، ويرجع معظم هذا النمو إلى قطاع االتصاالت المتنقلة والنطاق العريض عبر الخطوط الثابتة، وفًقا ألومديا

تتمّيز المملكة بسوق اتصاالت تنافسي مدفوع بطلب المستهلكين على خدمات بيانات أسرع بأسعار تنافسية. ويتمّيز السوق في الوقت الحالي بثالث جهات 
فاعلة تملك تراخيص موّحدة وتهيمن عليه، وهذه الجهات هي: الشركة، وشركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية(، وشركة اتحاد اتصاالت 

)موبايلي(. ويستضيف السوق أيًضا مقّدمي خدمة اإلنترنت اآلخرين ومقدمي خدمات الخطوط الثابتة ومشغلي شبكات هواتف المحمول االفتراضية.

سوق االتصاالت في المملكة 3-2-1
سوق الهواتف المحمولة في المملكة 3-2-1-1

مقدمة 3-2-1-1-1

وفًقا لشركة أومديا )Omdia(، يُعد قطاع اتصاالت الهواتف المحمولة أحد أكبر مكونات قطاع االتصاالت في المملكة، إذ يساهم بنحو 63% من إجمالي 
إيرادات قطاع االتصاالت، التي يتم تعريفها على أنها إجمالي إيرادات خدمات المكالمات الصوتية على شبكة االتصاالت الثابتة والنطاق العريض عبر 
الخطوط الثابتة باإلضافة إلى إجمالي إيرادات خدمات الهاتف المحمول )البيانات والصوت(. وقد بلغت إيرادات خدمات الهواتف المحمولة 10.8 مليار 

دوالر أمريكي في عام 2020م، ونمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 3% منذ عام 2018م.

إيرادات خدمات الهواتف المحمولة، 2018م – 2021م )بالمليار دوالر أمريكي((:  9الشكل )

 

 

 م2020 ى?إ م2014 نم ةa`فلا يO ةكلمملل يناكسلا دادعتلا :][x لكشلا

)%( 

 
 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا

 

 ةعقوتملا 2021–ةيلعفلا 2018 ،ةلاوجلا فتاوهلا تامدخ تاداريإ :][x لكشلا

 )يكيرمأ رالود رايلملاب(

 
 ايدموأ ةكرش :ردصملا

 

 ةعقوتم 2021 - ةيلعف 2018 ،اهراشتنا ىدمو ةلاوجلا فتاوهلا ةمدخ ي0 ن.ك,+شملا ددع :][x لكشلا
 )نويلملاب( 

 

٧.٢٠ ٨.٢٠ ١.٢٠ ٤.٢٠ ٨.٢٠ ١.٢١ ٠.٣٥

١.١٠ ٢.١٠ ٧.١١ ١.١٢ ٧.١٢ ١.١٣
٨.٣٠ ٠.٣١ ٨.٣١ ٦.٣٢ ٤.٣٣ ٢.٣٤ ٠.٣٥

% ٤.٥

% ٨.٠

% ٥.٢ % ٤.٢ % ٧.٢ % ٤.٢
% ٣.٢

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩  م٢٠٢٠ لوألا فصنلا

 ومنلا لدعم نeيدوعسلا efغ نويدوعسلا

٢.١٠

٦.١٠

٨.١٠

٠.١١

 ةعقوتملا م٢٠٢١ ةيلعفلا م٢٠٢٠ ةيلعفلا م٢٠١٩ ةيلعفلا م٢٠١٨

)Omdia( المصدر: شركة أومديا

انخفض عدد مشتركي الهواتف المحمولة انخفاًضا طفيًفا في عام 2020م من 41.3 مليون في عام 2018م إلى 40.9 مليون، وهو ما يمثل معدل نمو 
سنوي مركب بلغت نسبته -1%. ومن المتوقع أن تتعافى أعداد المشتركين في عام 2021م، ويمكن أن يُعزى جزء منها إلى الظروف الخاصة التي سببها 
الوباء، إذ اضطر األشخاص خالل فترات تقييد السفر إلى العمل والدراسة من المنزل. باإلضافة إلى ذلك، تحث الحكومة السكان بنشاط على االشتراك 
في أنظمة الدفع الرقمية ما أدى إلى زيادة الوعي واستخدام طرق الدفع عبر الهاتف المحمول، األمر الذي يشجع بدوره على استخدام األجهزة المحمولة. 

ومن المتوقع أن تدعم هذه التطورات، جنًبا إلى جنب مع توسيع نطاق شبكات الجيل الخامس، زيادة عدد االشتراكات خالل السنوات القادمة.

من الجدير بالذكر أّن نسبة انتشار الهواتف المحمولة في المملكة تبلغ 119%، أي أقل من المتوسط المرّجح لالنتشار في دول مجلس التعاون الخليجي 
الهواتف  اشتراكات  أنه عدد  المحمولة على  الهواتف  انتشار  ف  ويُعرَّ  .)Omdia( وفًقا ألومديا  كما في 2020م،  البالغ %135  السكان(  )بناًء على حجم 
المحمولة مقسوًما على إجمالي عدد السكان. عدد مشتركي الهواتف المحمولة أكبر من عدد السكان بسبب وجود العديد من األجهزة المتصلة، مثل 

األجهزة اللوحية المتصلة ببطاقة SIM ووحدات الدونجل المخّصصة للنطاق العريض للهواتف المحمولة.
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عدد المشتركين في خدمة الهواتف المحمولة ومدى انتشارها، 2018م – 2021م )بالمليون((:  10الشكل )
 

 

 
 ايدموأ ةكرش :ردصملا 

 

 ةعقوتملا 2021 -ةيلعفلا 2018 ،لجآلا عفدلا تاكاa`شا لباقم قبسملا عفدلا تاكاa`شا :][x لكشلا

 )نويلملاب( 

 
 ايدموأ ةكرش :ردصملا 

٣.٤١

٤.٤١

٩.٤٠

١.٤١

%١٢٤

%١٢٢

%١١٩ %١١٨

 ةعقوتملا م٢٠٢١ ةيلعفلا م٢٠٢٠ ةيلعفلا م٢٠١٩ ةيلعفلا م٢٠١٨

 لاوجلا - )ناكسلا( راشتنالا لدعم تاكاÅfشالا

٩.١٢ ٤.١٣ ٣.١٣ ٨.١٣

٤.٢٨ ٠.٢٨ ٦.٢٧ ٣.٢٧

%٠

%٢٥

%٥٠

%٧٥

%١٠٠

 ةعقوتملا م٢٠٢١ ةيلعفلا م٢٠٢٠ ةيلعفلا م٢٠١٩ ةيلعفلا م٢٠١٨

 قبسملا عفدلا - تاكاÅfشالا لجآلا عفدلا - تاكاÅfشالا

)Omdia( المصدر: شركة أومديا

ازداد عدد مشتركي الدفع اآلجل بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 1% في األعوام من 2018م إلى 2020م، إذ بلغ عددهم 13.3 مليون عام 2020م، بحسب 
أومديا )Omdia(. ويواصل مقدمو خدمات االتصاالت الحاليون تقديم خدمات الدفع المسبق، لكنهم يركزون على توسيع قاعدة مشتركي الدفع اآلجل 
لالستفادة من متوسط اإليرادات لكل مستخدم المحّسن والهوامش الربحية األفضل. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحقق مزيد من النمو في القطاع في 

المستقبل، مع توقع نمو مشتركي الدفع اآلجل لعام 2021م بنسبة 4% في عام 2020م.

اشتراكات الدفع المسبق مقابل اشتراكات الدفع اآلجل، 2018م - 2021م )بالمليون((:  11الشكل )

 

 

 
 ايدموأ ةكرش :ردصملا 

 

 ةعقوتملا 2021 -ةيلعفلا 2018 ،لجآلا عفدلا تاكاa`شا لباقم قبسملا عفدلا تاكاa`شا :][x لكشلا

 )نويلملاب( 

 
 ايدموأ ةكرش :ردصملا 

٣.٤١

٤.٤١

٩.٤٠

١.٤١

%١٢٤

%١٢٢

%١١٩ %١١٨

 ةعقوتملا م٢٠٢١ ةيلعفلا م٢٠٢٠ ةيلعفلا م٢٠١٩ ةيلعفلا م٢٠١٨

 لاوجلا - )ناكسلا( راشتنالا لدعم تاكاÅfشالا

٩.١٢ ٤.١٣ ٣.١٣ ٨.١٣

٤.٢٨ ٠.٢٨ ٦.٢٧ ٣.٢٧

%٠

%٢٥

%٥٠

%٧٥

%١٠٠

 ةعقوتملا م٢٠٢١ ةيلعفلا م٢٠٢٠ ةيلعفلا م٢٠١٩ ةيلعفلا م٢٠١٨

 قبسملا عفدلا - تاكاÅfشالا لجآلا عفدلا - تاكاÅfشالا

)Omdia( المصدر: شركة أومديا

تطوير شبكة الجيل الخامس 3-2-1-1-2

حّققت دول مجلس التعاون الخليجي تقدًما كبيًرا في تبني تقنية الجيل الخامس لكنها ال تزال متأخرة عن بعض األسواق األكثر تقدًما. ووفًقا للجمعية 
الدولية لشبكات الهاتف المحمول، فمن المتوقع أن يصل معدل تبني تقنية الجيل الخامس في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 16% بحلول عام 2025م، 
إذ سيبلغ معدل تبني تقنية الجيل الخامس في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 6%. وهذا أقل نسبًيا مقارنًة بكوريا الجنوبية والواليات المتحدة 

الرائدتين في السوق، حيث ستشكل اتصاالت الجيل الخامس نسبة 59% و50% من إجمالي االتصاالت في عام 2025م، على التوالي.
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اتصاالت الجيل الخامس كنسبة من اإلجمالي بحلول عام 2025م )النسبة المئوية((:  12الشكل )

 

 

 م2025 ماع لولحب ي?امجإلا نم ةبسنك سماخلا ليجلا تالاصتا :[x] لكشلا

 )%%( 

 
 لاوجلا فتاهلا تاكبشل ةيلودلا ةيعمجلا :ردصملا

 

 م2025 - م2018 ةينقتلا بسح ةلاوجلا فتاوهلا تاكاa`شا :][x: لكشلا

 )نويلملاب( 

 
 نhلغشملا ريراقت ،ايدموأ :ردصملا

 

%٦

%٨

%١٥

%١٦

%٢٩

%٢٩

%٤٨

%٥٠

%٥٩

 طسوألا قرشلا

 ايقيرفأ لامشو

 ةينيتاللا اكيرمأ

  يملاعلا

 نواعتلا سلجم لود

 يêيلخلا

 ابوروأ

 نeصلا

 نابايلا

 ةدحتملا تايالولا

 ةيبونجلا ايروك

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ ٢٠٢٥

 سماخلا ليجلا عبارلا ليجلا ثلاثلا ليجلا يناثلا ليجلا

المصدر: الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول

بالنظر إلى االستثمارات الكبيرة التي يضخها المشغلون في األلياف وتغطية شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء المملكة، تتوقع أومديا )Omdia( أن 
يكون نصف المشتركين في خدمة الهواتف المحمولة في المملكة على شبكات الجيل الخامس بحلول نهاية عام 2025م، وهو ما يزيد فعلًيا عن متوسط 
التغطية المتوقع في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي البالغ 16% كما يبين الرسم البياني أعاله » اتصاالت الجيل الخامس كنسبة من اإلجمالي بحلول 
عام 2025م«. وفي الواقع، فقد أعلنت الشركة في مايو 2020م عن خطتها إليقاف تشغيل شبكة الجيل الثالث بحلول نهاية 2022م إلفساح المجال أمام 
التقنيات األكثر تقدًما، التي تشمل شبكات الجيلين الرابع والخامس. ومن المفترض أن تتسارع وتيرة انتقال المشتركين كلما أصبحت الهواتف الذكية التي 
تعمل على شبكات الجيل الخامس شائعة، كما يتعين على مقدمي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية أن يوقفوا إنشاء شبكات قديمة لتحقيق الكفاءة.

اشتراكات الهواتف المحمولة حسب التقنية 2018م – 2025م )بالمليون((:  13الشكل )

 

 

 م2025 ماع لولحب ي?امجإلا نم ةبسنك سماخلا ليجلا تالاصتا :[x] لكشلا

 )%%( 

 
 لاوجلا فتاهلا تاكبشل ةيلودلا ةيعمجلا :ردصملا

 

 م2025 - م2018 ةينقتلا بسح ةلاوجلا فتاوهلا تاكاa`شا :][x: لكشلا

 )نويلملاب( 

 
 نhلغشملا ريراقت ،ايدموأ :ردصملا

 

%٦

%٨

%١٥

%١٦

%٢٩

%٢٩

%٤٨

%٥٠

%٥٩

 طسوألا قرشلا

 ايقيرفأ لامشو

 ةينيتاللا اكيرمأ

  يملاعلا

 نواعتلا سلجم لود

 يêيلخلا

 ابوروأ

 نeصلا

 نابايلا

 ةدحتملا تايالولا

 ةيبونجلا ايروك

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ ٢٠٢٥

 سماخلا ليجلا عبارلا ليجلا ثلاثلا ليجلا يناثلا ليجلا

المصدر: أومديا )Omdia(، تقارير المشغلين

بيانات الهواتف المحمولة 3-2-1-1-3

شهدت المملكة نمًوا كبيًرا في استهالك بيانات الهواتف المحمولة خالل السنوات األخيرة، إذ وصلت حركة بيانات الهواتف المحمولة إلى 3.9 مليون 
تيرابايت في عام 2020م، بزيادة 57% على أساس سنوي. إذ كانت حركة بيانات الهواتف المحمولة مدعومة بالنمو المرتفع في عدد مستخدمي الهواتف 
الذكية )بما في ذلك في المناطق الريفية(، والزيادات في متوسط استخدام البيانات لكل هاتف ذكي أثناء جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( في عام 

2020م، وحزم بيانات اإلنترنت غير المحدودة ذات التكلفة المعقولة للهواتف المحمولة.
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حجم التحميل عبر بيانات الهواتف المحمولة في المملكة )بالمليون تيرابايت((:  14الشكل )

 

 

 ةكلمملا يO لاوجلا تانايب Ñaع ليÇÉتلا مجح:]x لكشلا

 )تياباhjتلاب(

 
 ايدموأ ةكرش :ردصملا

 

 لاوجلا نم مدختسم لكل تاداريإلا طسوتم:][x  لكشلا

 )يكيرمألا رالودلاب(

 

 
 ايدموأ ةكرش :ردصملا

 

 

 

 

٥.٢

٩.٣

 … تانايبلا ةكرح ةيلعفلا م٢٠٢٠ ةيلعفلا م٢٠١٩

٢.٢٠

٢.٢١

٠.٢٢

٥.٢٢

 ةعقوتملا م٢٠٢١ ةيلعفلا م٢٠٢٠ ةيلعفلا م٢٠١٩ ةيلعفلا م٢٠١٨

تفيد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بأن 93% من سكان المملكة يمكنهم الوصول إلى اإلنترنت مقابل المتوسط العالمي البالغ 53%. ومن المتوقع أن 
يزداد عدد مستخدمي اإلنترنت مع زيادة نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف الذكية، ومع تحسين المشغلين لجودة خدماتهم من خالل االستثمار في 
التقنية والبنية التحتية. باإلضافة إلى ذلك، يوفر الهيكل الديموغرافي للمملكة مزيًدا من الدعم لنمو الطلب على خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت، 
إذ تبلغ نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 40 عاًما ما يقرب من 69% من تعداد السكان )للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الشكل 6 »توزيع السكان 

في المملكة حسب الفئات العمرية في النصف األول من عام 2020م )النسبة المئوية(« من هذه النشرة(.

متوسط اإليرادات لكل مستخدم لخدمات االتصاالت المتنقلة 3-2-1-1-4

من المتوقع أن يصل متوسط اإليرادات لكل مستخدم لخدمات االتصاالت المتنقلة إلى 22.5 دوالًرا أمريكًيا في عام 2021م مقابل 20.2 دوالًرا أمريكًيا 
في عام 2018م، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4%. وقد تم تحفيز زيادات هذا المتوسط االنتقال الناجح للمشتركين لدى المشغلين إلى 
استخدام شبكات الجيل الرابع، وخدمات البيانات، وخدمات القيمة المضافة، فضاًل عن األثر اإليجابي لخصم شرائح SIM غير النشطة. وفي حين أنه من 
المتوقع أن يحدث بعض الضغط التنافسي جراء زيادة المنافسة من جانب مشغلي شبكات الهواتف المحمولة االفتراضية، فإن مقدمي خدمات االتصاالت 
يركزون على الخدمات ذات القيمة العالية، ومن المرجح أن يؤدي نشر شبكة الجيل الخامس إلى حدوث زيادات في متوسط اإليرادات لكل مستخدم على 

المدى المتوسط.

متوسط اإليرادات لكل مستخدم لخدمات االتصاالت المتنقلة )بالدوالر األمريكي((:  15الشكل )

 

 

 ةكلمملا يO لاوجلا تانايب Ñaع ليÇÉتلا مجح:]x لكشلا

 )تياباhjتلاب(

 
 ايدموأ ةكرش :ردصملا

 

 لاوجلا نم مدختسم لكل تاداريإلا طسوتم:][x  لكشلا

 )يكيرمألا رالودلاب(

 

 
 ايدموأ ةكرش :ردصملا

 

 

 

 

٥.٢

٩.٣

 … تانايبلا ةكرح ةيلعفلا م٢٠٢٠ ةيلعفلا م٢٠١٩

٢.٢٠

٢.٢١

٠.٢٢

٥.٢٢

 ةعقوتملا م٢٠٢١ ةيلعفلا م٢٠٢٠ ةيلعفلا م٢٠١٩ ةيلعفلا م٢٠١٨

)Omdia( المصدر: شركة أومديا

يوجد ثالثة مشغلين لشبكات الهواتف المحمولة في سوق الهواتف المحمولة في المملكة يوفرون تغطية على الصعيد الوطني، وهم: الشركة، وشركة 
زين السعودية، وشركة موبايلي. ويوضح الرسم البياني التالي الحصص السوقية من حيث اإليرادات ألكبر 3 مقدمي خدمات اتصاالت في المملكة، إذ 
استحوذت الشركة على الحصة األكبر بنسبة 73% في عام 2020م. وأفاد مشغلو شبكات الهواتف المحمولة بحدوث نمو مطرد في اإليرادات في هذه الفترة 

بسبب زيادة الطلب على االتصاالت نتيجًة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(.
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مقدمي الخدمات السلكية والالسلكية من حيث اإليرادات في المملكة في عام 2020م )النسبة المئوية((:  16الشكل )

 

 

 م2020 ماع يO ةكلمملا يO ةيكلساللاو ةيكلسلا تامدخلا يمدقمل ةلاوجلا فتاوهلا تامدخ تاداريإ :][x لكشلا

 )%( 

 
 

 ايدموأ ةكرش :ردصملا

 

 عقوتملا م1202 ماع ى?إ م2018 ماع نم ةa`فلا يO ةتباثلا طوطخلا Ñaع ةيتوصلا تالاصتالاو ةتباثلا طوطخلا Ñaع ضيرعلا قاطنلا تاكاa`شا ددع رّوطت :][x لكشلا

)نويلملاب( 

 
 ايدموأ ةكرش :ردصملا 

 م2020 ماع يO رسألا نãب ةتباثلا طوطخلا Ñaع ةيتوصلا تالاصتالا راشتنا ةنراقم :][x: لكشلا

 )%( 

 
 ايدموأ ةكرش :ردصملا

٥٥% 

١٨% 

٢٧% 

 يLيابوم ةيدوعسلا نيز ةكرش ةيدوعسلا تالاصتالا ةكرش

٩.١ ١.٢ ٦.٢ ٩.٢

١.٣ ١.٣
٩.٢ ٨.٢

٠.٥ ١.٥
٥.٥ ٧.٥

 ةعقوتملا م٢٠٢١ ةيلعفلا م٢٠٢٠ ةيلعفلا م٢٠١٩ ةيلعفلا م٢٠١٨

 توصلا ضيرعلا قاطنلا

%١٦٣

%١٣٧

%٨٥

%٧١
%٥٩ %٥٧

 تارامإلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تيوكلا نامع نيرحبلا رطق

)Omdia( المصدر: شركة أومديا

سوق االتصاالت الثابتة في المملكة 3-2-1-2

مقدمة 3-2-1-2-1

بلغت إيرادات سوق االتصاالت الثابتة في المملكة نحو 6.3 مليار دوالر أمريكي في عام 2020م، بحسب ما ذكرته شركة أومديا )Omdia( وتشمل إجمالي 
إيرادات خدمات النطاق العريض الثابت )اإليرادات الناتجة من خدمات النطاق العريض الثابت والخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة للعمالء األفراد 
والشركات من قبل مقدمي خدمات االتصاالت، باستثناء اإليرادات الناتجة عن الخدمات الصوتية والتليفزيونية الثابتة( وإجمالي المكالمات الصوتية على 
شبكة االتصاالت الثابتة )اإليرادات الناتجة عن خدمات المكالمات الصوتية على شبكة االتصاالت الثابتة التي يقدمها مباشرًة مقدمو الخدمات للعمالء 
من األفراد والشركات(. وبحسب أومديا )Omdia(، فإن خدمات النطاق العريض الثابت تشكل 94% من إنفاق المستخدم النهائي بينما تمثل الخدمات 

الصوتية الثابتة %6.

تطّور عدد اشتراكات خدمات النطاق العريض الثابت والمكالمات الصوتية على شبكة االتصاالت الثابتة في الفترة من عام 2018م إلى عام (:  17الشكل )
2020م المتوقع )بالمليون(

 

 

 م2020 ماع يO ةكلمملا يO ةيكلساللاو ةيكلسلا تامدخلا يمدقمل ةلاوجلا فتاوهلا تامدخ تاداريإ :][x لكشلا

 )%( 

 
 

 ايدموأ ةكرش :ردصملا

 

 عقوتملا م1202 ماع ى?إ م2018 ماع نم ةa`فلا يO ةتباثلا طوطخلا Ñaع ةيتوصلا تالاصتالاو ةتباثلا طوطخلا Ñaع ضيرعلا قاطنلا تاكاa`شا ددع رّوطت :][x لكشلا

)نويلملاب( 

 
 ايدموأ ةكرش :ردصملا 

 م2020 ماع يO رسألا نãب ةتباثلا طوطخلا Ñaع ةيتوصلا تالاصتالا راشتنا ةنراقم :][x: لكشلا

 )%( 

 
 ايدموأ ةكرش :ردصملا

٥٥% 

١٨% 

٢٧% 

 يLيابوم ةيدوعسلا نيز ةكرش ةيدوعسلا تالاصتالا ةكرش

٩.١ ١.٢ ٦.٢ ٩.٢

١.٣ ١.٣
٩.٢ ٨.٢

٠.٥ ١.٥
٥.٥ ٧.٥

 ةعقوتملا م٢٠٢١ ةيلعفلا م٢٠٢٠ ةيلعفلا م٢٠١٩ ةيلعفلا م٢٠١٨

 توصلا ضيرعلا قاطنلا

%١٦٣

%١٣٧

%٨٥

%٧١
%٥٩ %٥٧

 تارامإلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تيوكلا نامع نيرحبلا رطق

)Omdia( المصدر: شركة أومديا

المكالمات الصوتية على شبكة االتصاالت الثابتة  3-2-1-2-2

خالل السنوات األخيرة، تراجع عدد االشتراكات في خدمات المكالمات الصوتية على شبكة االتصاالت الثابتة بتتابع. وفي نهاية عام 2020م، انخفض 
عدد االشتراكات الى 2.9 مليون اشتراك في المكالمات الصوتية على شبكة االتصاالت الثابتة، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة -3% منذ عام 2018. 
ويعتبر انتشار المكالمات الصوتية على شبكة االتصاالت الثابتة في المملكة منخفًضا نسبًيا مقابل دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، وقد أخذ معدل 
االنتشار في االنخفاض إذ وجد عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في المملكة أنه من األنسب استخدام الهاتف المحمول كوسيلة رئيسية لالتصاالت.
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مقارنة انتشار المكالمات الصوتية على شبكة االتصاالت الثابتة بين األسر في عام 2020م )النسبة المئوية((:  18الشكل )

 

 

 م2020 ماع يO ةكلمملا يO ةيكلساللاو ةيكلسلا تامدخلا يمدقمل ةلاوجلا فتاوهلا تامدخ تاداريإ :][x لكشلا

 )%( 

 
 

 ايدموأ ةكرش :ردصملا

 

 عقوتملا م1202 ماع ى?إ م2018 ماع نم ةa`فلا يO ةتباثلا طوطخلا Ñaع ةيتوصلا تالاصتالاو ةتباثلا طوطخلا Ñaع ضيرعلا قاطنلا تاكاa`شا ددع رّوطت :][x لكشلا

)نويلملاب( 

 
 ايدموأ ةكرش :ردصملا 

 م2020 ماع يO رسألا نãب ةتباثلا طوطخلا Ñaع ةيتوصلا تالاصتالا راشتنا ةنراقم :][x: لكشلا

 )%( 

 
 ايدموأ ةكرش :ردصملا

٥٥% 

١٨% 

٢٧% 

 يLيابوم ةيدوعسلا نيز ةكرش ةيدوعسلا تالاصتالا ةكرش

٩.١ ١.٢ ٦.٢ ٩.٢

١.٣ ١.٣
٩.٢ ٨.٢

٠.٥ ١.٥
٥.٥ ٧.٥

 ةعقوتملا م٢٠٢١ ةيلعفلا م٢٠٢٠ ةيلعفلا م٢٠١٩ ةيلعفلا م٢٠١٨

 توصلا ضيرعلا قاطنلا

%١٦٣

%١٣٧

%٨٥

%٧١
%٥٩ %٥٧

 تارامإلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تيوكلا نامع نيرحبلا رطق

)Omdia( المصدر: شركة أومديا

منذ خصخصتها الجزئية وانفصالها عن وزارة البريد والبرق والهاتف في 1998م، ظلت الشركة الجهة المهيمنة في سوق المكالمات الصوتية على شبكة 
اتحاد عذيب  التجاري لشركة  السعودية )االسم  الثابتة مستأثرًة بنسبة 97% من الحصة السوقية خالل 2020م. وقد استحوذت شركة جو  االتصاالت 

لالتصاالت( على النسبة المتبقية من السوق بنسبة 3% من الحصة السوقية.

الحصص السوقية للمكالمات الصوتية على شبكة االتصاالت الثابتة في عام 2020م )إيرادات الخدمات كنسبة مئوية من اإلجمالي((:  19الشكل )

 

 

 

 م2020 ماع يO ةتباثلا طوطخلا Ñaع ةيتوصلا تالاصتالا طوطخل ةيقوسلا صصحلا :][x:لكشلا

 )ي/امجإلا نم ةيوئم ةبسنك تامدخلا تاداريإ(

 
 ايدموأ ةكرش :ردصملا

 م2020 ،ماع يO رسألا نãب ةتباثلا طوطخلا Ñaع ضيرعلا قاطنلا راشتنا ةنراقم :][x لكشلا

)%( 

 
 ايدموأ ةكرش :ردصملا

 

 

٩٧% 

٣% 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيدوعسلا تالاصتالا ةكرش

%١٩٦

%١٠٥
%٩٤

%٨٠

%٥١

%١٩

 تيوكلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تارامإلا نيرحبلا نامع رطق

)Omdia( المصدر: شركة أومديا

النطاق العريض الثابت 3-2-1-2-3

بالنسبة لقطاع خدمات النطاق العريض الثابت، يوجد بالمملكة 2.6 مليون اشتراك في خدمات النطاق العريض الثابت، باإلضافة إلى انتشار النطاق 
العريض المنزلي بنسبة 51.2% كما في 2020م. وفي حين أن انتشار خدمات النطاق العريض الثابت )األلياف الضوئية( في المملكة ال يزال منخفًضا 
نسبًيا مقارنًة باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي األخرى، فقد كان هناك تركيز على البنية التحتية لأللياف وزاد المشغلون استثماراتهم بدرجة 
كبيرة في توسيع شبكات األلياف الضوئية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى النمو في قاعدة مشتركي خدمات النطاق العريض الثابت )األلياف الضوئية( 

في السنوات األخيرة، إذ زاد المشتركون بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 16% في الفترة بين عامي 2018م و2020م.
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مقارنة انتشار ا خدمات لنطاق العريض الثابت بين األسر في عام 2020م )بالنسبة المئوية((:  20الشكل )

 

 

 

 م2020 ماع يO ةتباثلا طوطخلا Ñaع ةيتوصلا تالاصتالا طوطخل ةيقوسلا صصحلا :][x:لكشلا

 )ي/امجإلا نم ةيوئم ةبسنك تامدخلا تاداريإ(

 
 ايدموأ ةكرش :ردصملا

 م2020 ،ماع يO رسألا نãب ةتباثلا طوطخلا Ñaع ضيرعلا قاطنلا راشتنا ةنراقم :][x لكشلا

)%( 

 
 ايدموأ ةكرش :ردصملا

 

 

٩٧% 

٣% 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيدوعسلا تالاصتالا ةكرش

%١٩٦

%١٠٥
%٩٤

%٨٠

%٥١

%١٩

 تيوكلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تارامإلا نيرحبلا نامع رطق

)Omdia( المصدر: شركة أومديا

أكبر مشغلي خدمة النطاق العريض الثابت )األلياف الضوئية( هما الشركة وشركة موبايلي. وقد كانت الشركة في نهاية عام 2020م هي الشركة الرائدة 
في السوق بنسبة 66% تليها موبايلي بنسبة %19.

الحصص السوقية لخدمات النطاق العريض الثابت )األلياف الضوئية( في عام 2020م )إيرادات الخدمات كنسبة مئوية من اإلجمالي((:  21الشكل )

 

 

 م2020 ماع يO ةتباثلا طوطخلا Ñaع ضيرعلا قاطنلل ةيقوسلا صصحلا :][xلكشلا

 )ي/امجإلا نم ةيوئم ةبسنك تامدخلا تاداريإ(

 

 
 

 ايدموأ ةكرش :ردصملا

 

 

 

 م2025 ى?إ م2018 نم ةa`فلا يO ةئفلا بسح ةكلمملا يO تاكرشلا نãب تالاصتالاو تامولعملا ةينقت تامدخ قوس مجح:][x لكشلا

 )يدوعس لایر رايلملاب( 

 

 
 .19-ديفوك ةحئاج راثآل اًقفو ليدعتلا مت *يدوعس لایر 

٦٦% 

١٩% 

%١٦

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ىرخأ يLيابوم ةيدوعسلا تالاصتالا ةكرش

٠.١٤ ٣.١٤ ٤.١٣ ٦.١٣ ٩.١٣ ٣.١٤ ٩.١٤ ٤.١٥

٨.١٩ ٥.٢١ ٩.٢١ ٨.٢٤ ٧.٢٧ ٥.٣٠
٨.٣٣

٧.٣٧
٨.٣٣ ٨.٣٥ ٣.٣٥

٤.٣٨
٥.٤١

٩.٤٤
٧.٤٨

١.٥٣

 م٢٠٢٥ م٢٠٢٤ م٢٠٢٣ م٢٠٢٢ م٢٠٢١ م٢٠٢٠ م٢٠١٩ م٢٠١٨

 تامولعملا ةينقت تامدخ تاكرشلا نeب تانايبلاو لاصتالا

% ٫٧٦

%٧١

%٢٩

%٥٩

% ۱٤

 ومنلا لدعم

بكرملا يونسلا

( ٢٠١٨م -

٢٠٢٥م )

%۱

%۱٠

)Omdia( المصدر: شركة أومديا

سوق االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة 3-2-2
يمتاز سوق االتصاالت وتقنية المعلومات المحلية بحجمه الكبير وسرعة نموه 3-2-2-1

تزاول الشركة نشاطها في سوق االتصاالت وتقنية المعلومات الخاصة بقطاع األعمال في المملكة من خالل شركة حلول إس تي سي، حيث بلغت قيمته 
33.8 مليار ريال سعودي في عام 2018م والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7% ليصل إلى 53.1 مليار ريال سعودي في عام 
2025م. وينقسم هذا السوق إلى خدمات تقنية المعلومات )59% في 2018م( وخدمات االتصاالت والبيانات لقطاع األعمال )41% في عام 2018م(. وأما 

في األسواق األكثر نضجا، تمثل خدمات تقنية المعلومات نسبة أكبر تصل إلى 75-85% من خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات لقطاع األعمال.
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من المتوقع أن يكون قطاع خدمات تقنية المعلومات المحرك الرئيسي لنمو السوق، إذ يُتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10% في الفترة من 
2018م إلى 2025م، في حين يُتوقع أن ينمو قطاع االتصاالت والبيانات لقطاع األعمال بنسبة 1.4% سنويا خالل الفترة ذاتها. فمن المتوقع أن تمثل 
خدمات تقنية المعلومات نسبة متزايدة من إجمالي سوق خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات لقطاع األعمال في المملكة في المستقبل، وأن تصل إلى 
مستوى مماثل للمستوى الملحوظ في األسواق األكثر نضجا. ويتزايد نمو خدمات تقنية المعلومات بفضل رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى التحول 

على المستوى الوطني إلى نظام رقمي وزيادة اإلنفاق على تقنية المعلومات.

حجم سوق خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت لقطاع األعمال في المملكة حسب الفئة في الفترة من 2018م إلى 2025م )بالمليار ريال (:  22الشكل )
سعودي(

 

 

 م2020 ماع يO ةتباثلا طوطخلا Ñaع ضيرعلا قاطنلل ةيقوسلا صصحلا :][xلكشلا

 )ي/امجإلا نم ةيوئم ةبسنك تامدخلا تاداريإ(

 

 
 

 ايدموأ ةكرش :ردصملا

 

 

 

 م2025 ى?إ م2018 نم ةa`فلا يO ةئفلا بسح ةكلمملا يO تاكرشلا نãب تالاصتالاو تامولعملا ةينقت تامدخ قوس مجح:][x لكشلا

 )يدوعس لایر رايلملاب( 

 

 
 .19-ديفوك ةحئاج راثآل اًقفو ليدعتلا مت *يدوعس لایر 

٦٦% 

١٩% 

%١٦

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ىرخأ يLيابوم ةيدوعسلا تالاصتالا ةكرش

٠.١٤ ٣.١٤ ٤.١٣ ٦.١٣ ٩.١٣ ٣.١٤ ٩.١٤ ٤.١٥

٨.١٩ ٥.٢١ ٩.٢١ ٨.٢٤ ٧.٢٧ ٥.٣٠
٨.٣٣

٧.٣٧
٨.٣٣ ٨.٣٥ ٣.٣٥

٤.٣٨
٥.٤١

٩.٤٤
٧.٤٨

١.٥٣

 م٢٠٢٥ م٢٠٢٤ م٢٠٢٣ م٢٠٢٢ م٢٠٢١ م٢٠٢٠ م٢٠١٩ م٢٠١٨

 تامولعملا ةينقت تامدخ تاكرشلا نeب تانايبلاو لاصتالا

% ٫٧٦

%٧١

%٢٩

%٥٩

% ۱٤

 ومنلا لدعم

بكرملا يونسلا

( ٢٠١٨م -

٢٠٢٥م )

%۱

%۱٠

ريال سعودي * تم التعديل وفًقا آلثار جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(.
المصدر: استمدت الشركة وآرثر دي ليتل هذه البيانات من بيانات السوق الخاصة بشركة البيانات الدولية IDC من عام 2018م.

المعلومات  تكامل األنظمة وتقنية  بالطلب على مشاريع ضخمة في  المحكوم  العام -  القطاع  المعلومات )1(  تقنية  القطاعات في خدمات  أكبر  تشمل 
الشاملة، و)2( الخدمات المالية - المرتكزة على خدمات االتصال وخدمات تقنية المعلومات لقطاع األعمال ونقاط خدمات الهاتف المحمول وحلول 
إنترنت األشياء، و)3( الوسائط واالتصاالت السلكية والالسلكية - التي تتميز باالعتماد القوي على خدمات تكامل تقنية المعلومات للشبكات واألنظمة 

وتكامل البنى التحتية.

تشمل القطاعات األسرع نمًوا في خدمات تقنية المعلومات )1( التصنيع - مرتكًزا على حاالت استخدام إنترنت األشياء الصناعية، والحلول السحابية ذات 
الصلة والشبكات المدارة، و)2( النقل - مرتكًزا على زيادة الطلب على إنترنت األشياء والتطبيقات، و)3( البيع بالتجزئة - مرتكًزا على التجارة اإللكترونية 
والتحول الرقمي مما أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات السحابية والتطبيقات و)4( الرعاية الصحية - احتياجات الرقمنة المتزايدة والرعاية عن بُعد 

الناشئة ومبادرات السجالت الطبية اإللكترونية الموحدة.

معدل النمو السنوي المركب ألساسيات القطاع في الفترة من عام 2018م إلى 2025م(:  23الشكل )

 

 

 

 

 م2025 ى?إ م2018 ماع نم ةa`فلا يO عاطقلا تايساسأل بكرملا يونسلا ومنلا لدعم :][x لكشلا

 

 

 2018 ماع نم IDC ىدل قوسلا تانايب نم تانايبلا هذه قوسلا ةسارد راشتسمو ةكرشلا تصلختسا :ردصملا 

 

 م2020 ماع نم يناثلا فصنلا يO رامثتسالا تايولوأل تاعقوتلا ى;عأ:][x: لكشلا

 )%( 

 

 م2020 ويام ،ل|}ملا نم تامولعملا ةينقت بتاكم ءاسؤر لمع نأشب زياو افلأ نايبتسا :ردصملا

 قفارملا

 ةينهملا تامدخلا

 ةيصخشلا تامدخلا

 تاءاشنإلا

 ميلعتلا

 زاغلاو طفنلا

 لقنلا

 ةئزجتلا

 ةيحصلا ةياعرلا

 عينصتلا

 ةيلاملا تامدخلا

 تالاصتالاو مالعإلا

 روهمجلا

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥

)٢٠١٨( تامولعملا ةينقت تامدخ ىVع قافنإلا

%٥٤

%٤٤

%٤٤

%٣٦

%٣٣

%٢٨

 ةينقتلا يù تارامثتسالا ىLع ةظفاحملا

 يوضعلا ومنلا eûفحتل تارامثتسالا ىLع ةظفاحملا

 قافنإلا ضفخ/يEاملا عافدلا زيزعت

 ةلويسلا ىLع ةظفاحملا

 نeفظوملا ددع ىLع ةظفاحملا

 نيرمثتسملا تادئاع ىLع ةظفاحملا

المصدر: استمدت الشركة وآرثر دي ليتل هذه البيانات من بيانات السوق الخاصة بشركة البيانات الدولية IDC من عام 2018م

41



من المتوقع أن يكون ألزمة انتشار جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( تأثير قصير المدى على سوق خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات لقطاع األعمال 
بوجٍه عام. وتشمل اآلثار قصيرة المدى لجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( التركيز بصورة أكبر واإلنفاق المستهدف على مجاالت تساعد على مرونة 
استمرارية األعمال. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات نتيجة لتسارع التحول الرقمي، وهو اتجاه من شأنه االستمرار 

على المدى الطويل.

على الرغم من التأثير االقتصادي أثناء األزمة، ظل اإلنفاق اإلجمالي في مجال تقنية المعلومات مرًنا وفي طليعة أولويات الشركات في جميع القطاعات 
)باستثناء تجارة التجزئة بوصفها واحدة من أكثر القطاعات تضرًرا خالل األزمة(. نظًرا ألن الشركات أعادت تشكيل أولوياتها وزادت من تركيزها نحو 

تحقيق تحول رقمي أسرع، فقد أدى ذلك إلى جعل االستثمارات في تقنية المعلومات أولوية قصوى.

أعلى التوقعات ألولويات االستثمار في النصف الثاني من عام 2020م )بالنسبة المئوية((:  24الشكل )

 

 

 

 

 م2025 ى?إ م2018 ماع نم ةa`فلا يO عاطقلا تايساسأل بكرملا يونسلا ومنلا لدعم :][x لكشلا

 

 

 2018 ماع نم IDC ىدل قوسلا تانايب نم تانايبلا هذه قوسلا ةسارد راشتسمو ةكرشلا تصلختسا :ردصملا 

 

 م2020 ماع نم يناثلا فصنلا يO رامثتسالا تايولوأل تاعقوتلا ى;عأ:][x: لكشلا

 )%( 

 

 م2020 ويام ،ل|}ملا نم تامولعملا ةينقت بتاكم ءاسؤر لمع نأشب زياو افلأ نايبتسا :ردصملا

 قفارملا

 ةينهملا تامدخلا

 ةيصخشلا تامدخلا

 تاءاشنإلا

 ميلعتلا

 زاغلاو طفنلا

 لقنلا

 ةئزجتلا

 ةيحصلا ةياعرلا

 عينصتلا

 ةيلاملا تامدخلا

 تالاصتالاو مالعإلا

 روهمجلا

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥

)٢٠١٨( تامولعملا ةينقت تامدخ ىVع قافنإلا

%٥٤

%٤٤

%٤٤

%٣٦

%٣٣

%٢٨

 ةينقتلا يù تارامثتسالا ىLع ةظفاحملا

 يوضعلا ومنلا eûفحتل تارامثتسالا ىLع ةظفاحملا

 قافنإلا ضفخ/يEاملا عافدلا زيزعت

 ةلويسلا ىLع ةظفاحملا

 نeفظوملا ددع ىLع ةظفاحملا

 نيرمثتسملا تادئاع ىLع ةظفاحملا

المصدر: استبيان ألفا وايز بشأن عمل رؤساء مكاتب تقنية المعلومات من المنزل، مايو 2020م

قلة تمثيل سوق المملكة لتقنية المعلومات في إجمالي الناتج المحلي مقارنًة باالقتصادات األكثر  3-2-2-2
تقدًما

وفًقا للبيانات المستخرجة من بيانات السوق لدى مركز البيانات الدولي )CTBTO( لعام 2019م، فإن اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات يبلغ في الوقت 
الحالي 19.8 مليار ريال سعودي، بما يمثل 0.7% فقط من إجمالي الناتج المحلي، وبنسبة 1.3% أقل من األسواق المتقدمة، بما يشير إلى أن سوق المملكة 
ال يزال لديه إمكانات للنمو إلى أن يصل اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات إلى المستوى الذي تشهده األسواق المتقدمة، ويمكن أن يؤدي ذلك، حال 

تحققه، إلى زيادة بنسبة 88% تقريًبا في اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات للشركات.

سوق المملكة أقل نضًجا أيًضا مقارنًة بأسواق الواليات المتحدة وأوروبا، ومن ثم فإنه يقدم مزايا كبيرة مقارنًة بتلك األسواق. على سبيل المثال، فإن 
سوق المملكة ليس مثقاًل بأعباء مقدمي الخدمات الذين يقدمون مجموعات أعمال قديمة من حيث الوقت والمواد، وهناك مجال أكبر لتقديم تقنية وبنية 

تحتية حديثة.

اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات لقطاع األعمال كحصة من إجمالي الناتج المحلي وحجم السوق في عام 2018م )بالنسبة المئوية (:  25الشكل )
من إجمالي الناتج المحلي(
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المصدر: استمدت الشركة وآرثر دي ليتل هذه البيانات من بيانات السوق الخاصة بشركة البيانات الدولية IDC من عام 2018م
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أكبر سوق لتقنية المعلومات واالتصاالت في دول مجلس التعاون الخليجي ومحور رقمي للمنطقة 3-2-2-3
تزاول الشركة نشاطها حالًيا في أكبر وأسرع سوق لخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت نمًوا في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويَُعد سوق المملكة 
لخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بقطاع األعمال أكبر سوق في منطقة مجلس التعاون الخليجي إذ بلغ حجمه 33.8 مليار ريال سعودي في 
عام 2018م، مما يجعله أكبر بأربعة إلى ثمانية أضعاف من بعض نظائره في األسواق المجّزأة )عمان والكويت والبحرين(. ويُعد سوق اإلمارات العربية 

المتحدة أصغر بكثير من سوق المملكة، ولكنه يمثل أقرب سوق لخدمات تقنية المعلومات مقارنًة بسوق المملكة نظًرا لمستوى التطور المماثل.

 ويتوقع أن يكون سوق المملكة السوق األسرع نمًوا في المنطقة بمعدل نمو يصل إلى 7.0% مقارنًة بنحو 2.0 إلى 4.0% من نظائره في البحرين وعمان 
والكويت. وال تزال هذه األسواق المجزأة في مراحلها األولى، وبالتالي فإنها تقدم حالًيا إمكانات محدودة.

وتعمل الشركة في سوق جذاب من حيث الحجم وإمكانات النمو. كما أن المملكة في طريقها إلى أن تصبح المركز الرقمي لمجلس التعاون الخليجي. وقد 
تم إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي بموجب أمر ملكي رقم أ/471 وتاريخ 1440/12/29هـ )الموافق 2019/08/30م(. وهي تتولى 
مسؤولية اإلشراف على استراتيجيات البيانات الوطنية والذكاء االصطناعي، ويتمثل هدفها في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها رائدة عالمًيا في العالم 

الرقمي وتحقيق تطلعات رؤية 2030 للمنطقة.

قطاع األعمال في سوق خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات* – معدل النمو السنوي المركب من 2019م إلى 2025م )بالنسبة المئوية((:  26الشكل )
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*يتم تعريفه على أنه خدمات االتصال وخدمات تقنية المعلومات لقطاع األعمال، بما في ذلك الخدمات الرقمية / السحابية، باستثناء البرمجيات واالجهزة.
المصدر: استمدت الشركة وآرثر دي ليتل هذه البيانات من بيانات السوق الخاصة بشركة البيانات الدولية IDC من عام 2018

سوق المدفوعات الرقمية في المملكة 3-2-3
لقد تأخرت المملكة عن بعض الدول األخرى في تطوير نظم االتصال المشتركة للخدمات المالية الرقمية. ومع ذلك، فقد زادت رؤية 2030 وجائحة 

فيروس كورونا )كوفيد-19( من تركيز الحكومة على التنويع ودفع عجلة التحول نحو الخدمات الرقمية، وشمل هذا التحول المدفوعات الرقمية.

 انخفاض مستويات انتشار بطاقات الخصم/ االئتمان واالعتماد الكبير على المدفوعات النقدية 3-2-3-1
ينخفض انتشار بطاقات االئتمان في المملكة مقارنًة بالدول األخرى بمتوسط 1.4% بطاقة خصم وائتمان لكل فرد بالغ في عام 2020م مقارنًة بنسبة 
4.3% في الواليات المتحدة. وال تزال المدفوعات النقدية تمثل نسبة كبيرة من مجموع المدفوعات في المملكة ما يعني وجود فرصة كبيرة لمقدمي 

خدمات المدفوعات الرقمية في ظل استمرار االنتقال من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الرقمية.

بطاقات الخصم واالئتمان للبالغين في عام 2020م(:  27الشكل )
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المصدر: البنك الدولي
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انتشار المدفوعات الرقمية – حصة المعامالت الغير النقدية في عام 2020م )كنسبة مئوية من إجمالي معامالت المدفوعات االستهالكية (:  28الشكل )
والتجارية، من حيث الحجم(
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المصدر: البنك الدولي، إدغر دّن آند كومباني

توقعات إيجابية العتماد المدفوعات الرقمية 3-2-3-2
تستحوذ المدفوعات النقدية حالًيا على الغالبية العظمى من المعامالت في المملكة. ومع ذلك، فإن حصة المدفوعات الرقمية في ازدياد مستمر مع اعتماد 
المستهلكين ألساليب الدفع القائمة على البطاقات، كلما تمكنوا من الوصول إلى الحسابات المصرفية المدعومة بالبنية التحتية المحسنة. وباإلضافة إلى 
ذلك، فإن التغيرات التكنولوجية السريعة، مثل استخدام الروبوتات واألتمتة وغير ذلك من أوجه التطورات التكنولوجية، تسمح بانخفاض تكلفة الوصول إلى 
المستهلكين، وزيادة مخازن القيمة، وزيادة مرونة أساليب الدفع. وإلى جانب ذلك، أصبح المستهلكون األكثر تقدًما يشاركون بصورة متزايدة في التقنيات 

الجديدة ويعتمدون حلوالً رقمية للدفع.

لقد زادت رؤية 2030 وجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( أيًضا من تركيز الحكومة على التنويع وعّجلت التحول نحو الخدمات الرقمية، وشمل هذا 
التحول المدفوعات الرقمية. وفي هذا السياق، يستهدف برنامج تطوير القطاع المالي حصًة بنسبة 70% من المعامالت غير النقدية بحلول عام 2030م.

لقد بدأ هذا االتجاه يتحقق بالفعل في المملكة، وتحاول المزيد من شركات التقنية المالية اغتنام فرصة النمو في قطاع المدفوعات الرقمية في المملكة. 
ووفًقا لمبادرة »فينتك« )التقنية المالية( السعودية، فقد بلغ عدد الشركات الناشئة النشطة في مجال التقنية المالية في البالد 60 شركة في 2020م، 
مقارنًة ب 10 شركات في 2018م. وفي أبريل 2020م، قفزت معامالت الدفع الشهرية للهواتف الذكية بنسبة 352% على أساس سنوي لتصل إلى 19.7 
مليون. ونمت قيمة معامالت التقنية المالية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18% في عامي 2017م و2019م، لتتجاوز 20 مليار دوالر أمريكي في عام 2019م 
)المصدر: شركة ستاتيستا(. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة معامالت التقنية المالية 33 مليار دوالر أميركي بحلول عام 2023م )التقرير السنوي السعودي 

للتقنية المالية 2019م-2020م(. وقد شكلت المدفوعات ثلثي إجمالي إيرادات القطاع ونحو 98% من إجمالي قاعدة المستخدمين.

 سوق الحواالت الرقمية في المملكة 3-2-4
يمثل سوق الحواالت العالمية سوًقا كبيًرا وسريع النمو بقيمة إجمالية بلغت 685 مليار دوالر أمريكي في عام 2020م. وقد شهد هذا القطاع فترة نمو ممتدة 
يُتوقع أن تستمر، إذ يُتوقع أن ينمو إجمالي حجم مدفوعات المستهلكين عبر الحدود بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.2% على الصعيد العالمي و%8.0 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في الفترة من 2020م إلى 2026م، وفقا لتحليل شركة أاليد ماركت ريسيرش.

الوافدين، تعد المملكة ثالث أكبر سوق  العالمي. ونتيجًة لكثرة وتزايد عدد  الوافدين على الصعيد  أّن المملكة تضم ثالث أكبر عدد من  جدير بالذكر 
للحواالت المالية الموّجهة إلى الخارج إذ بلغت قيمتها السنوية 35 مليار دوالر أمريكي في عام 2020م وقد نمت بنسبة 10.9% مقابل 2019م. ومن المتوقع 
أن ينمو سوق الحواالت المالية الموجهة إلى الخارج ليصل إلى أكثر من 79 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2026م، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب 
قدره 14.8%. وتتمتع الشركة بمكانة جيدة لتحقيق استفادة من هذه النمو األساسي من خالل باقة منتجات شركة إس تي سي باي التي تشمل القدرة على 

تحويل األموال دولًيا بأسعار تنافسية.

السكان المهاجرون / الوافدون حسب الدولة في عام 2021م )بالمليون((:  29الشكل )
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 )مجحلا ثيح نم ،ةيراجتلاو ةيكالëíسالا تاعوفدملا تالماعم ي?امجإ نم ةيوئم ةبسن(

 

 

 ينابموك دنآ ّند رغدإ ،ي/ودلا كنبلا :ردصملا 

 

 م2021 ماع يO ةلودلا بسح نورجاهملا ناكسلا:][x لكشلا

 )نويلملاب( 

 

 ةدحتملا ممألا :ردصملا

٣.٤

٨.٢
١.٢

٤.١
١.١

٣.٠

 رصم ايقيرفأ بونج ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تارامإلا ةدحتملا ةكلمملا ةدحتملا تايالولا

%٨٦ %٨٢

%٣٩

%٢٥ %٢٣
%١٨

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تارامإلا رصم ايقيرفأ بونج ةدحتملا تايالولا ةدحتملا ةكلمملا

٢.٤٨

٦.١١ ٨.١٠ ٢.١٠ ٤.٨ ٠.٨ ٩.٧ ٦.٧ ٧.٦ ٩.٥

 ةيبرعلا ةكلمملا  ايسور ةدحتملا تايالولا

 ةيدوعسلا

 اينابسإ  ايلاÅfسأ  ادنك اسنرف تارامإلا ةدحتملا ةكلمملا ايناملأ

المصدر: األمم المتحدة
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حجم سوق الحواالت المالية الموجهة إلى الخارج بالمملكة )بالمليار دوالر األمريكي( للفترة 2020م- 2026م(:  30الشكل )

 

 

 

 

 ةكلمملاب جراخلا ى?إ ةهجوملا ةيلاملا تالاوحلا قوس مجح:][x لكشلا

 )يكيرمألا رالود رايلملاب( 

 

 )م2026-م2019( ةيملاعلا تالاوحلا قوسل شhjسير تكرام ديالأ ةكرش ةسارد ،)2021( ي/ودلا كنبلا :ردصملا

 

 

  م2020 ماع يO ي?امجإلا ي;حملا جتانلا يO ةمهاسملاو جراخلا ى?إ ةهّجوملا ةيلاملا تالاوحلا قاوسأ Ñaكأ:][x لكشلا

 )يكيرمأ رالود رايلملاب( 

 

 2021 ي/ودلا كنبلا :ردصملا 

 م2020 ماع يO ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم قاوسأ يO جاربألا ددع :[x] لكشلا

 

 TowerXchange :ردصملا

٢.٣١ ٦.٣٤

٠.٧٩

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢٦

٠.٦٨

٢.٤٣
٦.٣٤

٠.٢٨
٠.٢٢ ١.١٨ ٩.١٦ ٠.١٥ ٢.١٤ ٩.١٣

 ةيبرعلا ةكلمملا تارامإلا ةدحتملا تايالولا

 ةيدوعسلا

 ادنلوه غروبمسكول اسنرف ايسور نeصلا ايناملأ ارسيوس

٢٠٢٠ ماع يف يلحملا جتانلا يلامجإ نم ةصحك تالیوحتلا

 رطق
5,000 

 ندرألا
6,853 

 ناتسناغفأ
          

6,917 

 سنوت
7,955 

 نامع
9,236 

 تارامإلا
13,000 

 قارعلا
14,769 

 رئازجلا
19,350 

 برغملا
21,042 

 رصم
24,989 

 ناتسكاب
37,000 

 ةيبرعلا ةكلمملا

 ةيدوعسلا
37,032 

 ناريإ
41,106 

 
0.3%

% 

12.2

%% 
 

4.9% 
 

0.6% 
 

3.7% 
 

0.1% 
 

1.1% 
 

0.6% 
 

19.4

% 
 

1.5% 
 

 جتانلا يلامجإل بكرملا يونسلا ومنلا لدعم 

المصدر: البنك الدولي )2021م(، دراسة شركة أاليد ماركت ريسيرش لسوق الحواالت العالمية )2019م - 2026م(

أكبر أسواق الحواالت المالية الموّجهة إلى الخارج والمساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020م )بالمليار دوالر أمريكي((:  31الشكل )

 

 

 

 

 ةكلمملاب جراخلا ى?إ ةهجوملا ةيلاملا تالاوحلا قوس مجح:][x لكشلا

 )يكيرمألا رالود رايلملاب( 

 

 )م2026-م2019( ةيملاعلا تالاوحلا قوسل شhjسير تكرام ديالأ ةكرش ةسارد ،)2021( ي/ودلا كنبلا :ردصملا

 

 

  م2020 ماع يO ي?امجإلا ي;حملا جتانلا يO ةمهاسملاو جراخلا ى?إ ةهّجوملا ةيلاملا تالاوحلا قاوسأ Ñaكأ:][x لكشلا

 )يكيرمأ رالود رايلملاب( 

 

 2021 ي/ودلا كنبلا :ردصملا 

 م2020 ماع يO ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم قاوسأ يO جاربألا ددع :[x] لكشلا

 

 TowerXchange :ردصملا

٢.٣١ ٦.٣٤

٠.٧٩

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢٦

٠.٦٨

٢.٤٣
٦.٣٤

٠.٢٨
٠.٢٢ ١.١٨ ٩.١٦ ٠.١٥ ٢.١٤ ٩.١٣

 ةيبرعلا ةكلمملا تارامإلا ةدحتملا تايالولا

 ةيدوعسلا

 ادنلوه غروبمسكول اسنرف ايسور نeصلا ايناملأ ارسيوس

٢٠٢٠ ماع يف يلحملا جتانلا يلامجإ نم ةصحك تالیوحتلا

 رطق
5,000 

 ندرألا
6,853 

 ناتسناغفأ
          

6,917 

 سنوت
7,955 

 نامع
9,236 

 تارامإلا
13,000 

 قارعلا
14,769 

 رئازجلا
19,350 

 برغملا
21,042 

 رصم
24,989 

 ناتسكاب
37,000 

 ةيبرعلا ةكلمملا

 ةيدوعسلا
37,032 

 ناريإ
41,106 

 
0.3%

% 

12.2

%% 
 

4.9% 
 

0.6% 
 

3.7% 
 

0.1% 
 

1.1% 
 

0.6% 
 

19.4

% 
 

1.5% 
 

 جتانلا يلامجإل بكرملا يونسلا ومنلا لدعم 

المصدر: البنك الدولي 2021م

سوق البنية التحتية ألبراج االتصاالت في المملكة 3-2-5
المملكة هي ثاني أكبر سوق في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد أبراج االتصاالت بعد إيران إذ تضم أكثر من 37 ألف برج اتصاالت.

يعد تقاسم البنية التحتية لالتصاالت في المملكة حتى اآلن محدوًدا جًدا إذ يوجد ما يقارب من 2% من المواقع التي يشغلها أكثر من مستأجر واحد. وقد 
انطوت خطط تكثيف مشغل شبكات الهاتف المحمول في بعض المدن الرئيسية في المملكة على بعض صور تقاسم البنية التحتية لالتصاالت من أجل 
تلبية االستخدام المتزايد للبيانات، بينما نشأ تقاسم البنية التحتية لالتصاالت في بعض األماكن المقدسة في المملكة حيث يكون الوصول إلى األراضي 

محدوًدا بدافع الضرورة. وعادًة ما تشمل اتفاقات التقاسم هذه المعدات الغير نشطة فقط.

هذا وقد نتجت عن تقاسم البنية التحتية لالتصاالت المحدود في المملكة درجة عالية من تطوير البنية التحتية الموازية عبر مشغلي شبكات الهاتف 
التحتية  البنية  تقاسم  تعزيز  على  تحرص  الحكومة  فإن  النحو،  هذا  وعلى  وموبايلي،  زين  شركتي  مواقع  من   %95 بتداخل  التقارير  وتفيد  المحمول؛ 

لالتصاالت. وقد استكشف مشغلو شبكات الهاتف المحمول في المملكة العديد من استراتيجيات البنية التحتية غير النشطة في السنوات األخيرة.

وتُعد المملكة موطًنا للعديد من مشاريع المدن الذكية ومشاريع البنية التحتية العمالقة، وتبشر جميع هذه المشاريع بطلب قوي محتمل على البنية التحتية 
لالتصاالت.

عدد أبراج االتصاالت في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في عام 2020م(:  32الشكل )

 

 

 

 

 ةكلمملاب جراخلا ى?إ ةهجوملا ةيلاملا تالاوحلا قوس مجح:][x لكشلا

 )يكيرمألا رالود رايلملاب( 

 

 )م2026-م2019( ةيملاعلا تالاوحلا قوسل شhjسير تكرام ديالأ ةكرش ةسارد ،)2021( ي/ودلا كنبلا :ردصملا

 

 

  م2020 ماع يO ي?امجإلا ي;حملا جتانلا يO ةمهاسملاو جراخلا ى?إ ةهّجوملا ةيلاملا تالاوحلا قاوسأ Ñaكأ:][x لكشلا

 )يكيرمأ رالود رايلملاب( 

 

 2021 ي/ودلا كنبلا :ردصملا 

 م2020 ماع يO ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم قاوسأ يO جاربألا ددع :[x] لكشلا

 

 TowerXchange :ردصملا

٢.٣١ ٦.٣٤

٠.٧٩

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢٦

٠.٦٨

٢.٤٣
٦.٣٤

٠.٢٨
٠.٢٢ ١.١٨ ٩.١٦ ٠.١٥ ٢.١٤ ٩.١٣

 ةيبرعلا ةكلمملا تارامإلا ةدحتملا تايالولا

 ةيدوعسلا

 ادنلوه غروبمسكول اسنرف ايسور نeصلا ايناملأ ارسيوس

٢٠٢٠ ماع يف يلحملا جتانلا يلامجإ نم ةصحك تالیوحتلا

 رطق
5,000 

 ندرألا
6,853 

 ناتسناغفأ
          

6,917 

 سنوت
7,955 

 نامع
9,236 

 تارامإلا
13,000 

 قارعلا
14,769 

 رئازجلا
19,350 

 برغملا
21,042 

 رصم
24,989 

 ناتسكاب
37,000 

 ةيبرعلا ةكلمملا

 ةيدوعسلا
37,032 

 ناريإ
41,106 

 
0.3%

% 

12.2

%% 
 

4.9% 
 

0.6% 
 

3.7% 
 

0.1% 
 

1.1% 
 

0.6% 
 

19.4

% 
 

1.5% 
 

 جتانلا يلامجإل بكرملا يونسلا ومنلا لدعم 

المصدر: تاور ايكستشانج 
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عدد أبراج االتصاالت المقّدر في المملكة في عام 2020م )كنسبة مئوية من اإلجمالي((:  33الشكل )

 

 

 

 

 

 م2020 ماع يO ةكلمملا يO رّدقملا جاربألا ددع :]x[ لكشلا

 )ي/امجإلا نم ةيوئم ةبسنك( 

 

 TowerXchange :ردصملا 

 

 م2019 ماع يO ھيفa`لاو مالعإلا قوس تاداريإ ةصح]x]: لكشلا

 )%( 

 

 
 سنجلتنإ رودروم :ردصملا

 

 

 

٤٨% 

٣٠% 

٢٢% 

 نيز يLيابوم لاوت / ةيدوعسلا تالاصتالا ةكرش

١٧% 

١٠% 

٤% 

٦٩% 

 طسوألا قرشلا لود يµاب رطق ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

المصدر: تاور ايكستشانج

األسواق األخرى  3-3
سوق ألعاب الفيديو والرياضات اإللكترونية في المملكة 3-3-1

ُقّدرت قيمة سوق األلعاب العالمية بنحو 174 مليار دوالر أميركي في عام 2020م، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10% من 2021م 
إلى 2026م، وفًقا لتقرير موردور بشأن سوق األلعاب العالمية )2021م-2026م(. ويمكن تقسيم السوق إلى أربع فئات، تشمل وحدة تحكم ألعاب الفيديو 
المحمولة )كونسول( )Video Game Console(، والحاسوب اللوحي )التابلت( والهاتف الذكي، والحاسوب الشخصي، إذ تمثل فئة الهاتف الذكي الحصة 
األكبر بنسبة 42% تقريًبا من إجمالي السوق. أما من حيث التوزيع الجغرافي، فتستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على النصيب األكبر من السوق، 
في حين من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق األوسط وأفريقيا أسرع معدل نمو سنوي مركب عند 10% تقريًبا في الفترة بين عامي 2021م-2026م، وفًقا 

لتقرير موردور بشأن سوق األلعاب العالمية )2021م-2026م(. 

يتلقى التوسع في األسواق دعًما من عدد من محركات النمو المؤقتة، التي تشمل إدخال تحسينات على نوعية الشبكة واعتماد شبكة الجيل الخامس، بما 
يتيح للمستخدمين بث األلعاب على األجهزة المحمولة بدقة عالية، في الوقت الفعلي، من دون استغراق وقت كبير في االستجابة. وقد شهدت األلعاب على 
اإلنترنت نمًوا كبيًرا في السنوات األخيرة، ومن المتوقع أن تواصل ذلك النمو في ضوء زيادة انتشار اإلنترنت وامتالك الهواتف الذكية. ومن هنا، فالرياضة 
اإللكترونية تمثل توّجًها رئيسًيا آخر يشكل سوق األلعاب العالمية بالنسبة لجيل األلفية متمثلًة في جمهور سريع النمو ولكنه ال يزال في مراحله األولى. 
وبما أنه يمكن تنظيم المسابقات في جميع أنحاء العالم، فإن األلعاب اإللكترونية ليست فرصة رائعة لناشري األلعاب فحسب، بل أيًضا للُمعلنين الرقميين 

ورابطات الرياضات اإللكترونية التي تتطلع الجتذاب عدد كبير من المشاهدين والمشاركين.

تمثل ألعاب الفيديو )»األلعاب«( فرصة سوقية كبيرة وسريعة النمو في المملكة، إذ تجاوز إجمالي إيرادات سوق األلعاب 500 مليون دوالر أمريكي في عام 
2020م. ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق إلى 813 مليون دوالر أمريكي بحلول عام 2025م، لتسجل بذلك معدل نمو سنوي مركب قدره 10%، وفًقا لشركة 
ستاتيستا – ألعاب الفيديو، المملكة العربية السعودية. وسيستمر دعم النمو في هذا القطاع من خالل مبادرة رؤية 2030 الحكومية التي تركز على تنويع 

االقتصاد بعيًدا عن النفط، وخلق اقتصاد رقمي في المقام األول.

أما من حيث التجزئة، فتمثل ألعاب الهاتف المحمول الجزء األكبر من سوق المملكة نظًرا الرتفاع مستوى انتشار الهواتف الذكية في المنطقة حيث تمثل 
60% من إيرادات األلعاب كما في 2020م وفًقا لشركة ستاتيستا – ألعاب الفيديو، المملكة العربية السعودية. وفي ظل زيادة انتشار الهواتف الذكية، من 
 )Video Game Console( )المتوقع أن تواصل ألعاب الهاتف المحمول اكتساب زخم. وفي المقابل، تعمل وحدة تحكم ألعاب الفيديو المحمولة )كونسول
وأجهزة الحاسوب الشخصي على نطاق أصغر بكثير، إذ تمثل عمليات تحميل ألعاب الفيديو المحمولة )كونسول( )Video Game Console( وأجهزة 

الحاسوب الشخصي 29% فقط من إجمالي إيرادات األلعاب.

 ال يزال سوق الرياضات اإللكترونية في المملكة حديث العهد نسبًيا، ومع ذلك، يساعد الدعم الحكومي وتحسين البنية التحتية في دفع عجلة النمو في 
المستقبل.
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سوق اإلعالم في المملكة 3-3-2
يُعد سوق اإلعالم والترفيه في المملكة أكبر سوق في الشرق األوسط بقيمة تجاوزت 5 مليارات دوالر أمريكي في عام 2020م، ما يمثل 17% من إجمالي 
السوق في عام 2020م. وقد أتاح النمو الكبير النتشار األجهزة الداعمة لوسائل اإلعالم الرقمية والمنصات التي تعمل من خالل التشغيل على اإلنترنت 
مثل نتفليكس وأمازون، إلى جانب تحسين سرعة الوصول إلى اإلنترنت، للمشتركين استخدام وسائل اإلعالم في الوقت وبالطريقة التي يريدونها. ومن 
المتوقع أن تؤدي هذه العوامل، باالقتران مع التوّجهات الديمغرافية المواتية، وعلى وجه التحديد نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 40 عاًما، إلى 
دفع مزيد من النمو في المنطقة مع توقعات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7% حتى 2026م، وفًقا لتقرير موردور إنتلجنس عن سوق اإلعالم والترفيه في 

الشرق األوسط )2020م - 2025م(.

حصة إيرادات سوق اإلعالم والترفيه في عام 2019م )بالنسبة المئوية((:  34الشكل )

 

 

 

 

 

 م2020 ماع يO ةكلمملا يO رّدقملا جاربألا ددع :]x[ لكشلا

 )ي/امجإلا نم ةيوئم ةبسنك( 

 

 TowerXchange :ردصملا 

 

 م2019 ماع يO ھيفa`لاو مالعإلا قوس تاداريإ ةصح]x]: لكشلا

 )%( 

 

 
 سنجلتنإ رودروم :ردصملا

 

 

 

٤٨% 

٣٠% 

٢٢% 

 نيز يLيابوم لاوت / ةيدوعسلا تالاصتالا ةكرش

١٧% 

١٠% 

٤% 

٦٩% 

 طسوألا قرشلا لود يµاب رطق ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

المصدر: موردور إنتلجنس

إيرادات سوق اإلعالم والترفيه في المملكة في الفترة من عام 2019م إلى 2026م )بالمليون دوالر األمريكي((:  35الشكل )

 

 

 م2026 ى?إ م2019 ماع نم ةa`فلا يO ةكلمملا يO ھيفa`لاو مالعإلا قوس تاداريإ :][x لكشلا
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المصدر: موردور إنتلجنس

وفًقا للجمعية الدولية لشبكات الهواتف المحمولة، فقد تضاعف انتشار وسائل التواصل االجتماعي عبر الهواتف المحمولة في المنطقة في السنوات 
الخمس الماضية، إذ بلغت نسبتها في الوقت الحالي 44%. وأصبح على موقع فيسبوك في المملكة اآلن أكثر من 10 ماليين مستخدم نشط، وهو ما يعادل 
38% من السكان )وفقا لتقرير موردور إنتلجنس بشأن سوق اإلعالم والترفيه في الشرق األوسط )2020م - 2025م((، ما يدّل على انتشار استخدام وسائل 
التواصل االجتماعي. أما بالنسبة للترفيه الرقمي، فيوجد عدد من المنتجات اإلعالمية الرقمية المتاحة في السوق بما في ذلك جّوي تي في ودوري بلس. 
وتقدم هذه المنتجات محتوى رقمًيا مميًزا وتجربة سهلة االستخدام متاحة عبر مجموعة من القنوات، تلبي تفضيالت االستخدام لدى مستخدمي جيل 

األلفية.

ويُعد النمو الذي شهده قطاع اإلعالم والترفيه في المملكة، ال سيما الرقمي، أحد الركائز الرئيسية لخطة رؤية 2030، ومن ثم فمن المرجح أن يتلقى 
دعًما مستمًرا من الحكومة.
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خلفية عن المجموعة وطبيعة أعمالها-  4

نبذة عامة   4-1
شركة االتصاالت السعودية هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية بموجب المرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 1418/12/24هـ )الموافق 
1998/04/21م( وقرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 1423/07/02هـ )الموافق 2002/09/09م( والسجل التجاري رقم 1010150269الصادر بتاريخ 

1419/03/04هــ )الموافق 1998/06/29م( بمدينة الرياض، وعنوانها المسجل هو ص.ب 87912، الرمز البريدي 11652 الرياض، المملكة. 

وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 1423/07/02هـ )الموافق 2002/09/09م(، قامت الحكومة ببيع 30% من أسهم الشركة من خالل الطرح 
للتأمينات  العامة  والمؤسسة  التقاعد  معاشات  ومصلحة  األقل،  على   %20 الطبيعية  الصفة  ذوي  من  السعوديين  المواطنين  نصيب  يكون  بحيث  العام، 
االجتماعية نسبة ال تتجاوز 10% توزع بينهما بالتساوي، وقد تم االنتهاء من عملية الطرح العام بتاريخ 1423/11/03هـ )الموافق 2003/01/06م(، وقد 
قرر مجلس الوزراء بوصفه الجمعية العامة غير العادية للشركة ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 1423/07/02هـ )الموافق 2002/09/09م(، 
الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من اثني عشر مليار )12,000,000,000( ريال سعودي إلى خمسة عشر مليار )15,000,000,000( ريال سعودي، وذلك 
عن طريق رسملة األرباح المبقاة. وفي تاريخ 1427/03/13هـ )الموافق 2006/04/11م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال 
الشركة من خمسة عشر مليار )15,000,000,000( ريال سعودي إلى عشرين مليار )20,000,000,000( ريال سعودي، وذلك عن طريق رسملة األرباح المبقاة 

ومنح سهم مجاني عن كل ثالث )3( أسهم قائمة.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي عشرين مليار )20,000,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى ملياري )2,000,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة 
بالكامل قدرها )10( رياالت سعودية لكل سهم..

وكما في تاريخ هذه النشرة، يتمثل المساهمون الكبار في الشركة في جهات حكومية، وهي صندوق االستثمارات العامة، الذي يملك 70% من رأس مال 
الشركة، والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، والتي تملك 6,16% من رأس مال الشركة، بينما يملك الجمهور )أي جميع المساهمين بخالف المساهمين 

الكبار في الشركة( نسبة 23,84% من أسهم الشركة. 

المؤسسات  التابعة وغيرها من  الشركات  أهم  وتم توضيح  المملكة،  تتضمن 7 شركات خارج  تابعة  الشركة 20 شركة  لدى  يونيو 2021م،  كما في 30 
والصناديق االستثمارية الرئيسية للمجموعة في الجدول والهيكل التنظيمي أدناه )ويشار إلى الشركة وشركاتها التابعة بـ »المجموعة«(. وتجدر اإلشارة 
أن مصطلح »شركة تابعة« هو بحسب التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة )كما تم تعريفه في القسم رقم 1 »التعاريف 
والمصطلحات« من هذه النشرة( وليس بحسب المعايير الدولية المراجعة المعتمدة في المملكة. كما تشارك المجموعة في عدد من االستثمارات في 
قطاع االتصاالت من خالل حصص ملكية قد ال تكون مسيطرة. في هذه الحالة، فإنه يتم تسجيل حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر في قائمة الربح 
أو الخسارة على أنها »صافي الحصة في نتائج االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة« )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القوائم المالية 

للمجموعة الواردة في القسم رقم 16 »القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات حولها« من هذه النشرة(.  

وتتضمن أعمال المجموعة داخل المملكة خدمات االتصاالت المتنقلة والثابتة وخدمات النطاق العريض الثابت )األلياف الضوئية(، وبيع خدمات االتصاالت 
بالجملة لمقدمي خدمات االتصاالت اآلخرين، واستضافة مراكز البيانات، وحلول تقنية المعلومات واالتصاالت ألغراض المكاتب والمنازل، وخدمات األمن 
السيبراني، وغيرها من حلول تقنية المعلومات واالتصاالت والحلول ذات الصلة. كما تقدم المجموعة خدمات االتصاالت المتنقلة في البحرين والكويت 
)للمزيد من التفاصيل حول أعمال المجموعة، يرجى مراجعة القسم رقم 4-7 »وصف عام ألعمال المجموعة وبنيتها التحتية وبيئتها التنظيمية داخل 

المملكة« من هذه النشرة(.

تُعد المجموعة مشغل االتصاالت الرائد في المملكة حيث تمتلك حصة سوقية تقدر بنسبة 72.9% بناًء على إجمالي اإليرادات لثالثة )3( من مقدمي 
خدمات االتصاالت الرئيسيين في المملكة )المجموعة وموبايلي وزين السعودية( كما في تاريخ 30 يونيو 2021م. وكما في 30 سبتمبر 2021م، تعد الشركة 
رابع أكبر شركة مدرجة في المملكة من حيث القيمة السوقية. وتتمتع المجموعة أيًضا بمكانة رائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتم تصنيفها 
كأقوى شركة اتصاالت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومن بين أفضل 44 شركة رقمية في العالم في تصنيفات فوربس في مايو 2021م. ووفًقا 
لتقرير براند فينانس لعام 2021م، تمثل المجموعة العالمة التجارية األكثر قيمة في مجال االتصاالت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وبلغت 
اإليرادات الموحدة للمجموعة 59.0 مليار ريال سعودي و31.6 مليار ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2021م على التوالي. وبلغ صافي أرباح المجموعة 11.2 مليار ريال سعودي و5.9 مليار ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م على التوالي. وبلغ إجمالي أصول المجموعة 122.0 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و119.3 مليار 

ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م. وبلغت القيمة السوقية للمجموعة 254 مليار ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م.

يتم تحقيق الجزء األكبر من إيرادات الشركة وأرباحها من العمليات التجارية للشركة وشركاتها التابعة في المملكة بما فيها شركة حلول إس تي سي وشركة 
قنوات إس تي سي وشركة توال. وتعد شركة حلول إس تي سي شركة تقنية المعلومات »األولى« والرائدة في السوق السعودية. وتجدر اإلشارة، أن شركة 
قنوات إس تي سي، وهي الشركة التي يتم من خاللها أعمال التسويق والبيع لمنتجات المجموعة لعمالء التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، تمتلك 
أكثر من 57,000 متجر تجاري تقليدي ومتنقل في المملكة ومملكة البحرين وسلطنة عمان كما في 31 ديسمبر 2020م. وتعد شركة توال، بحكم امتالكها 

وتشغيلها ألكثر من 15,000 برج كما في 30 يونيو 2021م، واحدة من أكبر شركات األبراج في المنطقة.
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يوضح الجدول التالي أهم الشركات التابعة داخل وخارج المملكة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2021م:

أهم الشركات التابعة داخل وخارج المملكة كما في 30 سبتمبر 2021م(:  13الجدول )

نشاطها الشعار المقر

نسبة 
الملكية 
المباشرة 

وغير 
المباشرة

السجل التجاري اسم الشركة

أهم الشركات التابعة داخل المملكة

نقاط بيع ألجهزة الهواتف المحمولة  	
والتجارة عن طريق االنترنت وتقديم 

خدمات االتصاالت المتنقلة.

البيع بالتجزئة ألجهزة الهواتف  	
المحمولة واكسسواراتها.

 اصالح وصيانة أجهزة الهواتف  	
المحمولة. 

الرياض %100 1010242577
شركة قنوات االتصاالت 

السعودية )شركة شخص واحد( 
)»شركة قنوات إس تي سي«(

مدفوعات رقمية: البيع بالجملة عن 
طريق االنترنت. البيع بالتجزئة عن 

طريق االنترنت. التقنية في الخدمات 
المالية. 

الرياض %85 1010901344
بنك إس تي سي )شركة 

مساهمة مقفلة مختلطة( 
)»شركة إس تي سي باي«(

تمديد اسالك االتصاالت وتمديد 
شبكات االنترنت وتمديد شبكات 

الكمبيوتر واالتصاالت. تركيب وصيانة 
األجهزة األمنية وتقديم خدمات 

االستشارات اإلدارية العليا.

الرياض %79 1010183482
الشركة العربية لخدمات 

اإلنترنت واالتصاالت )»شركة 
حلول إس تي سي«(

تقديم خدمات االتصاالت الالسلكية 
باستخدام نظام VSAT وخدمة االتصال 

واإلنترنت على الطائرات.
الرياض %100 1010173838

شركة االتصاالت العامة 
)شركة شخص واحد( )»شركة 

االتصاالت المتخصصة«(

انشاء وإقامة وإصالح محطات أبراج 
االتصال السلكية والالسلكية والرادار 

وتقديم خدمات تأجير مرافق االتصاالت 
الرياض %100 1010933182

شركة أبراج االتصاالت 
المحدودة )شركة شخص واحد( 

)»شركة توال«(

خدمات مراكز االتصال  الرياض %49 1010299715 شركة مراكز االتصال 

أنشطة تتعلق بالعقار: االنشاءات العامة 
تشغيل المرافق، خدمات صيانة المباني 

وادارتها. اإلدارة والتأجير للمملوكات 
السكنية والغير سكنية. 

الرياض %100 1010368733
شركة عقاالت المحدودة 

)شركة شخص واحد( )»شركة 
عقاالت«(

انشاء وتأجير وإدارة وتشغيل الكوابل 
البحرية لخدمات االتصاالت بين 
المملكة العربية السعودية والدول 

األخرى. 

الرياض %50 1010180954
الشركة العربية للكوابل البحرية 

)»الشركة العربية للكوابل 
البحرية«(

البيع بالجملة ألجهزة االستقبال 
التلفزيوني. أنشطة اإلنتاج للفيديو 
والبرامج. تقديم خدمات الرسائل 

القصيرة 

الرياض %100 101017502
شركة الخليج النموذجية 
لإلعالم الرقمي )»شركة 

انتغرال السعودية«(

تقديم خدمات االمن السيبراني  الرياض %100 1010665501

شركة المتقدمة للتقنية واألمن 
السيبراني المحدودة )شركة 

شخص واحد( )»شركة سرار إس 
تي سي«(
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نشاطها الشعار المقر

نسبة 
الملكية 
المباشرة 

وغير 
المباشرة

السجل التجاري اسم الشركة

األنشطة العقارية في الممتلكات 
المملوكة أو المؤجرة وتشييد المباني 

وأنشطة متكاملة لدعم المرافق. 
الرياض %100 1010595280

شركة المنطقة الذكية للعقار 
)شركة شخص واحد( )»شركة 

المنطقة الذكية للعقار«(

أهم الشركات التابعة واالستثمارات الرئيسية خارج المملكة  

خدمات االتصاالت المتنقلة واستيراد 
وتصدير وبيع أجهزة االتصاالت 

المتنقلة وتوفير المنتجات والخدمات 
في االتصاالت والخدمات المساندة 

وخدمات االتصاالت الدولية ومرافقها 
ونشاط مزود خدمة اإلنترنت وخدمات 

القيمة المضافة وخدمات المناداة 
وخدمات المحطات الطرفية وخدمات 

اإلتاحة العامة للراديو النقال.

البحرين %99 71117-1
شركة إس تي سي البحرين 

ش.م.ب )مقفلة( )»شركة إس تي 
سي البحرين«(

تقديم جميع خدمات االتصاالت المتنقلة 
ونظام المناداة بما ال يتعارض مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية ووفقاً للضوابط التي 

تضعها وزارة المواصالت الكويتية. 

الكويت %51.8 329673
شركة االتصاالت الكويتية 

)»شركة إس تي سي الكويت«(

تشييد المشاريع الخاصة بالمنافع و 
تجارة وبيع معدات االتصاالت وقطع 

غيارها.
- البحرين %99.9 145260-1

شركة إس تي سي الخليج لنظم 
الكابالت ذ.م.م، )»شركة إس تي 

سي الخليج لنظم الكابالت«(

شركة بي جي إس إم هي مجموعة 
استثمارية قابضة مسجلة في ماليزيا 

تمتلك 62% من شركة ماكسيس القابضة 
الماليزية )»شركة ماكسيس«(. 

 - ماليزيا %25 W-264292
بيناريانج جي إس إم إس دي 

إن بي إتش دي )»شركة بي جي 
إس إم«(

المصدر: الشركة
مالحظة: تجدر اإلشارة أن مصطلح »شركة تابعة« المشار إليه أعاله هو بحسب التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة )كما تم تعريفه في القسم رقم 1 »التعاريف 

والمصطلحات« من هذه النشرة( وليس بحسب المعايير الدولية المراجعة المعتمدة في المملكة.

51



ويوضح الشكل التالي أهم الشركات التابعة وغيرها من المؤسسات والصناديق االستثمارية الرئيسية كما في تاريخ هذه النشرة.   

هيكل ملكية أهم الشركات التابعة وغيرها من المؤسسات والصناديق االستثمارية الرئيسية(:  36الشكل )

الشركة

شركة بي
جي إس إم

مؤسسة
عرسات

شركة
نوال

شركة
إنتغرال

السعودية

شركة إس
تي سي
البحرين

شركة إس
تي سي
الكويت

شركة
مراكز

االتصال

شركة
حلول إس

تي سي باي

شركة
إس تي
سي باي

شركة
سرار

إس تي سي

شركة
قنوات

إس تي سي

شركة
عقاالت

شركة
االتصاالت
المتخصصة

شركة إس
تي سي
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نبذة عن أهم التطورات التاريخية للمجموعة  4-2
فيما يلي نبذة عن أهم التطورات التاريخية للمجموعة.

أهم التطورات التاريخية للمجموعة(:  14الجدول )
أهم التطوراتالعام

1998م

تم تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 1418/12/24هـ )الموافق 1998/04/21م( والذي قضى  	
بتحويل قطاع البرق والهاتف بوزارة البرق والبريد والهاتف )قطاع االتصاالت( مع مختلف مكوناته وإمكانياته الفنية واإلدارية إلى الشركة، وطبقاً 
وكانت  األساس(  )النظام  األساسي  الشركة  نظام  اعتماد  تم  )الموافق 1998/04/20م(  بتاريخ 1418/12/23هـ  رقم 213  الوزراء  لقرار مجلس 

الشركة في حينه مملوكة بالكامل لحكومة المملكة. 

2002م

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 1423/07/02هـ )الموافق 2002/09/09م(، قامت الحكومة ببيع 30% من أسهم الشركة من خالل  	
الطرح العام، بحيث يكون نصيب المواطنين السعوديين من ذوي الصفة الطبيعية 20% على األقل، ومصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة 
)الموافق  1423/11/03هـ  بتاريخ  العام  الطرح  عملية  من  االنتهاء  تم  وقد  بالتساوي،  بينهما  توزع   %10 تتجاوز  ال  نسبة  االجتماعية  للتأمينات 
2003/01/06م(، وقد قرر مجلس الوزراء بوصفه الجمعية العامة غير العادية للشركة ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 1423/07/02هـ 
)الموافق 2002/09/09م(، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من اثني عشر مليار )12,000,000,000( ريال سعودي إلى خمسة عشر مليار 

)15,000,000,000( ريال سعودي، وذلك عن طريق رسملة األرباح المبقاة. 

2006م
في تاريخ 1427/03/13هـ )الموافق 2006/04/11م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خمسة عشر  	

مليار )15,000,000,000( ريال سعودي إلى عشرين مليار )20,000,000,000( ريال سعودي، وذلك عن طريق رسملة األرباح المبقاة ومنح سهم 
مجاني عن كل ثالث )3( أسهم قائمة.

2007م

بدأت عمليات توسع المجموعة خارج المملكة حيث قامت المجموعة بالشراكة في تأسيس شركة إس تي سي الكويت )المعروفة سابًقا باسم فيفا  	
الكويت( وكانت نسبة ملكيتها في ذلك الحين 26% من أسهم شركة إس تي سي الكويت. وتجدر اإلشارة أن شركة إس تي سي الكويت حصلت على 

ثالث ترخيص لخدمات االتصاالت المتنقلة في الكويت، وذلك في نفس العام الذي تمت فيه عملية االستحواذ. 

تم االستحواذ على 100% من رأس مال شركة حلول إس تي سي من قبل المجموعة في ديسمبر 2007م. وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تأسست شركة  	
حلول إس تي سي في عام 2002م وتعمل في مجال تقديم خدمات اإلنترنت وتشغيل مشاريع االتصاالت ونقل المعلومات ومعالجتها في السوق 

السعودية. 

تم االستحواذ على 25% من أسهم شركة بي جي إس إم، وهي شركة مسجلة في ماليزيا تمتلك حصة تبلغ 62% من شركة ماكسيس. وتعد شركة  	
ماكسيس، أحد أهم الشركات في قطاع خدمات االتصاالت في ماليزيا، ومن خالل الحصص المملوكة للمجموعة في شركة بي جي إس إم، تمتلك 

المجموعة 15.58% بشكل غير مباشر من شركة ماكسيس.
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أهم التطوراتالعام

2009م

تم تأسيس شركة إس تي سي البحرين )المعروفة سابًقا باسم فيفا البحرين( من قبل المجموعة. وتجدر اإلشارة أن شركة إس تي سي البحرين قد  	
حصلت على الترخيص الثالث لخدمات االتصاالت المتنقلة في البحرين في مزاد تنافسي وبدأت عملياتها في مارس 2010م. 

قامت المجموعة بالمساهمة في تأسيس شركة إنتغرال القابضة )المعروفة باسم شركة الخليج النموذجية لإلعالم الرقمي(، والتي تقدم خدمات  	
متعلقة بالمحتوى والوسائط الرقمية في دول الخليج. وفي أبريل 2017م، قامت المجموعة بشراء األسهم المملوكة من قبل المساهمين اآلخرين 

في شركة إنتجرال، والتي تمثل 29% من رأس مال الشركة.

2010م

قامت المجموعة بالشراكة مع شركة إيجيس بتأسيس شركة مراكز االتصال في المملكة لتقديم خدمات مركز االتصال والرد على استفسارات دليل  	
الهاتف، برأس مال قدره 4.5 مليون ريال سعودي. وتجدر اإلشارة أنه عند التأسيس، كانت ملكية كل من المجموعة وشركة إيجيس في شركة مراكز 
االتصال تمثل 50% من رأس المال، ولكن خالل الربع األخير من عام 2015م، باعت المجموعة جزء من أسهما تمثل 1% من رأس المال، وبذلك 

أصبحت المالكة لما نسبته 49% من رأس المال.

2011م

تم االستحواذ على 60% من األسهم في شركة قنوات إس تي سي من قبل المجموعة. وتجدر اإلشارة، أنه في عام 2017م، استحوذت المجموعة على  	
نسبة الـ 40% المتبقية، وبذلك أصبحت شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة. وقد تأسست شركة قنوات إس تي سي في المملكة في يناير 2008م 
وتدير منافذ البيع بالتجزئة التابعة للمجموعة في المملكة وتتقوم بعمليات البيع بالجملة والتجزئة لخدمات بطاقات إعادة الشحن، ومعدات وأجهزة 
االتصاالت، وخدمات الحاسب اآللي، وبيع وإعادة بيع خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية للمجموعة، وصيانة وتشغيل المراكز التجارية. وتتركز 

أعمال شركة قنوات إس تي سي بشكل أساسي في السوق السعودية، في البحرين وعمان من خالل شركاتها التابعة.

2014م
تم االستحواذ على 100% من شركة االتصاالت السعودية المتخصصة )المعروفة سابًقا باسم شركة االتصاالت العامة »برافو«( من قبل المجموعة.  	

تجدر اإلشارة أن شركة االتصاالت السعودية المتخصصة تعمل في قطاعات شبكات الكهرباء واالتصاالت وتقدم خدمات البيع بالجملة والتجزئة 
لمعدات االتصاالت الثابتة، واألجهزة الكهربائية، وتركيب وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وأجهزة تقنية المعلومات.

قامت المجموعة بشراء أسهم إضافية في شركة إس تي سي الكويت لتبلغ ملكيتها فيها 51.8% ومنذ ذلك الحين تم توحيد القوائم المالية الخاصة  	2016م
بشركة إس تي سي الكويت مع المجموعة.

2017م

قامت المجموعة بتأسيس شركة إس تي سي باي. 	

 قامت المجموعة بتأسيس صندوق إس تي سي فنتشرز لالستثمار في أسهم شركات األسواق الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس  	
وتطوير شركات رائدة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت والوسائط الرقمية والترفيه.

استحوذت المجموعة على نسبة إضافية قدرها 40% في شركة قنوات إس تي سي، وبذلك أصبحت شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة. 	

2018م
أسست المجموعة شركة توال، وهي شركة متخصصة في أعمال البنية التحتية لالتصاالت تتضمن أعمالها تملك وتشييد وتشغيل وتأجير وتسويق  	

أبراج االتصاالت في المملكة. وقد حصلت المجموعة على ترخيص التشغيل الالزم لشركة توال من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في عام 
.2019

2020م
أسست المجموعة شركة سرار إس تي سي في عام 2020م. وتقوم شركة سرار إس تي سي بتقديم خدمات األمن السيبراني بهدف تمكين عمالئها  	

من التحكم في أمنهم السيبراني وأنظمتهم الرقمية. وتقدم شركة سرار إس تي سي مجموعة شاملة من الحلول لمساعدة عمالئها على العمل عبر 
اإلنترنت بأمان وكفاءة.

2021م

باعت المجموعة 20% من أسهمها في شركة حلول إس تي سي في عملية طرح عام أولي في السوق المالية للمساهمين من الجمهور في سبتمبر  	
2021م.

تم تحويل شركة إس تي سي باي إلى بنك رقمي متكامل بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك. 	

بالكامل من قبل المجموعة،  	 الكابالت، وهي شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة مملوكة  أسست المجموعة شركة إس تي سي الخليج لنظم 
لالستثمار في صندوق يهدف إلى دفع االبتكار في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى.

المصدر: الشركة
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المزايا التنافسية للمجموعة ونقاط قوتها واستراتيجيتها  4-3
المزايا التنافسية للمجموعة ونقاط قوتها 4-3-1

فيما يلي نبذة عن المزايا التنافسية للمجموعة ونقاط قوتها:

مشغل اتصاالت رائد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مستفيداً من األساسيات القوية  4-3-1-1
لالقتصاد الكلي والسوق والظروف المواتية الجذابة للقطاع

تتركز معظم أعمال المجموعة في المملكة، وهي الدولة األكثر اكتظاًظا بالسكان في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تتضمن المملكة 59% من إجمالي 
سكان دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع بسوق مقيد يتميز بكبر حجمه واستقراره ويضم 32.9 مليون شخص كما في عام 2020م ومن المتوقع زيادة 
حجم السوق السعودي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.2% بين عامي 2020م و2025م، مع ازدياد عدد السكان بمقدار 1.9 مليون شخص بحلول عام 
2025م، وفًقا لشركة يورومونيتور. ويُضاف الحجاج والمعتمرين القادمين إلى المملكة من مختلف أنحاء العالم إلى قاعدتها السكانية، بالنظر إلى مكانة 
مكة المكرمة كمركز للعالم اإلسالمي، حيث من المتوقع أن تجتذب السياحة الدينية ما يزيد عن 30 مليون زائر سنوًيا. ومن الناحية الديموغرافية، تستفيد 
المملكة من فئة الشباب التي تمثل أغلبية سكانها حيث يبلغ عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عاًما 62% اعتباًرا من عام 2020م، وفًقا 
للهيئة العامة لإلحصاء. كما أن مستوى الثراء في المملكة يعد مرتفع جداً مقارنًة بدول العالم األخرى حيث يبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 
20,000 دوالر أمريكي كما في عام 2020م؛ وتحتل المرتبة 12 من حيث أعلى المعدالت بين دول مجموعة العشرين، وفًقا لمؤسسة أوكسفورد إيكونومكس. 
ومن المتوقع أن تشهد المملكة نمًوا قوًيا في إجمالي الناتج المحلي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.9% بين عامي 2020م و2025م، مدعومة بشكل 
خاص بالنمو في التصنيع والنقل، والتخزين واالتصاالت، والنمو المتوقع الناتج عن رؤية 2030، وفًقا للهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة، ومؤسسة أوكسفورد 

إيكونومكس وصندوق النقد الدولي.

اعتباًرا من 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م، امتلكت المجموعة 72.9% من الحصة السوقية المقدرة بناًء على إجمالي اإليرادات المحققة من قبل 
مقدمي خدمات االتصاالت الثالثة الرئيسيين في المملكة )المجموعة، وموبايلي، وزين السعودية( واحتفظت باالستمرار بحصة سوقية مستقرة بلغت أكثر 
من 72% على مدى السنوات الخمس الماضية، بناًء على ايداعات الشركات العامة، وذلك نظًرا لمستوى خدماتها القوية وامكانياتها المتميزة في قطاع 
االتصاالت وتقنية المعلومات. وقد احتلت شبكة المجموعة المرتبة األولى في المملكة من حيث سرعة تحميل البيانات خالل كل الشهور في عام 2020م، 
وفًقا لتقرير شركة أوكال، كما احتلت المرتبة األولى في المملكة من حيث تغطية شبكة الجيل الرابع وسرعة التنزيل/التحميل لشبكة الجيل الرابع وتجربة 
الفيديو، وفًقا لشركة أوبن سيجنال. ومن خالل اعتماد البرامج المصممة خصيًصا، زادت المجموعة من سرعات تحميل الهواتف المحمولة، متجاوزة 
المستهدفات السنوية بنسبة 47% )80.78 ميجابايت في الثانية مقارنة بـ 55 ميجابايت في الثانية(، باإلضافة إلى سرعة خدمات النطاق العريض الثابت 
)األلياف الضوئية( التي حققت سرعة تبلغ 92.44 ميجابايت في الثانية مقارنة بالمستهدفات السنوية البالغة 80 ميجابايت في الثانية )حيث تجاوزت 

المستهدفات بنسبة 15% أو 12.44 ميجابايت في الثانية(.

يستخدم العمالء في المملكة خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات بشكل كبير حيث يستخدم أكثر من 96% من إجمالي السكان اإلنترنت واشتراكات 
 .)Omdia( االتصاالت المتنقلة بشكل نشط وبلغت نسبة انتشار هذه الوسائل حالًيا 119% من إجمالي السكان كما في عام 2020م، بناء على تقرير أومديا
وللمجموعة سبق الريادة في قطاع االتصاالت من حيث تقديم خدمات متعددة األوجه بنجاح بعيًدا عن االتصاالت التقليدية والتوزيع، بما في ذلك: حلول 
تقنية المعلومات، واألمن السيبراني، والخدمات المالية، والوسائط، واأللعاب اإللكترونية، وهي في أفضل وضع يسمح لها باالستحواذ على حصة سوقية 
أكبر في سوق تقنية المعلومات واالتصاالت بشكل عام، حيث يواصل قطاع االتصاالت االنتقال نحو تجميع المنتجات والخدمات، وذلك من خالل تقديم 
خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وحلول تقنية المعلومات وإنترنت األشياء )Internet of Things )IoT((، كجزء من عقد واحد. ومن المتوقع أن ينمو 
سوق تقنية المعلومات واالتصاالت لقطاع األعمال بشكل عام في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7% خالل الفترة من 2018م إلى 2025م ليصل 
إلى 53.1 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025م، وفًقا لمؤسسة البيانات الدولية، مع توقع أن تكون خدمات تقنية المعلومات هي المساهم الرئيسي في 

نمو القطاع بشكل عام. وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن يكون النمو مدعوًما بالتقنيات التالية:

الذكاء االصطناعي وتحليالت البيانات الضخمة: من المتوقع أن ينمو هذا السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.2% بين عامي 2021م  	
و2024م ليتجاوز 367.6 مليون ريال سعودي بحلول عام 2024م، وفًقا لمؤسسة البيانات الدولية، مدفوًعا بشكل أساسي باالعتماد المتوقع 

حول استخدام الذكاء االصطناعي لتعزيز نمو جميع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
إنترنت األشياء )Internet of Things )IoT((: من المتوقع أن يصل الحجم السوقي لقطاع إنترنت األشياء )Internet of Things )IoT(( إلى  	

التكاليف وتحسين  الناشئة لخفض  الدولية، مدفوًعا بحاالت االستخدام  البيانات  لمؤسسة  وفًقا  ريال سعودي في عام 2021م،  مليار   7.7
اإلنتاجية في مجاالت مختلفة تتضمن الصناعة والرعاية الصحية والنقل والتحليل ومنصات التطبيقات واألمن.

األمن السيبراني: من المتوقع أن ينمو اإلنفاق على األمن السيبراني بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7% بين عامي 2021م و2024م ليتجاوز  	
2.3 مليار ريال سعودي بحلول عام 2024م، وفًقا لمؤسسة البيانات الدولية، مدفوًعا بشكل أساسي بالخدمات المدارة )بما في ذلك األمن، 
والتعافي من الكوارث( واالستحواذ على حصة سوقية من الخدمات القائمة على المشاريع )بما في ذلك األجهزة والبرامج( والتي تمثل غالبية 

قطاع السوق في الوقت الراهن.
مراكز البيانات والحوسبة السحابية: من المتوقع أن ينمو اإلنفاق العام على الحوسبة السحابية في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  	

26.3% بين عامي 2021م و2023م، ومن المتوقع أن يصل اإلنفاق العام على الحوسبة السحابية إلى 1.9 مليار ريال سعودي في عام 2021م، 
وفًقا لمؤسسة البيانات الدولية؛ وهو أحد أسرع القطاعات نمًوا في خدمات تقنية المعلومات. واضافة الى ذلك، من المتوقع أن تكون الزيادة 
المتوقعة في اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية المتعددة وزيادة اإلنفاق األمني وسط مخاطر األمن السيبراني المتزايدة باستمرار محرًكا 

رئيسًيا للنمو داخل هذا القطاع.
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الشريك االستراتيجي للحكومة ومقدم الخدمات المفضل لتحقيق رؤية 2030 4-3-1-2
تعتبر االتصاالت وتقنية المعلومات عوامل أساسية في تحقيق األهداف الرئيسية لرؤية 2030بما في ذلك تنمية اقتصاد المملكة ليصبح من بين أكبر 15 
اقتصاًدا على مستوى العالم )يحتل حالًيا المرتبة 19 من بين أكبر االقتصادات( ودعم نمو مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من %40 
إلى 65% بحلول عام 2030م. كما يعتمد مخطط النمو االقتصادي على مبادرات الرقمنة االستراتيجية للحكومة لتعزيز النمو االقتصادي. وهذا يشمل 

التزام الحكومة بما يلي:

تقديم خدمات النطاق العريض لجميع مناطق المملكة من خالل تحفيز االستثمار في البنية التحتية واألطر التنظيمية. 	
دعم التجارة اإللكترونية. 	
تقليص الفجوة الرقمية فيما يتعلق بمهارات مستخدمي تقنية المعلومات واالتصاالت. 	
زيادة مساهمة قطاع تقنية المعلومات في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. 	
تأهيل الكوادر البشرية السعودية المتخصصة وتوظيفهم في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات. 	
تطوير وتفعيل المعامالت الحكومية الذكية وفق بنية تحتية مشتركة. 	

تستفيد المجموعة بدرجة كبيرة من النمو التشغيلي الناشئ عن المواءمة الوثيقة الستراتيجية المجموعة مع رؤية 2030. وتعتبر الحكومة المجموعة 
شريكها المفضل في ريادة السوق لتقديم الخدمات الرقمية والحلول اإلبداعية، وتعد الحكومة، وستظل بعد هذا الطرح، مساهًما استراتيجًيا طويل األجل 
من خالل ملكيتها غير المباشرة التي تبلغ 76.16% من رأس مال الشركة من خالل صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
كما في تاريخ هذه النشرة. وتقوم المجموعة بدور أساسي في قيادة ودعم تقنيات االتصاالت الالزمة لتسهيل التصنيع والتطور التكنولوجي لالقتصاد 

السعودي. وفي أغسطس 2020م، بدأت المجموعة في تطوير البنية التحتية وتوفير أحدث التقنيات لمنطقة نيوم.

العاملين فيها 24,967 شخًصا )91% منهم  التنمية االقتصادية واالجتماعية للمملكة، حيث يبلغ عدد  الرئيسيين في  وتُعد المجموعة أحد المساهمين 
سعوديون( كما في تاريخ 1442/11/20هـ )الموافق 2021/06/30م(، فضاًل عن كونها مساهًما كبيًرا في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة 

)حيث دفعت 4.85 مليار ريال سعودي في عام 2020م كمصاريف زكاة ورسوم حكومية و10.0 مليار ريال سعودي كتوزيعات أرباح عن نفس العام(. 

بنية تحتية وتقنية مميزة توفر أفضل تغطية وجودة لخدمات االتصاالت في المملكة 4-3-1-3
على مدى العقد الماضي، دأبت المجموعة على االستثمار في بنيتها التحتية وتوسيعها وتحديثها. وفي الوقت الراهن، تقوم المجموعة بامتالك وتشغيل 
عدد من البنى التحتية لالتصاالت والتي تعد من األكثر تطوراً وأهمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك البنية التحتية لخدمات 
التحتية لألبراج والكابالت  والبنية  البيانات،  الثابتة )بما في ذلك األلياف الضوئية(، ومراكز  التحتية لخدمات االتصاالت  والبنية  المتنقلة،  االتصاالت 

البحرية ونقاط اتصال الواي فاي الضرورية لتسهيل التحول الرقمي للمملكة ولدول إقليمية األخرى.

تمتلك المجموعة، من خالل شركة توال، أكثر من 15,000 برج من أبراج االتصاالت، وتقع في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء المملكة وتمثل حوالي 
45% من إجمالي أبراج االتصاالت في المملكة. وكانت المجموعة أول شركة اتصاالت تطلق تقنية الجيل الخامس في المملكة والكويت والبحرين وتوفر 
تغطية للجيل الخامس بنسبة 43% في المدن الرئيسية في المملكة من خالل استغالل أكثر من 6,000 موقع لشبكة الجيل الخامس في 75 مدينة. 
ومن المتوقع أن تؤدي المرحلة التالية من توسيع شبكة الجيل الخامس في المملكة إلى تعزيز الشبكة بمقدار 2,300 برج لتصل إلى أكثر من 71 مدينة 
جديدة في جميع أنحاء المملكة مما يؤدي إلى تعزيز الكفاءات التشغيلية وتجارب المستخدمين، فضاًل عن فرص إيرادات إضافية من خالل إنترنت 

األشياء )Internet of Things )IoT(( المدعوم بشبكة الجيل الخامس.

قامت المجموعة باستثمارات ضخمة لتطوير خدمات اإلنترنت في المملكة. وعلى وجه الخصوص، كان للمجموعة سبق الريادة فيما يتعلق بتوصيل األلياف 
الضوئية إلى المنازل. ومن خالل مشروع النطاق العريض الوطني، نفذت المجموعة 1,000,000 اتصال باإلنترنت وتهدف إلى تقديم خدمة اإلنترنت إلى 
1,153,000 منزل من خالل توصيل األلياف الضوئية إلى المنازل. ومن خالل مشروع النطاق العريض المتنقل، تمكنت المجموعة في عام 2020م من 
تقديم الخدمة إلى 447,000 منزل من خالل االتصال الالسلكي واسع النطاق، بما في ذلك من خالل الوصول الالسلكي الثابت، الذي يوفر سرعة نقل 
تبلغ 10 ميجابايت في الثانية، ويستفيد منه 2.6 مليون شخص عبر أكثر من 3,000 موقع في جميع أنحاء المملكة. وفي عام 2020م، نشرت المجموعة 
أيًضا أكبر شبكة واي فاي عامة في المملكة بإجمالي 38,000 نقطة وصول توفر سرعة بمتوسط 115 ميجابايت في الثانية موزعة على 49 مدينة وتخدم 

644 موقًعا عاًما في جميع أنحاء المملكة. 

في عام 2020م، وكجزء من خطط التوسع الجارية، قامت المجموعة ببناء ثالثة مراكز بيانات جديدة في الرياض والمدينة المنورة وجدة بسعة صهريج 
تبلغ 2,400 رف وقدرة كهروميكانيكية لـ 1350 رًفا يمكن زيادتها إلى 2,400 رف في وقت قصير. وتعتزم المجموعة بناء مركزي بيانات إضافيين بحلول 
نهاية عام 2021م وستة مراكز بيانات إضافية بحلول نهاية عام 2022م، ومن المتوقع أنها ستؤدي إلى زيادة توافر العروض عالية السرعة والحلول الرقمية 

لعمالء المجموعة. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة حالياً بمحادثات مع شركاء محتملين من أجل إنجاز التوسع والنمو في مجال مراكز البيانات.  

تمتلك المجموعة وتدير بنية تحتية كبيرة للكابالت البحرية وهي واحدة من المبادرين والمؤسسين للكابل البحري القاري الرابع، الذي يمتد طوله 20,000 
كيلومتر ويربط 14 دولة بين سنغافورة وفرنسا. كما تعد المجموعة عضًوا مؤسًسا في مشروع الكابل البحري للهند والشرق األوسط وغرب أوروبا الذي 
يربط الهند والشرق األوسط وأوروبا الغربية وأطلقت مشروع بوابة أوروبا والهند الذي يربط بين المملكة المتحدة، والبرتغال، وجبل طارق، وموناكو، 
أكثر من 14 شركة  دولًيا مع  تحالًفا  المجموعة  أبرمت  والهند. وقد  المتحدة،  العربية  واإلمارات  والمملكة، وجيبوتي، وعمان،  وليبيا، ومصر،  وفرنسا، 
اتصاالت دولية بهدف أن تصبح مركًزا للخدمات اللوجستية واالتصاالت في المنطقة وتستعد للمشاركة في مشروع جديد )كابل أفريقيا 1(، بسعة 36 

تيرابايت في الثانية وسيربط بين أكثر من 12 دولة في أفريقيا وأوروبا عبر المملكة.

55



الديناميكية والتفاني والعزم مما يتيح العديد من الدوافع للنمو المستقبلي من خالل تقديم خدمات  4-3-1-4
ومنتجات متعددة األوجه

قد مرت المجموعة بتطورات كبيرة حيث انتقلت من كونها قسم تديره الحكومة إلى أن أصبحت شركة مدرجة في السوق المالية وتنمو في كل جانب من 
جوانب تقنية المعلومات واالتصاالت. وعلى الرغم من أن المجموعة تعد مشغل االتصاالت الرائد في المملكة، إال أنها تواصل االستفادة من فرص النمو 
الرئيسية في جميع مراحل التطوير االستراتيجي الرقمي في المملكة وتتمتع بموقع جيد لالستفادة من الرقمنة، نظًرا لريادتها في المجال، وعالقتها 
التحتية  والبنية  التقليدية،  االتصاالت  إلى خدمات  باإلضافة  عملياتها.  كفاءة  وتحسين  تطوير  في  المتزايدة  اإلدارة  ورغبة  العام،  القطاع  مع  الراسخة 
لالتصاالت، وتوزيع االتصاالت التي تقوم بها المجموعة، تشمل أعمالها أيضاً خدمات تقنية معلومات واتصاالت أخرى بما فيها الخدمات المالية، وتعهيد 
العمليات التجارية، والبنية التحتية غير اإللكترونية، والعقارات، ووسائل اإلعالم. والتي شهدت نمواً سريعاً في المساهمة اإلجمالية إلى 14% من إيرادات 

المجموعة و11% من األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء للمجموعة في عام 2020م. 

وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة أن شركة حلول إس تي سي تعد مقدم الخدمات الرائد لحلول تقنية المعلومات في المملكة خالل السنوات الخمس 
والتخزين  الحوسبة  ُمدارة عبر  تقديم حلول شاملة وخدمات  تقدم خدمات ألكثر من 24,000 عميل في 35 مدينة سعودية من خالل  الماضية، حيث 
والشبكات والبرامج واألجهزة. وتدعم شركة حلول إس تي سي القطاعين الحكومي والخاص من خالل استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لتحسين 
التكاليف وتعزيز كفاءات األعمال مع دفع الرقمنة التي يقودها اإلنسان عبر سلسلة قيم تقنية المعلومات بأكملها، وتوفير خدمات تكامل النظام واالتصال، 
وإدارة عمليات تعهيد األعمال، ومساعدة العمالء من خالل حلول إنترنت األشياء )Internet of Things )IoT(( / السحابة المركزية وخدمات تكامل األمن 

السيبراني. 

باإلضافة إلى ذلك، كانت المجموعة في صدارة تطوير الخدمات الرقمية المساعدة وحققت نجاًحا كبيًرا في مجال حلول الدفع من خالل شركة إس تي 
سي باي التابعة والتي تمتلك فيها الشركة 85% من رأس المال كما في تاريخ هذه النشرة. وفي تاريخ 1441/06/05هـ )الموافق 2020/01/30م(، حصلت 
شركة إس تي سي باي على ترخيص من البنك المركزي السعودي لمزاولة وتقديم خدمات المدفوعات عبر تطبيق المحفظة االلكترونية. وفي تاريخ 
1442/11/22هـ )الموافق 2021/05/22م(، أصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على قيام معالي وزير المالية السعودي بإصدار الترخيص الالزم لشركة 
إس تي سي باي. وعالوة على ذلك، كان استثمار ويسترن يونيون مؤخًرا في شركة اس تي سي باي مؤشًرا قوًيا على الثقة في إمكانات نموذج العمل على 
الرغم من تاريخها القصير، فقد قامت شركة وسترن يونيون بشراء 15% من أسهم المجموعة في شركة إس تي سي باي مقابل 750 مليون ريال سعودي 
)ما يعادل 200 مليون دوالر أمريكي(. وتهدف شركة إس تي سي باي إلى أن تصبح رائدة في مجالها من خالل توفير تقنيات رقمية مبتكرة تمكن العمالء 
والشركات من السيطرة الكاملة على مواردهم المالية بأقصى مستويات األمان والسرعة وسهولة تجربة المستخدم. وتجدر اإلشارة أنه كما في 30 سبتمبر 

2021م، بلغ عدد المستخدمين المسجلين لدى شركة إس تي سي باي 6 مليون.

قامت المجموعة بتحويل أعمال األبراج لديها إلى شركة تابعة جديدة، وهي شركة توال، في عام 2018م لترسيخ مكانتها كجهة رائدة في سوق البنية 
التحتية ألبراج االتصاالت السعودية، وتوسيع نطاق خدماتها وتغطيتها في جميع أنحاء المنطقة. وتمتلك شركة توال اآلن محفظة تضم أكثر من 15,000 
برج اتصاالت منتشرة في جميع أنحاء المملكة وتمثل حوالي 45% من إجمالي أبراج االتصاالت في المملكة. وتطمح شركة توال إلى توسيع خدماتها 
وتغطيتها عبر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لتصبح مقدم الخدمات الرائد لخدمات البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت من خالل تمكين 
عمالئها من إثراء احتياجات االتصال الخاصة بهم من خالل النشر السريع للتقنيات المستقبلية )على سبيل المثال، شبكة الجيل الخامس وإنترنت األشياء 

)Internet of Things )IoT(( وأن تصبح مقدم الخدمات الرائد للبنية التحتية األساسية غير اإللكترونية للمشغلين.

ومن خالل صندوق إس تي في إل بي وصناديق اس تي سي األخرى لرأس المال االستثماري، تستثمر المجموعة في مختلف أنحاء العالم في شركات التقنية 
الخاصة الرائدة عالية النمو وكذلك في المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت في المملكة واألسواق 
العالمية األخرى. ولدى صندوق إس تي في إل بي التزامات بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي واستثمارات في بعض من أنجح الشركات في المنطقة )على 

سبيل المثال، فيزيتا، وتركر، وغيرها(.

الريادة من حيث إجمالي العوائد المالية المدعومة بنمو وتدفقات نقدية قوية 4-3-1-5
تستفيد المجموعة من النمو المرن في إيرادات األعمال األساسية، والهوامش الربحية المستقرة، ونسبة تدفقات نقدية مرتفعة، وذلك يتيح تحقيق عوائد 

جذابة للمساهمين.

نمو مرن في إيرادات األعمال األساسية: لطالما أظهرت المجموعة نمًوا قوًيا ومرًنا، بما في ذلك خالل األوقات الصعبة الناجمة عن جائحة  	
فيروس كورونا )كوفيد-19(. وقد نمت اإليرادات بشكل طبيعي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.5% بين عامي 2018م و2020م وبنسبة %9.5 
خالل النصف األول من عام 2021م مقارنة بالنصف األول من عام 2020م. وحققت المجموعة في النصف األول من عام 2021م أعلى إيرادات 
ربع سنوية ونصف سنوية في تاريخها، وشهدت جميع القطاعات الثالثة التالية نمًوا: )1( وحدة أعمال المستهلكين بأكثر من 3.4%، و)2( 
وحدة أعمال المؤسسات بأكثر من 29.3% و)3( وحدة أعمال البيع بالجملة بأكثر من 5.5%. والدافع الرئيسي وراء هذا النمو ينبع من قدرة 
المجموعة على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، فضاًل عن تحقيق استثمارات المجموعة في البنية 
التحتية، والتي بدأت تنعكس بشكل إيجابي على األعمال التجارية بشكل عام. وخالل هذه الفترة، زاد عدد المشتركين في الخدمة الالسلكية 

الثابتة بنسبة 6.1% وأدت زيادة الطلب على خدمات األلياف الضوئية إلى نمو قاعدة المشتركين بنسبة %20.8.
نمو مستقر في األرباح قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء بجانب هوامش ربح قوية: دأبت المجموعة على زيادة ربحها  	

الُمعدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5% بين عامي 2018م و2020م وحافظت على 
هامش ثابت للربح الُمعدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء بنسبة تزيد عن 37% خالل نفس الفترة على الرغم من تغير 

مزيج اإليرادات وضغوط أسعار السوق.
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تدفق نقدي إيجابي: وسعت المجموعة نطاق عملياتها وانتشارها في األسواق بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية، مع الحفاظ  	
على سياسات فعالة لتخصيص رأس المال والنفقات الرأسمالية، مما أدى إلى تحقيق تدفق نقدي إيجابي. وبين عامي 2018م و2020م، أنفقت 
المجموعة ما يقرب من 18% إلى 21% من اإليرادات على النفقات الرأسمالية. ونما التدفق النقدي الحر للمجموعة من حوالي 9.4 مليار ريال 

سعودي في عام 2018م إلى ما يقرب من 17.5 مليار ريال سعودي في عام 2020م.
تاريخ حافل فيما يتعلق بتوزيع أرباح مجدية على المساهمين: خالل السنوات الخمس الماضية )2016م-2020م(، قامت الشركة بتوزيع أرباح  	

عادية وخاصة على المساهمين بلغت 50 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل نسبة توزيع أرباح إجمالية تزيد عن 70% )باستثناء توزيعات األرباح 
الخاصة(. في الربع الرابع من عام 2018م، وافقت الشركة على سياسة توزيع األرباح لديها لمدة ثالث سنوات والتي تنص على الحفاظ على 
أرباح ربع سنوية ال تقل عن 1 ريال سعودي للسهم الواحد، مع إمكانية دفع توزيعات أرباح إضافية بشرط موافقة مجلس اإلدارة بعد تقييم 
الوضع المالي للشركة وتوقعات ومتطلبات النفقات الرأسمالية. وقامت الشركة بتوزيع إجمالي 30 مليار ريال سعودي كتوزيعات أرباح على مدى 
السنوات الثالث الماضية )عائد أرباح سنوي يتراوح بين حوالي 4 إلى 7 %(، منها 6 مليار ريال سعودي تم توزيعها كأرباح خاصة على خلفية 

األداء القوي والمستقر والتدفقات النقدية السليمة.
ميزانية عمومية قوية وسياسات مالية فعالة لدعم النمو المستقبلي: تعد المجموعة واحدة من أقل شركات االتصاالت من حيث الرفع المالي  	

في جميع أنحاء العالم )الديون في آخر اثني عشر شهًرا / الربح الُمعدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء في آخر اثني 
 A1من ستاندرد آند بورز و -A عشر شهًرا بنسبة تبلغ 0.38 ضعًفا( باإلضافة إلى ملف تصنيف ائتماني متميز )حيث حصلت على تصنيف
من قبل موديز وAAA من تصنيف( مما يوفر مرونة مالية كبيرة. وتدير المجموعة رأسمالها للتأكد من )1( أنها ستكون قادرة على العمل بشكل 
مستمر؛ و)2( أنها تمول بكفاءة رأس مالها العامل ومتطلبات االستثمار االستراتيجي بالشروط المثلى؛ و)3( أنها توفر سياسة توزيع أرباح 
طويلة األجل وتحافظ على توزيعات أرباح ثابتة؛ و)4( أنها تعظم إجمالي عوائد المساهمين؛ و)5( أنها تحتفظ بمزيج مناسب من الديون ورأس 
المال القائم على حقوق الملكية. وتراجع المجموعة هيكل رأس مالها في ضوء قرارات االستثمار االستراتيجية، والبيئة االقتصادية المتغيرة، 
وتقيم تأثير هذه التغييرات في تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة باستثماراتها. وال تخضع الشركة ألي متطلبات رأس مالية مفروضة 
من الخارج وتقوم بمراجعة هيكل رأس مالها على أساس سنوي. واعتباًرا من عام 2020، كان لدى المجموعة النسب المستهدفة التالية: )1( 
مستوى إجمالي الديون إلى األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء بنسبة 150% أو أقل، والذي كان 38% اعتباًرا من 30 

يونيو 2021م؛ و)2( مستوى إجمالي الديون إلى )الديون + حقوق الملكية( بنسبة 50% أو أقل، والذي كان 12% اعتباًرا من 30 يونيو 2021م.

على مدى السنوات الثالث الماضية، حققت المجموعة باستمرار عائًدا على األصول بلغت نسبته 10.1% في العام 2018م و9.2% في العامين 2019م 
و2020م، وبلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 16.5% في عام 2018م و17.3% في عام 2019م و17.2% في عام 2020م.

الخبرة في قطاع  4-3-1-6 يمتلك عقود من  إداري متمرس  الشركة األفضل في فئته وفريق  إطار حوكمة 
االتصاالت

الحكومة بصفتها مساهًما  ودعم  االتصاالت  النجاح في قطاع  تتمتع بسجل حافل من  والتي  العالية  الخبرة  ذات  العليا  إدارتها  المجموعة من  تستفيد 
استراتيجًيا طويل األجل.

تتمتع إدارة المجموعة بسجل حافل في دفع عجلة النمو، بما في ذلك من خالل تقديم المنتجات والخدمات المجاورة، وتنفيذ أفضل معايير وممارسات 
نموذج  ببناء  المجموعة  التنفيذيين. وقد قامت  والمسؤولين  اإلدارة  المساهمين ومجلس  تجاه  والمسؤوليات  المخاطر  تقليل  الشركات من أجل  حوكمة 

الحوكمة الخاص بها والذي يرتكز على ما يلي:

المساءلة: ضمان أن تكون اإلدارة مسؤولة أمام مجلس اإلدارة ويكون المجلس مسؤول أمام المساهمين؛ 	
فعالة  	 انتصاف  سبل  وتوفير  بإنصاف،  األقلية،  مساهمي  ذلك  في  بما  المساهمين،  جميع  ومعاملة  المساهمين،  حقوق  حماية  اإلنصاف: 

للمخالفات؛
الشفافية: ضمان اإلفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن جميع األمور الجوهرية، بما في ذلك أداء الوضع المالي والملكية وحوكمة الشركة؛  	

و
االستقاللية: تنفيذ اإلجراءات والهياكل )أي أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين( لتقليل تعارض المصالح أو تجنبه تماًما. 	

ثقافة راسخة للمسؤولية االجتماعية واالستدامة 4-3-1-7
تعتبر المجموعة من أوائل المتبنين لممارسات المسؤولية االجتماعية وتتبع إطار استدامة محدًدا بوضوح، ويرتكز على سبع ركائز رئيسية ويتماشى مع 

استراتيجية »تجرأ«)DARE 2.0( الخاصة بالمجموعة ورؤية المملكة 2030 وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة:

ممارسة األعمال بنزاهة: كانت الشركة واحدة من أولى الشركات في المملكة التي طبقت معايير حوكمة الشركات في جميع أنحاء الهيكل  	
اإلداري منذ عام 2004م وانضمت إلى مبادرة الشراكة من أجل مكافحة الفساد التابعة للمنتدى االقتصادي العالمي. وعالوة على ذلك، يشارك 

جميع موظفي المجموعة في الدورات التدريبية اإللزامية لقواعد سلوك وأخالقيات العمل عبر اإلنترنت.
إثراء الحياة والتجارب: تستثمر المجموعة بصورة كبيرة في المجتمع حيث قدمت 2.5 مليار ريال سعودي منذ نشأتها إلى عام 2019م، على  	

سبيل المثال، في مساهمات مباشرة باإلضافة إلى تقديم مبادرات مختلفة، بما في ذلك مشروع Impact-U، الذي يسعى إلى تعزيز المساهمة 
االجتماعية في إيجاد حلول تنموية مستدامة وترسيخ ثقافة االبتكار االجتماعي إلحداث تأثير مجتمعي أو اقتصادي أو بيئي. وفي عام 2020م، 
واصلت المجموعة برامجها التطوعية المتخصصة التي القت دعًما من 1,194 متطوًعا وتركز على تمكين الكيانات غير الربحية وبناء قدراتها 
بغية تحقيق التأثير وتعظيمه. كما تم دعم قطاع اإلسكان غير الربحي من خالل مبادرة »جود االسكان« بهدف إيجاد حلول سكنية مستدامة، 
والمساهمة في تحسين جودة حياة األسر في المجتمع من خالل تلبية االحتياجات التنموية للمستفيدين. ومن خالل هذه المبادرة، قدمت 
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بتوفير خدمة اإلنترنت  التزامها  إلى  بلغت 1.7 مليون ريال سعودي، باإلضافة  بتبرعات  المجموعة سكًنا مستداًما لسبع عائالت محتاجة، 
والهاتف األرضي مجاًنا لمدة 12 شهًرا.

تعزيز اآلثار االقتصادية: تدعم المجموعة الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل برنامج روافد باإلضافة إلى التركيز  	
على المشتريات المحلية )50% من اإلنفاق في عام 2019م كان مع موردين مسجلين محلًيا(.

توسيع نطاق الوصول إلى التقنية واالتصال: تمتلك المجموعة أكبر شبكة نطاق عريض في المملكة، وتكمل بشبكة كبيرة لأللياف الضوئية  	
والجيل الخامس، حيث أن متوسط سرعة التحميل هو 81,79 ميجابايت في الثانية في المملكة والتي تجاوزت الهدف والذي يبلغ 55 ميجابايت 
االصطناعي  الذكاء  كرسي  ومشروع  الجديد  للعصر  التحتية  البنية  بيانات  مركز  برنامج  المجموعة  أطلقت  ذلك،  على  وعالوة  الثانية.  في 
بالشراكة مع جامعة الملك سعود بهدف تعزيز االبتكار والحلول الرقمية في مجاالت حيوية مثل االستدامة وتحليل البيانات واألمن السيبراني.

المعلومات واالتصاالت/االبتكار  	 InspireU، قامت المجموعة بدعم 28 شركة ناشئة تدعم تقنية  تعزيز الفرص الرقمية: من خالل برنامج 
الرقمي باستثمار إجمالي بلغ 60 مليون ريال سعودي. وانتقلت المجموعة أيًضا إلى تقديم 93% من خدمات دعم العمالء رقمًيا وتُعد أول مشغل 

في المملكة يطلق خدمات الجيل الخامس بشكل تجاري.
يبلغ 2.5% كما في 31  	 تمكين األفراد: تؤمن المجموعة برأس مالها البشري وتستثمر فيه بكثافة ولديها معدل دوران منخفض للموظفين 

ديسمبر 2020م. وأعدت المجموعة، بالشراكة مع جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، برنامًجا قيادًيا يسعى إلى تمكين القيادات النسائية 
من خالل تزويدهن باألدوات والمهارات الالزمة للتقدم في مواجهة التحديات. ويشمل برنامج تمكين المرأة هذا مركز التميز لتطوير القيادات 
النسائية، والذي يشارك في تأهيل القيادات النسائية السعودية في مختلف المجاالت، وربطهن بشبكة من النساء المهنيات لتعزيز دورهن في 
سوق العمل. وقد ارتفع عدد النساء من القوى العاملة للمجموعة من صفر في عام 2015م إلى 15% من القوى العاملة في 30 يونيو 2021م. 
وباإلضافة إلى ذلك، قدمت المجموعة 298,458 ساعة من تدريب الموظفين واستضافت 36 فعالية قيادية حضرها أكثر من 5,700 متدرب 

في عام 2020م.
االهتمام بالبيئة: انضمت المجموعة إلى الحركة العالمية للشركات الرائدة في مواءمة أعمالها مع اتفاقية باريس بهدف الوصول إلى صافي  	

انبعاثات صفرية في عام 2050م والتزمت بتبني أهداف ذات أساس علمي لتقليل استهالك الطاقة في مباني المجموعة وأسطولها باإلضافة 
إلى تقليل استهالك الورق.

االستراتيجية 4-3-2
نظرة عامة على استراتيجية المجموعة 4-3-2-1

تتمثل رؤية المجموعة في أن تكون المقدم الرائد للخدمات الرقمية على المستوى اإلقليمي وأن تقود نمو اقتصاد متنوع ورقمي في المملكة ومنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتعد استراتيجية »تجرأ« )DARE 2.0( الخاصة بالمجموعة، التي تم وضعها في عام 2019م، مخطط تحقيق هذه الرؤية 

من خالل التركيز على الركائز التالية:

رقمنة اس تي سي: تخطط المجموعة لتحويل قدراتها التشغيلية رقمًيا. ويتمثل جزء من هذا الدافع في رقمنة العمليات الداخلية للشركة  	
لتحسين تجربة العمالء، وتعزيز األداء، وزيادة الكفاءات. وعلى وجه الخصوص، تسعى المجموعة إلى االستفادة من بيانات العمالء التي تحتفظ 
بها لتعزيز تجربة العمالء وكذلك توقع احتياجات كل من عمالء التجزئة والشركات من خالل رقمنة قنوات المبيعات واعتماد طرق مرنة للعمل 
مع هؤالء العمالء. وباإلضافة إلى ذلك، تعتزم المجموعة أيًضا رقمنة وظائفها المؤسسية من خالل رقمنة البنية الداخلية لمواكبة أنظمتها 
وتعزيز  المعيارية  الصغيرة  الخدمات  قائمة على منصة  بنية  إلى  االنتقال  الكفاءات، فضاًل عن  تقديم  ودعم  المستقبلية  للتغيرات  التجارية 
التحليالت وقدرات األمن السيبراني لتقنية وعمليات المجموعة. وتخطط المجموعة أيًضا لبناء وتوسيع قدرات الجيل القادم لموظفيها وغرس 

العقلية الرقمية في الثقافة المؤسسية.
زيادة سرعة األداء: تخطط المجموعة زيادة قيمة أصولها األساسية وقطاعاتها التقليدية، باإلضافة إلى تنمية اإليرادات غير األساسية. وتمتلك  	

المجموعة بالفعل، بصفتها شركة االتصاالت الرائدة في المملكة، شبكة قائمة قوية يمكنها االستفادة منها في سعيها لقيادة سوق االتصاالت 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في الخدمات الرقمية. ومن خالل االستمرار في تنمية قاعدة عمالئها الحالية، تهدف المجموعة 
إلى اكتساب المزيد من المعرفة بالسوق فيما يخص عمالئها مما سيسمح لها بزيادة عروض خدماتها في الوقت الذي تسعى فيه إلى تنمية 
أعمالها في القطاع الحكومي وقطاع األعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتبحث المجموعة أيًضا عن طرق لتحقيق القيمة من 
أصولها غير المستغلة بالكامل، بما في ذلك أصول االتصاالت )مثل الكابالت الدولية وأبراج الهواتف المحمولة من خالل الخدمات المشتركة( 
واألصول العقارية من خالل دفع الكفاءات التشغيلية وتسييل األصول لتصبح رائدة في مجال االستدامة. وباإلضافة إلى ذلك، تهدف المجموعة 
إلى تحسين استثماراتها في البنية التحتية، وتطوير تقنيات الجيل القادم، مثل شبكة الجيل الخامس والذكاء االصطناعي، وتحقيق التميز 
التشغيلي. وتماشًيا مع تركيز المجموعة على غرس العقلية الرقمية في الثقافة المؤسسية للمجموعة، تتوقع المجموعة تحقيق أفضل إنتاجية 

في فئتها من خالل قيادة التغيير الثقافي على مستوى الشركة وتنمية قدرات ومهارات الجيل القادم لدى موظفيها.
تجديد التجربة: تهدف المجموعة إلى إعادة تجديد تجربة عمالئها من خالل إضافة الطابع الشخصي في كل تعامل مع العمالء وإطالق قوة  	

تحليالت البيانات بحيث يمكن للمجموعة أن تقود تجربة جودة الشبكة. وتعتقد المجموعة أن تقديم أفضل خدمة عمالء في فئتها يقلل من 
معدل إلغاء االشتراكات، مما يسمح للمجموعة بتوسيع نطاق عروض خدماتها لعمالئها الحاليين. وتهدف المجموعة إلى تحقيق ذلك من خالل 
تبسيط التعامالت مع العمالء من خالل استخدام التقنيات الجديدة وإضفاء الطابع الشخصي على العالقة مع العمالء من خالل االستفادة من 

وصول المجموعة إلى بيانات العمالء. وتهدف المجموعة أيًضا إلى تعزيز مشاركة موظفيها وتمكين ثقافة تعاونية من خالل العمل عن بُعد.
المنصات واالتصاالت  	 رئيسية: )1(  للنمو في ثالثة مجاالت  السعي القتناص فرص ملموسة  المجموعة  تعتزم  توسع في الحجم والنطاق: 

والبنية التحتية، و)2( الخدمات والتطبيقات المجاورة، )3( والحلول الخاصة بالقطاع. ومن المتوقع أن يتحقق النمو في هذه المجاالت الثالثة 
من خالل مزيج من التطوير الداخلي واالستحواذ على خدمات جديدة في كل من المملكة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فضاًل عن 
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االستحواذ على مشغلي اتصاالت آخرين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتهدف المجموعة إلى مواصلة تطوير شبكة االتصاالت 
الخاصة بها وتوسيع نطاقها في المملكة والكويت والبحرين. وتعتزم المجموعة توسيع نطاق خدمات االتصال والبنية التحتية لديها من خالل 
بناء شبكة اتصال عربية رائدة، لتصبح شركة األبراج المرجعية في المنطقة، وأن تكون المركز اإلقليمي األول لخدمات االتصاالت العالمية، 
وأن تكون لها الريادة في تطوير شبكة خدمات الجيل الخامس في المملكة والكويت والبحرين. فعلى سبيل المثال، توفر المجموعة بالفعل 
تغطية بنسبة 43% في المدن الرئيسية في المملكة كما في 30 يونيو 2021م، والتي تم من خالل تمكينها من نشر أكثر من 4000 موقع لشبكة 
الجيل الخامس في 47 مدينة. وتشمل فرص النمو في الخدمات والتطبيقات المجاورة خدمات البث المباشر عبر اإلنترنت )OTT( وخدمات 
االتصاالت وتقنية المعلومات، مثل عروض األمن السيبراني للمجموعة التي تقدمها من خالل شركة سرار اس تي سي. وتهدف المجموعة إلى 
أن تصبح مقدم الخدمات المفضل للمنصات والخدمات االستراتيجية، مثل الخدمات السحابية وتحليالت البيانات. وتهدف المجموعة، كجزء 
من الحلول الخاصة بالقطاع، إلى تقديم خدمات موجهة إلى قطاعات مثل التمويل والرعاية الصحية، من خالل حلول مثل اس تي سي باي في 

قطاع الخدمات المصرفية الرقمية.

تتضمن استراتيجية المجموعة نهًجا متوازًنا تجاه تنفيذ األولويات االستراتيجية في األعمال القائمة وزيادة التركيز على مجاالت النمو الرئيسية.

سوق خدمات تقنية المعلومات األوسع نطاًقا: تركز المجموعة على بناء محفظة خدمات قوية ومتكاملة للغاية من الخدمات السحابية )البنية  	
األمن  وخدمات  النظام(  تكامل  )االستشارات،  المهنية  المعلومات  تقنية  وخدمات  كخدمة(،  البرمجيات  كخدمة،  المنصة  كخدمة،  التحتية 
السيبراني. وسيدعم ذلك بشكل أكبر احتياجات عمالء المجموعة من الحكومات والشركات، بينما يواصلون رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم.

سوق إنترنت األشياء )Internet of Things (IoT)): تركز المجموعة على الحلول الرأسية واألفقية وحاالت االستخدام التي يتيحها إنترنت  	
األشياء )Internet of Things (IoT)). ومن خالل االستفادة من القدرات الحالية، ستعمل المجموعة على تطوير حاالت االستخدام لتطبيقات 

المدن الذكية، واألتمتة الصناعية، والخدمات اللوجستية الذكية، والخدمات العامة، وتطبيقات المنازل الذكية.
الخدمات المالية الرقمية )FinTech(: ستسعى المجموعة، من خالل االستفادة من نجاح شركة إس تي سي باي، إلى االرتقاء بقدراتها إلى  	

تتجاوز  تقديم خدمات  إلى تحقيق ذلك من خالل  المجموعة  وتهدف   .)FinTech( الرقمية  المالية  الخدمات  التالي، ضمن مجال  المستوى 
المدفوعات وتحويالت األموال والتحويالت الدولية، والوصول إلى قاعدة عمالء متنوعة وقوية، مبنية على منصة تقنية ثابتة، واالستفادة من 

الشراكة مع ويسترن يونيون وإمكانيات التحليالت الرقمية المتقدمة لدى المجموعة.
مركز البيانات وسوق االتصال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: تواصل المجموعة المساهمة في تحويل منطقة الشرق األوسط  	

وشمال أفريقيا إلى مركز إقليمي قوي لالتصال الدولي ومساحة لالستضافة ذات الصلة بمراكز البيانات للمؤسسات العالمية والمحلية والهيئات 
)OTT( ومقدمي  اإلنترنت  المباشر عبر  البث  ومتعهدي خدمات  الضخمة  التوسعية  القدرات  ذات  والشركات  الحكومية  والهيئات  الحكومية 

المحتوى. ومن المتوقع أن تمثل قاعدة أصول المجموعة وموقعها الجغرافي وحضورها اإلقليمي عوامل دافعة رئيسية لهذه االستراتيجية.
سوق ومحتوى خدمات البث المباشر عبر اإلنترنت )OTT(: تهدف المجموعة، من خالل االستفادة من نجاح جّوي تي في، إلى مواصلة تطوير  	

قدراتها وتوسيع نطاقها في المجال اإلعالمي، من خالل استراتيجية متكاملة وواضحة تسمح للمستهلكين في جميع أنحاء منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا باالستفادة من واجهة بسيطة وكتالوج غني بالمحتوى وتخصيص مطور. وسيستمر عرض الخدمة في التوسع لمعالجة 
المساحة المتزايدة لأللعاب في الخيارات الدولية والمحلية. وباإلضافة إلى مجاالت النمو المحددة هذه، تتوقع المجموعة أيًضا أن تنشط في 

حال وجود فرص للتوسع الجغرافي متراكم القيمة في مجال االتصاالت، حيث تهدف المجموعة إلى تأكيد طموحاتها اإلقليمية.

باإلضافة إلى مجاالت النمو المحددة هذه، تهدف المجموعة أيًضا إلى انتهاز فرص تقييم التوسع الجغرافي المتراكم القيمة في مجال االتصاالت، في 
حالة ظهور فرص استراتيجية، حيث تؤكد المجموعة طموحاتها اإلقليمية. وتعتقد المجموعة أن استراتيجيتها تتضمن تركيًزا شاماًل على البنية التحتية 

للتقنية، وخدمات النمو الرقمي، وتحقيق القيمة المتسارعة من األصول األساسية وبناء القدرات الجديدة.

مواءمة استراتيجية المجموعة مع رؤية 2030 4-3-2-2
تعتزم المجموعة تأدية دورها ككيان وطني رائد لدعم خطة رؤية المملكة 2030.

تعد جهود المجموعة في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت األوسع نطاًقا إحدى ركائز التحسن الكبير الذي شهدته المملكة في تصنيف مؤشر التنافسية 
العالمية.

تهدف المجموعة إلى الوصول إلى مجتمع مزدهر متحول رقمًيا على النحو المتوخى في رؤية 2030 واالستراتيجيات الوطنية اإلقليمية األخرى، وقد حددت 
عدًدا من األهداف االستراتيجية للمساعدة في تحقيق أهدافها، بما في ذلك:

قيادة السوق في الخدمات الرقمية والحلول اإلبداعية؛ 	
قيادة الكفاءات من خالل التحول الرقمي؛ 	
رقمنة اإلجراءات والعمليات الداخلية وآلية التسليم والنهج التجاري؛ 	
غرس التغيير الثقافي؛ 	
تنمية قطاع األعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ و 	
قيادة التقدم التقني وتوفير أفضل منصة اتصال في فئتها. 	
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هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح  4-4
رأس مال الشركة الحالي هو عشرين مليار )20,000,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى ملياري )2,000,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة 

بالكامل، قيمة كل سهم )10( رياالت سعودية ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح.

هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح(:  15الجدول )

المساهمون
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية )ريال عدد األسهم
القيمة االسمية )ريال عدد األسهمالنسبةسعودي(

النسبةسعودي(

صندوق 
64.99%701,299,800,00012,998,000,000%1,400,000,00014,000,000,000االستثمارات العامة

المؤسسة العامة 
للتأمينات 
االجتماعية

123,400,0001,234,000,000%6.16123,400,0001,234,000,000%6.16

28.85%23.84576,800,0005,768,000,000%476,600,0004,766,000,000الجمهور*

100%1002,000,000,00020,000,000,000%2,000,000,00020,000,000,000اإلجمالي
*يقصد بالجمهور جميع المساهمين بخالف المساهمين الكبار في الشركة )صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(.

المصدر: الشركة

نبذة عن كبار المساهمين في الشركة  4-5
وكما في تاريخ هذه النشرة، يتمثل كبار المساهمين في الشركة في جهات حكومية، وهي صندوق االستثمارات العامة، الذي يملك 70% من رأس مال 

الشركة، والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، والتي تملك 6,16% من رأس مال الشركة. وفيما يلي نبذة عن كبار المساهمين في المجموعة.

صندوق االستثمارات العامة 4-5-1
تأسس صندوق االستثمارات العامة في عام 1971م بموجب المرسوم الملكي رقم )م/24(، وكان له دور كبير في تأسيس شركات ذات أهمية وداعمة 
لبناء االقتصاد السعودي. في مارس 2015م،أصدر مجلس الوزراء في المملكة القرار رقم )270( والذي تقرر بموجبه ارتباط صندوق االستثمارات العامة 
بمجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، مما منح صندوق االستثمارات العامة قدًرا أكبر 

من االستقاللية ومسؤوليات استراتيجية وطنية محددة. 

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 4-5-2
تأسست المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية إلنفاذ أحكام نظام التأمينات االجتماعية ولمتابعة عملية تحقيق التغطية التأمينية اإلجبارية ولتحصيل 
االشتراكات من أصحاب العمل ودفع المستحقات للمشتركين المؤهلين أو أفراد أسرهم. وتعتبر المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية مستقلة من الناحية 

اإلدارية والمالية ويشرف عليها مجلس إدارة مكون من أربعة عشر عضًوا. 

عالقات المجموعة مع حكومة المملكة  4-6
الحكومة بصفتها مساهم في الشركة 4-6-1

كما تم ذكره أعاله، تمتلك جهات حكومية، وهي صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية معظم أسهم الشركة. وتجدر اإلشارة 
إلى أنه 7 من أعضاء مجلس اإلدارة البالغ عددهم 11 عضواً تم ترشيحهم من قبل صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، 
للحكومة ومقدم  االستراتيجي  »الشريك   2-1-3-4 رقم  القسم  مراجعة  يرجى  التفاصيل،  من  )للمزيد  الشركة  إدارة  مجلس  في  لهم  ممثلين  ويعدون 

الخدمات المفضل لتحقيق رؤية 2030« والقسم رقم 5 »الهيكل التنظيمي وحوكمة الشركة« من هذه النشرة(.

الحكومة بصفتها عمياًل لدى المجموعة 4-6-2
تقدم المجموعة مجموعة من خدمات االتصاالت للجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة ونقل البيانات وغيرها 
من الخدمات. وقد بلغت إيرادات المجموعة من هذه الجهات 9,646 مليون ريال سعودي في عام 2020م و5,625 مليون ريال سعودي في الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م، بما يعادل 16.4% و17.8% من إجمالي إيراداتها، على التوالي. وكما في 30 يونيو 2021م، كان لدى المجموعة ذمم مدينة 

تبلغ 20,349 مليون ريال سعودي من الجهات الحكومية المختلفة.
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الحكومة باعتبارها هيئة تنظيمية 4-6-3
تقوم الحكومة من خالل وزارات وهيئات وجهات حكومية أخري بما فيها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بممارسة 
وبيئتها  التحتية  وبنيتها  المجموعة  القسم رقم 4-7 »وصف عام ألعمال  التفاصيل، يرجى مراجعة  )للمزيد من  المجموعة  التنظيمية على  صالحياتها 

التنظيمية داخل المملكة« من هذه النشرة(.

الحكومة بصفتها شريك  4-6-4
في مارس 2021م، أعلنت الحكومة عن إطالق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص »برنامج شريك«، وتم تصميم برنامج شريك لتقديم الدعم للقطاع 
الخاص عبر عدد من الركائز والتي تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار األصول. ويهدف برنامج شريك إلى زيادة الناتج المحلي 
اإلجمالي وتعزيز تنمية وتنوع االقتصاد السعودي من خالل استحداث فرص العمل وتطوير القطاعات وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع 
الخاص. وستقوم المجموعة – في إطار التعاون والشراكة مع الحكومة – باالستثمار في مجال خدمات االتصاالت والبيانات في المملكة. ومن المتوقع أن 

تقوم الحكومة باإلعالن بشكل تفصيلي عن عدة مشاريع تحت إطار برنامج شريك في عام 2022م. 

معلومات سعر السوق لألسهم العادية 4-6-5
يتم تداول األسهم العادية في السوق المالية تحت الرمز »7010« منذ 1423/11/22هـ )الموافق 2003/01/25م(، ويوضح الجدول أدناه، للفترات المشار 

إليها، بعض المعلومات المتعلقة بأسعار اإلغالق ومتوسط الحجم اليومي لنشاط التداول في السوق المالية لألسهم العادية.

أسعار اإلغالق السنوية المرتفعة والمنخفضة ومتوسط الفترة ونهاية الفترة ومتوسط حجم التداول اليومي لألسهم العادية في السوق المالية آلخر ثالث 
سنوات مالية موضحة أدناه بالريال السعودي.

أسعار اإلغالق السنوية لعام 2018م وعام 2019م وعام 2020م(:  16الجدول )

متوسط أدنى سعرأعلى سعرالسنة
متوسط حجم التداول نهاية الفترةالفترة

اليومي

201892.7067.0782.3191.80315.126م 

2019117.0091.40103.40101.80958.858م 

2020108.2075.9069.55106.00998.307م 
المصدر: تداول

أسعار اإلغالق الشهرية المرتفعة والمنخفضة ومتوسط الفترة ونهاية الفترة ومتوسط حجم التداول اليومي لألسهم العادية في السوق المالية لألشهر 
التسعة األخيرة موضحة أدناه بالريال السعودي.

أسعار اإلغالق الشهرية لفترة التسعة األشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م(:  17الجدول )

متوسط أدنى سعرأعلى سعرالشهر
متوسط حجم التداول نهاية الفترةالفترة

اليومي

116.20106.00110.55112.80562.017يناير 2021م 

120.00110.80115.29117.40512.625فبراير 2021م 

126.80114.40117.42126.80610.367مارس 2021م 

127.60119,8124.45127.00546.381أبريل 2021م 

125.80120.40122.25124.60585.764مايو 2021م 

139.20128.80132.65131.60856.216يونيو 2021م 

134.00126.20128.8134.00542.982يوليو 2021م 

138.00128.60134.22135.00529.009أغسطس 2021م 

136,00123,80131.75127.001.119.542سبتمبر 2021م 

المصدر: تداول
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وصف عام ألعمال المجموعة وبنيتها التحتية وبيئتها التنظيمية داخل المملكة  4-7
وحدات أعمال المجموعة داخل المملكة 4-7-1

تنقسم األعمال التجارية للمجموعة في المملكة إلى وحدات أعمال مختلفة تركز على فئات العمالء الرئيسية لدى المجموعة: وحدة أعمال المستهلكين، 
ووحدة أعمال المؤسسات، ووحدة أعمال البيع بالجملة. كما أن لدى المجموعة إدارات مشتركة لمساندة بعض أو جميع وحدات األعمال المذكورة مثل 
إدارة تقنية المعلومات واإلدارة المالية واإلدارة القانونية والرقابية. باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بمزاولة بعض األعمال التجارية من خالل شركات 
التابعة بالتركيز على أعمالها التجارية المتخصصة مع السماح للشركة بإدارة أعمال المجموعة على نحو يتسم  تابعة مستقلة. ويسمح ذلك للشركات 
بالشمولية. فعلى سبيل المثال، تقوم شركة قنوات إس تي سي بأعمال التوزيع التابعة للمجموعة وتقدم خدماتها لكل من عمالء وحدة أعمال المستهلكين 
ووحدة أعمال المؤسسات )الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط(. وتقوم شركة حلول إس تي سي بأعمال تقنية المعلومات واالتصاالت التابعة للمجموعة 
وتقدم خدماتها لعمالء المجموعة من الشركات والجهات الحكومية، والتي تشمل مجموعة من حلول الشبكات واألجهزة والبرامج إلى جانب خدمات الدعم 

لمساعدة العمالء على تحقيق أهداف محددة.

وحدة أعمال المستهلكين 4-7-1-1
وحدة أعمال المستهلكين هي وحدة أعمال المجموعة التي تعنى بالبيع بالتجزئة. وتركز على تقديم منتجات وخدمات االتصاالت لجميع مستهلكي التجزئة.

وحدة أعمال المؤسسات 4-7-1-2
الصغيرة  والشركات  الكبيرة  والشركات  الحكومة  ذلك  ويشمل  الشركات.  إلى  االتصاالت  وخدمات  منتجات  تقديم  على  المؤسسات  أعمال  وحدة  تركز 

والمتوسطة. وتشمل وحدة أعمال المؤسسات فرق تطوير األعمال والمبيعات والتسويق.

وحدة أعمال البيع بالجملة 4-7-1-3
تركز وحدة أعمال البيع بالجملة على تقديم خدمات االتصاالت بالجملة لمشغلي االتصاالت اآلخرين.

المنتجات والخدمات 4-7-2
تقديم خدمات  والمستهلكين بشكل أساسي من خالل  الشركات  لكل من سوق  الخدمات  وتقدم  المملكة،  الرائد في  االتصاالت  المجموعة مشغل  تعد 
االتصاالت المتنقلة والثابتة واإلنترنت/النطاق العريض وتقنية المعلومات واالتصاالت وخدمات البيانات. وتقدم المجموعة حلول اتصاالت شاملة لعمالئها 
من األفراد والشركات والحكومة في المملكة من خالل شبكات الجيل القادم، وجميع شبكات بروتوكول اإلنترنت الثابتة وشبكات الجيل الثالث والجيل 
الثالث والنصف والجيل الرابع والجيل الخامس الالسلكية، وحلول البيانات اإلقليمية القائمة على تبديل الترميز المتعدد البروتوكوالت، وخدمات االتصاالت 

المتنقلة والنطاق العريض القائمة على النظام العالمي لالتصاالت النقالة.

خدمات االتصاالت المتنقلة 4-7-2-1
معظم إيرادات المجموعة من خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة تنتج بشكل أساسي من تأجير حزم الخدمات وخطط البيانات وخدمات المكالمات 
الصوتية )بما في ذلك الخدمات المحلية والوطنية والدولية وخدمات التجوال( وبيع األجهزة وخدمات االتصاالت المتنقلة ذات القيمة المضافة )وهي 
خدمات محتوى مثل خدمات النطاق العريض المتنقل، وخدمة الرسائل القصيرة، وخدمة الرسائل متعددة الوسائط، وخدمة حزمة الالسلكي العامة، 

والرسائل القصيرة المتميزة والخدمات األخرى المتعلقة بالبيانات التي يتم تقديمها عبر شبكة خدمات االتصاالت المتنقلة(.

تقدم المجموعة حزمة كبيرة من الباقات لكل من عمالء الدفع اآلجل والدفع المسبق، حسب احتياجاتهم. وتتضمن معظم الباقات دقائق صوتية ورسائل 
نصية قصيرة ورسائل وسائط متعددة وحدود الستخدام البيانات. فيما يلي خطط الدفع اآلجل للهواتف المحمولة:

الباقات المجمعة، والتي تستهدف مستخدمي الهواتف الذكية من قطاعي المستهلكين والمؤسسات وتشمل خدمات القيمة المضافة. ويتم  	
توفير األجهزة المحمولة لقطاعات معينة من السوق فقط.

والباقات المرنة، والتي تتيح للعمالء تشكيل باقاتهم وفًقا لمتطلباتهم. 	
وتقدم  	 البيانات.  باقات  من  تنوعاً  أكثر  لتوفير مجموعة  المستخدمين  قبل  من  المجمعة  الباقات  إلى  تضاف  والتي  فقط،  البيانات  وباقات 

المجموعة باقات بمبالغ مقطوعة حسب حجم االستخدام، وباقات بمبالغ حسب االستهالك، وباقات ذات حجم استخدام ال مجدود.

توفر المجموعة أيضاً باقات مدفوعة مسبقاً، تتراوح من الباقات االستهاللية وحتى الباقات التي يتم تصميمها وفقاً الحتياجات الشرائح المختلفة من العمالء.

خدمات االتصاالت الثابتة )الخط األرضي( 4-7-2-2
المباشر أو االختيار  الدولي  الهاتفية المحلية والدولية من خالل االتصال  المكالمات  الثابتة لدى المجموعة توفير خدمات  تشمل خدمات االتصاالت 
المسبق للناقل أو بطاقات االتصال المدفوعة مسبقاً. وتقدم المجموعة العديد من خدمات القيمة المضافة مثل المكالمات الجماعية والبريد الصوتي 

وتحديد هوية المتصل باإلضافة إلى باقات مجمعة من دقائق الشبكة الشاملة مقابل رسوم شهرية ثابتة.

انخفضت إيرادات المجموعة فيما يتعلق بخدمات االتصاالت الثابتة في المملكة في السنوات األخيرة، وتتوقع المجموعة أن تنخفض أكثر قبل أن تصل 
إلى مرحلة االستقرار. ويُعزى هذا االتجاه في المقام األول إلى انخفاض التعريفات وانخفاض استخدام الخطوط السلكية نتيجة للتحول إلى خدمات 

االتصاالت المتنقلة وبروتوكول استخدام الصوت عبر اإلنترنت المنافسة، واتجاه العمالء الستخدام الباقات المجمعة.
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اإلنترنت/النطاق العريض 4-7-2-3
تقدم المجموعة خدمات اإلنترنت/النطاق العريض من خالل خدمات خط المشترك الرقمي غير المتناظر والخطوط المؤجرة وخدمات الجيل الثالث 
والجيل الثالث والنصف والجيل الرابع/التطور طويل األجل والجيل الخامس. وكانت المجموعة أول مشغل يقدم خدمات اإلنترنت في المملكة )في عام 
2000م( وكانت أول مشغل للهواتف المحمولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يتبنى تقنية الجيل الرابع )في عام 2010م( وتقنية التطور طويل 
األجل للجيل الرابع األكثر تقدًما )في عام 2011م(. وكانت المجموعة أيًضا أول من قدم خدمات الجيل الخامس تجارياً في المملكة والمنطقة )الكويت 
والبحرين(. وتعتقد المجموعة أنها تتمتع بموقع جيد في كل من سوق خدمات النطاق العريض الثابت )األلياف الضوئية( واالتصاالت المتنقلة من خالل 

منصات التقنية الرائدة لديها والتغطية الجغرافية الواسعة.

بشكل عام، تعتقد المجموعة أن سوق خدمات النطاق العريض الثابت )األلياف الضوئية( في المملكة يعاني من ضعف االنتشار، وقد بدأت المجموعة 
من تحقيق منافع في هذا المجال بعد إنشاء البنية التحتية لشبكة الجيل القادم باستخدام تقنية شبكة جيجابايت الضوئية السلبية )وهي عبارة عن معيار 
البيانات عبر شبكات األلياف الضوئية( وشبكة توصيل األلياف الضوئية إلى المنازل الخاصة بها لتوفير أعلى سرعات النطاق العريض  محسن لنقل 
والفيديو عالي الوضوح. كما تمّكن تقنية شبكة جيجابايت الضوئية السلبية المجموعة من تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات األخرى مثل البث التلفزيوني 
عبر بروتوكول اإلنترنت والذي يتم من خالله تقديم خدمات التلفزيون الرقمي، وذلك من خالل نفس البنية التحتية للشبكة المستخدمة للوصول إلى 
اإلنترنت. وباإلضافة إلى زيادة معدالت االنتشار، تتوقع المجموعة أيضاً أن تؤدي خدمات مثل البث التلفزيوني عبر بروتوكول اإلنترنت إلى زيادة اإليرادات 

المتحققة لكل مشترك وتقليل معدل إلغاء االشتراكات في قاعدة مشتركيها في الخطوط السلكية واإلنترنت.

باإلضافة إلى ما تقدم، في عام 2017م، أعلنت المجموعة عن ابرامها اتفاقية مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات لتنفيذ مبادرة نشر خدمات النطاق 
العريض بتقنية األلياف الضوئية في المناطق الحضرية. والهدف من هذا المشروع الكبير هو تحفيز االستثمار في خدمات النطاق العريض لتعزيز البنية 
التحتية الرقمية في المملكة، وتوفير خدمات النطاق العريض بتقنية األلياف الضوئية عالية السرعة وبما يتوافق مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020م 
والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. وقد قامت المجموعة بنشر األلياف الضوئية التي وصلت إلى أكثر من ثالثة ماليين منزل كما في 31 ديسمبر 

2020م )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم 4-7-4 »البنية التحتية لشبكات المجموعة« من هذه النشرة(.

خدمات البيانات 4-7-2-4
تشمل خدمات البيانات لدى المجموعة جميع خدمات اتصاالت البيانات، بما في ذلك باقات بيانات الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة 
والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس وغيرها من خدمات القيمة المضافة المقدمة لعمالء خدمات االتصاالت المتنقلة بما في ذلك، على سبيل 
المثال ال الحصر، حظر المكالمات والبريد الصوتي والمكالمات الجماعية وإعادة توجيه المكالمات والضغط للتحدث وخدمات واجهة السرعة األساسية/
واجهة السرعة الرئيسية للشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة لمشتركي الخطوط السلكية. وباإلضافة إلى ذلك، تقدم المجموعة خدمات تقنية المعلومات 

واالتصاالت للعمالء في قطاع األعمال.

تركز عروض خدمات البيانات لدى المجموعة في المملكة على عروض النطاق العريض المتنقل عبر شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع وتقنية التطور 
طويل األجل للجيل الرابع والجيل الخامس الخاصة بها. ويمكن للعميل استخدام خدمات النطاق العريض المتنقل إما على أساس الدفع المسبق أو ضمن 
باقة اشتراك لبيانات االتصاالت المتنقلة المدفوعة الحًقا. وتوفر المجموعة أيًضا مجموعة من عروض منتجات الواي فاي، سواء على أساس اشتراك 

الدفع المسبق أو الدفع اآلجل.

تقدم المجموعة خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت لعمالء قطاع األعمال والقطاع الحكومي. وتتضمن خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت مزيًجا من 
حلول الشبكات واألجهزة واألنظمة والخدمات إلى جانب وظائف الدعم لتحقيق أهداف عمل العميل أو تقديم حل أعمال معين. وتشمل هذه الخدمات 
إدارة المشاريع، واستضافة مقدمي خدمات اإلنترنت، والتدريب، والتوثيق الفني، ومنظمات الدعم، واالستشارات في مجاالت الشبكات واألنظمة واألمن 
واالمتثال. وتشمل خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت أيًضا عروض المنتجات المصممة لمعالجة مخاوف العمالء فيما يتعلق باألمن السيبراني والبيانات 

الضخمة وتخزين البيانات والحوسبة السحابية.

خدمات غير أساسية أخرى 4-7-2-5
تشمل خدمات االتصاالت غير األساسية لدى المجموعة خدمات تأجير الكابالت البحرية وخدمات مركز االتصال وخدمات استعالمات الدليل وخدمات 

األقمار الصناعية، والتي يتم القيام بها من خالل شركات تمتلك فيها الشركة حصصاً سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

تعد شركة حلول إس تي سي مقدم الخدمات الرائد لحلول تقنية المعلومات في المملكة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث تقدم خدمات ألكثر 
من 24,000 عميل في 35 مدينة سعودية من خالل تقديم حلول شاملة وخدمات ُمدارة عبر الحوسبة والتخزين والشبكات والبرامج واألجهزة. وتدعم شركة 
حلول اس تي سي القطاعين الحكومي والخاص من خالل نشر مزايا خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت لتحسين التكاليف وتعزيز كفاءات األعمال مع 
دفع الرقمنة عبر سلسلة قيم تقنية المعلومات، وتوفير خدمات تكامل النظام واالتصال، وإدارة عمليات تعهيد األعمال، ومساعدة العمالء من خالل حلول 
إنترنت األشياء )Internet of Things )IoT(( /الحوسبة المركزية وخدمات تكامل األمن السيبراني. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة حالياً بمحادثات 

.))Internet of Things )IoT( مع شركاء محتملين من أجل إنجاز التوسع والنمو في مجال التقنية وحلول إنترنت األشياء

تعد شركة قنوات إس تي سي واحدة من أكبر شركات توزيع تقنية المعلومات واالتصاالت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتعمل في المملكة 
ومملكة البحرين وسلطنة عمان. وقد تم تأسيس شركة قنوات إس تي سي لتكون الشريك المفضل لشركات تقنية المعلومات واالتصاالت لتمكينها من 

التواصل مع عمالئها في أي مكان وزمان.

أجهزة  وصيانة  وتركيب  الكهربائية  واألجهزة  االتصاالت  بمعدات  المتعلقة  الالزمة  الخدمات  لتقديم  المتخصصة  السعودية  االتصاالت  تأسست شركة 
االتصاالت وتقنية المعلومات السلكية والالسلكية.
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كانت المجموعة في صدارة تطوير الخدمات الرقمية المساعدة وحققت نجاحاً كبيراً في مجال حلول الدفع من خالل شركة إس تي سي باي. وفي تاريخ 
1441/06/05هـ )الموافق 2020/01/30م(، حصلت شركة إس تي سي باي على ترخيص من البنك المركزي السعودي لمزاولة وتقديم خدمات المدفوعات 
عبر تطبيق المحفظة االلكترونية. وفي تاريخ 1442/11/22هـ )الموافق 2021/05/22م(، أصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على قيام معالي وزير 
المالية السعودي بإصدار الترخيص الالزم لشركة إس تي سي باي. وعالوة على ذلك، كان استثمار شركة ويسترن يونيون مؤخراً في شركة إس تي سي باي 
مؤشراً قوياً على الثقة في إمكانات نموذج العمل على الرغم من عمر الشركة القصير، فقد قامت شركة وسترن يونيون بشراء 15% من أسهم المجموعة في 
شركة إس تي سي باي مقابل 750 مليون ريال سعودي )ما يعادل 200 مليون دوالر أمريكي(. وتهدف شركة إس تي سي باي إلى أن تصبح رائدة في مجالها 
من خالل توفير تقنيات رقمية مبتكرة تمكن العمالء والشركات من السيطرة الكاملة على مواردهم المالية بأقصى مستويات األمان والسرعة وسهولة تجربة 

المستخدم. وتجدر اإلشارة أنه كما في 30 سبتمبر 2021م، بلغ عدد المستخدمين المسجلين لدى شركة إس تي سي باي 6 مليون.

في عام 2018م، قامت المجموعة بتحويل أعمال األبراج لديها إلى شركة تابعة جديدة، وهي شركة توال، لترسيخ مكانتها كجهة فاعلة رائدة في سوق البنية 
التحتية ألبراج االتصاالت السعودية، وتوسيع خدماتها وتغطيتها في جميع أنحاء المنطقة. وتمتلك شركة توال اآلن أكثر من 15,000 برج اتصاالت منتشرة 
في جميع أنحاء المملكة وتمثل حوالي 45% من إجمالي أبراج االتصاالت في جميع أنحاء المملكة. وتطمح شركة توال إلى توسيع خدماتها وتغطيتها عبر 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لتصبح مقدم الخدمات الرائد لخدمات البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت من خالل تمكين عمالئها من 
إثراء احتياجات االتصال الخاصة بهم من خالل النشر السريع للتقنيات المستقبلية )على سبيل المثال، شبكة الجيل الخامس وإنترنت األشياء( وأن تصبح 

مقدم الخدمات المفضل للبنية التحتية األساسية غير اإللكترونية للمشغلين.

تعد شركة سرار إس تي سي مقدم لخدمات األمن السيبراني وتمكن المؤسسات من التحكم في قدراتها السيبرانية وبيئاتها الرقمية. وتقدم شركة سرار 
إس تي سي، بصفتها خبيرة في أمن األعمال والسرية، مجموعة شاملة من الحلول التي تساعد على العمل عبر اإلنترنت بأمان وكفاءة. وتساعد األدوات 

التي تقدمها شركة سرار إس تي سي المؤسسات في اكتشاف هجمات األمن السيبراني ومنعها لحماية مستقبلها الرقمي وتوفير بيئات رقمية آمنة.

وتعد شركة إنتجرال مقدم خدمات رائد في مجال توفير منتجات فيديو بروتوكول اإلنترنت وخدمات الفوترة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
وتقدم حلول ترفيه رقمية ورياضات إلكترونية قابلة للتخصيص حسب الحاجة. وتم تصميم منتجات شركة إنتجرال على منصة توصيل قائمة على الحوسبة 
السحابية باستخدام أحدث التقنيات لتقديم خدمات بث عالية الجودة وواجهات برمجة تطبيقات للتكامل البسيط ووحدات الدفع والتكامل االجتماعي 
والتتبع والتحليالت ذات القيمة العالية. وتقدم شركة إنتجرال مجموعة كاملة من الخدمات، بما في ذلك االستشارات وتخطيط األعمال، والتطوير الفني 

والتكامل، واقتناء المحتوى، وعمليات الفيديو والتسليم، والتسويق والدعم المستمر بعد البيع.

 تأسست شركة إس تي سي الخليج لنظم الكابالت في الربع الثاني من عام 2021م لالستثمار في صندوق يهدف إلى دفع االبتكار في قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى.

التسويق والتوزيع 4-7-3
يتمثل أحد العناصر الرئيسية الستراتيجية »تجرأ« )DARE 2.0( الخاصة بالمجموعة في تجديد تجربة العمالء لتحقيق معايير عالمية المستوى، والتي 
تسعى المجموعة إلى تحقيقها من خالل التركيز على احتياجات كل شريحة محددة من العمالء. وتضم المجموعة ثالث فئات رئيسية من العمالء: )1( 
يتم تغطية عمالء التجزئة/المستهلكين من قبل وحدة أعمال المستهلكين، و)2( يتم تغطية العمالء التجاريين/المؤسسات من قبل وحدة أعمال المؤسسات 
و)3( يتم تغطية شركات االتصاالت والمشغلين المرخصين اآلخرين من قبل وحدة أعمال البيع بالجملة. وتمثل وحدة أعمال المستهلكين ووحدة أعمال 
المؤسسات الغالبية العظمى من تركيز المجموعة واإليرادات التشغيلية. وتسعى المجموعة إلى تحقيق استراتيجية »تجرأ« )DARE 2.0( الخاصة بها من 
خالل القيام بأنشطة تسويق وتوزيع مختلفة تشمل من بين أمور أخرى: )1( اعتماد تركيز رقمي على التسويق واالتصاالت، و)2( إضفاء الطابع الشخصي 

على العالقة مع العمالء، و)3( تجديد قنوات المبيعات.

التسويق 4-7-3-1
تستخدم المجموعة مزيج من قنوات اإلعالن التقليدية الرئيسية )مثل اإلعالنات التلفزيونية والمطبوعات والراديو وغيرها من وسائل اإلعالم الخارجية( 
والقنوات غير الرئيسية )مثل النشرات والمراسالت المباشرة والرسائل المستهدفة ورسائل البريد اإللكتروني( إلى جانب زيادة التركيز على القنوات 
الرقمية )مثل المنصات الرقمية وشبكات التواصل االجتماعي والمؤثرين والتسويق سريع االنتشار( للوصول إلى عمالء التجزئة. وتتم إدارة عمالء التجزئة 
لدى المجموعة من قبل وحدة أعمال المستهلكين والتي تهدف إلى تقديم نهج أكثر جرأة قائم على البيانات يهدف إلى تحسين فعالية حمالت التسويق 
واالتصاالت. واستناًدا إلى مالحظات العمالء ومستويات االشتراك، تعتقد المجموعة أن أنشطتها الترويجية وحمالتها الداخلية وفعاليات التسويق المباشر 
الخاصة بالقطاعات والعروض الترويجية قد نجحت في الترويج لمنتجاتها وخدماتها في المملكة وتعتزم االستمرار في استخدامها لتشكيل استراتيجيتها 
التسويقية. فعلى سبيل المثال، أطلقت المجموعة منتجها الرقمي األول، وهو جّوي، الذي يستهدف شريحة الشباب السعودي، والذي من خالله يمكن 
للعمالء استخدام خدمات المجموعة من خالل تطبيق مخصص يسمح لهم بشراء وتصميم خططهم الخاصة وشراء خدمات رقمية إضافية )مثل وسائل 
اإلعالم االجتماعية، والنقل، واأللعاب، والموسيقى( ليس فقط لتلبية احتياجات االتصال الخاصة بهم ولكن أيضاً متطلباتهم األوسع نطاقاً من المعلومات 

والتقنية.

نفذت المجموعة أيضاً تقسيماً متعدد األبعاد لسوق المؤسسات الخاص بها، يتم من خالله إعطاء اهتمام بالعمالء ذوي القيمة العالية وكذلك العمالء 
من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. ويتمثل نهج المجموعة تجاه هذا القطاع في تطوير منتجات وخدمات جديدة للمساعدة في تعزيز خدمات 
تقنية المعلومات واالتصاالت التي تقدمها لعمالئها من المؤسسات. وتتم إدارة عمالء المجموعة في قطاع األعمال من قبل فريق من مديري الحسابات 
المخصصين في وحدة أعمال المؤسسات لديها، مما يمّكن المجموعة من تحديد متطلبات العمالء وتطوير حلول مخصصة لتلبية هذه المتطلبات. كما 
أنشأت المجموعة شبكة من مراكز األعمال في جميع أنحاء المملكة والتي توفر قناة مبيعات مباشرة لتوفير مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات 

للعمالء في قطاع األعمال.
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إلى جانب إضفاء الطابع الشخصي على التعامالت المختلفة مع العمالء، نفذت المجموعة أيضاً برامج والء تقدم خدمات ومكافآت متميزة لعمالئها مثل 
برامج والء األفراد والشركات »تميز« وبرنامج المكافآت »قطاف«. وقد ُصممت برامج والء األفراد والشركات »تميز« لتقديم خدمات محّسنة للعمالء ومزايا 
قّيمة في شكل خدمات ومنتجات مجانية من المجموعة أو من شركاء البرنامج. ومن خالل برنامج المكافآت »قطاف«، الذي يمكن للعمالء االشتراك فيه 
مجاًنا، يمكن للعمالء المشاركين جمع النقاط من خالل استخدامهم لخدمات المجموعة. ويمكن للعمالء بعد ذلك استبدال النقاط التي تم جمعها في 
إطار برنامج المكافآت »قطاف« لشراء خدمات المجموعة للهواتف المحمولة واإلنترنت أو القسائم التي تتيح للعمالء فرصة الفوز بجوائز والحصول 
على خصومات على خدمات المجموعة. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن استخدام النقاط المكتسبة من خالل برنامج المكافآت من قبل عمالء المجموعة في 
مجموعة متنوعة من منافذ البيع بالتجزئة التي دخلت المجموعة معها في شراكة. وقامت المجموعة أيضاً بتوسيع نطاق برنامج الوالء الخاص بها لتمكين 
الشركاء من شراء نقاط الوالء مباشرًة من خالل المجموعة وتقديمها مباشرًة إلى عمالئهم. وعالوة على ذلك، تتبنى المجموعة عدداً من أنشطة إدارة 
قيمة العمالء )مثل تحليل السلوك الفردي واألسري، وأسلوب الحياة، والقيمة واإلنفاق، وتجزئة الشبكة االجتماعية( لفهم سلوك العمالء بشكل أفضل بما 
يسمح للمجموعة بتحسين الطريقة التي تقوم بها بإضفاء الطابع الشخصي على التجربة عند التفاعل مع عمالئها. ويتم إجراء مثل هذه التفاعالت بشكل 
متزايد من خالل القنوات الرقمية )مثل تطبيق ماي إس تي سي، والعناية اإللكترونية، وآالت الخدمة الذاتية( لتعكس على نحو أفضل تفضيالت واحتياجات 

العمالء الفردية والتي تمكن المجموعة بعد ذلك من تخصيص تجربة الخدمة الشاملة وتحسينها بصورة أفضل.

التوزيع 4-7-3-2
من خالل تحديث قنوات مبيعاتها، تتنقل المجموعة من عرض منتجاتها وخدماتها وبيعها بشكل أساسي من خالل قنوات البيع بالتجزئة المادية المباشرة 
وغير المباشرة، إلى القنوات الرقمية عبر اإلنترنت. ويستمر إجراء المبيعات لعمالء قطاع األعمال في الغالب من خالل قنوات البيع المباشر فقط، في 
حين تنتقل المبيعات للمستهلكين بالتجزئة تدريجياً من كونها تتم من خالل إما قنوات المبيعات المباشرة )مثل منافذ البيع بالتجزئة )التي تضم 226 متجراً 
في جميع أنحاء المملكة(، والمبيعات الخارجية عبر الهاتف وأنشطة البيع من باب آلخر( وقنوات المبيعات غير المباشرة )مثل االستعانة بأطراف خارجية 
قد يكون لديها تواجد في مواقع قد ال تتواجد فيها المجموعة(، إلى القنوات الرقمية )مثل تطبيق ماي إس تي سي وآالت الخدمة الذاتية(. كما تمتلك 
المجموعة 100% من األسهم في شركة قنوات إس تي سي )شركة سيل للتوزيع واالتصاالت سابقاً(، والتي تقدم خدمات التوزيع وإعادة البيع الحصرية 

لمنتجات وخدمات المجموعة في المملكة ومملكة البحرين.

كانت قنوات المبيعات الرقمية من العوامل األساسية التي ساعدت المجموعة على الحفاظ على أداء قوي في عام 2020م على الرغم من اإلغالق والقيود 
المتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(. على سبيل المثال، في بداية عام 2020م، تعرضت متاجر المجموعة والمحالت المتنقلة والمتاجر الموجودة 
داخل مراكز التسوق لحظر تجول أدى إلى إعاقة المبيعات وإعادة الشحن والتفاعالت األخرى مع العمالء. ومع ذلك، قامت المجموعة بتعديل استراتيجيتها 
بسرعة واتخذت اإلجراءات التالية: )1( تحويل التركيز إلى القنوات الرقمية من خالل حمالت التوعية الرقمية، والفعاليات عبر اإلنترنت، وزيادة قائمة 
المعامالت الرقمية، و)2( تعديل الحوافز/العموالت لتحفيز المبيعات الرقمية، و)3( تقديم حوافز إضافية لموظفي التوصيل والتجزئة والتوزيع لتلبية 
احتياجات األعمال على الفور، و)4( إطالق منتجات وعروض ترويجية/حمالت قوية لدفع المنتجات الحالية والجديدة والمنتجات اإلضافية، وتعزيز البث 
اإلعالمي وشبكة الجيل الخامس، ودفع عروض إعادة الشحن وتقديم حوافز الترقيات و)5( تعزيز االتصاالت الخارجية من خالل حمالت البقاء في المنزل 

على مستوى المملكة، والترويج لبطوالت الرياضات اإللكترونية، والتركيز على التوصيل اآلمن، وإشراك المؤثرين لزيادة االستيعاب.

باإلضافة إلى قنوات المبيعات الفعلية والرقمية المباشرة الموضحة أعاله، تستخدم المجموعة وكالء البطاقات وبائعي التجزئة بنظام الدفع المسبق 
وموزعي القسائم اإللكترونية، والذين من خاللهم يمكن إجراء عمليات بيع غير مباشرة للمستهلكين. وتتكون قنوات المبيعات غير المباشرة من تجار 
التجزئة الرئيسيين التابعين ألطراف خارجية وتجار قنوات التوزيع والموزعين الفرعيين الذين يشترون منتجات المجموعة، مثل شرائح SIM االتصاالت 
المتنقلة أو بطاقات إعادة الشحن، بكميات كبيرة ويوزعونها في جميع أنحاء المملكة على الشركات الصغيرة، مثل محالت البقالة ومحطات الوقود. كما 
أقامت المجموعة شراكات مع محالت السوبر ماركت والمكتبات لتوزيع منتجات المجموعة، مثل بطاقات إعادة الشحن واشتراكات اإلنترنت واألجهزة 

المحمولة.

يشترك المستهلكون في خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة من خالل قنوات المبيعات المباشرة فقط، بينما يمكن االشتراك في خدمات البيانات من 
خالل قنوات البيع المباشرة أو غير المباشرة.

تشمل قنوات المبيعات المباشرة وغير المباشرة للمجموعة عدداً كبيراً من المنافذ، مما يضمن إتاحة منتجاتها بسهولة وكفاءة لعمالئها في جميع أنحاء 
المملكة.

البنية التحتية لشبكات المجموعة  4-7-4
تهدف المجموعة إلى تقديم أفضل الخدمات لعمالئها. وتوفر البنية التحتية لشبكة المجموعة المتكاملة تغطية واسعة في جميع أنحاء المملكة، وذلك 
يمكنها من توفير خدمات االتصاالت المتنقلة والثابتة لعمالئها. وتستعين المجموعة بعدد من الموردين فيما يتعلق ببنيتها التحتية. كما أن لدى المجموعة 

العديد من مهندسي االتصاالت من ذوي الخبرة في تركيب وتشغيل وصيانة البنية التحتية لشبكات لمجموعة.

بالنظر إلى توسيع المجموعة لنطاق شبكاتها الخاصة باالتصاالت الثابتة والمتنقلة والمجاالت والخدمات الرقمية، تخطط المجموعة لزيادة اتصالها 
الدولي وتوسيع تغطية اإلنترنت لديها. وباإلضافة إلى ذلك، تهدف المجموعة إلى أن تصبح مركز البيانات ومركز الحوسبة السحابية في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا )»مركز الشرق األوسط وشمال أفريقيا«( لجذب الشركات ذات القدرات التوسعية الضخمة، وعرض منتجات جديدة، مع االستفادة 
من األصول الحالية للمجموعة وتوسيع نطاقها. ويتماشى مركز الشرق األوسط وشمال أفريقيا المخطط له مع رؤية 2030 لتصبح مركزاً يربط بين أوروبا 
وآسيا وأفريقيا. وكجزء من هذه المبادرة، قامت المجموعة بالفعل ببناء ثالثة مراكز بيانات إضافية »للعصر الجديد« )ليصل اإلجمالي إلى ستة مراكز 
بيانات(. وتعتزم المجموعة لبناء مركزين إضافيين للبيانات بحلول نهاية عام 2021م وستة مراكز بيانات إضافية بحلول نهاية عام 2022م والتي تتوقع أنها 

ستساعد في ضمان زيادة توافر العروض عالية السرعة والحلول الرقمية لعمالء المجموعة.
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باإلضافة إلى ذلك، تمتلك المجموعة شبكة توزيع محلي ومترو »OSP« خارجية واسعة النطاق تغطي جميع أنحاء المملكة باإلضافة إلى جميع المعابر 
الحدودية لالتصال األرضي الدولي. وعالوة على ذلك، يتم نشر شبكة إرسال من الجيل التالي من مضاعفات اإلضافة/اإلسقاط البصري القابلة إلعادة 
التكوين )معدد اإلرسال البصري القابل إلعادة التكوين( باستخدام بنية تحتية بمقدار 200 جيجا/400 جيجا )ويخطط لزيادتها ألكثر من 600 جيجا( في 
طبقة النقل، إلى جانب استخدام تقنية شبكة النقل الضوئية، والتي تتمتع بميزة االستعادة التلقائية، والتي تتوقع المجموعة أنها ستضمن مزيًدا من المرونة 

لشبكة اإلرسال. كما تخطط المجموعة إلضافة شبكة معرفة بالبرمجيات لشبكتها في عام 2022م.

تماشياً مع رؤية 2030، وباإلضافة إلى الكابالت البحرية المشتركة المتنوعة لدى المجموعة والتي تربط أوروبا وأفريقيا وآسيا، أعلنت المجموعة مؤخراً 
عن نظام الكابل البحري األول لها )كابل الرؤية السعودية(، والذي تتوقع المجموعة أن يثري بنيتها التحتية بطريق فريد وذو زمن انتقال منخفض خارج 
حدود المملكة من خالل أربع محطات أرضية في جدة وينبع وضباء وحقل. وتتوقع المجموعة أن يوفر كابل الرؤية السعودية ما يصل إلى 18 تيرابايت في 

الثانية/زوج من األلياف بإجمالي 16 زوجاً من األلياف.

شبكات االتصاالت المتنقلة 4-7-4-1
تم تصميم وتشييد شبكة االتصاالت المتنقلة الخاصة بالمجموعة على نحو يمكنها من االستفادة من أي تقنيات جديدة بطريقة فعالة من حيث التكلفة، 
واالستثمار في البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس الجديدة وتطوير تقنية الجيل التالي بهدف توسيع نطاق الخدمات، وتقديم أفضل العروض في فئتها، 
وتعزيز الرفاهية االقتصادية واالجتماعية. وقد قامت المجموعة بالفعل ببناء أكثر من 6,000 موقع لشبكة الجيل الخامس عبر 75 مدينة في المملكة. 
وقامت المجموعة بنشر شبكة وصول السلكية فعالة من حيث التكلفة، والتي تهدف إلى تقليل التأثير على البيئة من خالل الحفاظ على الطاقة عن طريق 

إيقاف تشغيل األجهزة تلقائًيا خالل فترات انخفاض استخدام الهواتف المحمولة واستخدام حلول الطاقة الشمسية حيثما أمكن ذلك.

تماشًيا مع رؤية 2030 لدفع التحول الرقمي في المملكة، تقوم المجموعة بتنفيذ برنامج طموح، والذي تم بموجبه تحديث أكثر من 13,000 موقع للبنية 
الرقمي في المملكة والمساهمة في تعزيز استجابة  التحول  المتقدمة، ودعم  التطور طويل األجل  المتنقلة باستخدام تقنية  التحتية لشبكة االتصاالت 
أنحاء  اإللكتروني في جميع  والتعلم  والخاص خالل جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( من خالل دعم استمرارية األعمال  العام  والقطاعين  الحكومة 

المملكة.

في عام 2020م، قامت المجموعة أيضاً بإطالق أكبر شبكة واي فاي عامة في المملكة بإجمالي 38,000 نقطة وصول موزعة في 49 مدينة وتخدم 644 
موقعاً عاماً في جميع أنحاء المملكة. وباإلضافة إلى ذلك، بدأت المجموعة في تطوير البنية التحتية وتوفير أحدث التقنيات لمنطقة نيوم، وهي عبارة عن 

مشروع ضخم يجرى تطويره وفقاً لرؤية 2030، والذي يُتوقع أن يكون مركزاً عالمياً للتجارة واالبتكار والمعرفة.

اختارت شركة أوكال )الشركة الرائدة عالمياً في مجال الشبكات الخاصة بخدمات االتصاالت المتنقلة واإلنترنت واختبار البيانات وتحليلها، ومزود خدمات 
التقارير الدقيقة والموثوقة عن األداء وتغطية الشبكات العالمية( المجموعة للفوز بجائزة سبيد تيست لسرعة الشبكات الخاصة بخدمات االتصاالت 
المتنقلة خالل الربعين األول والثاني من عام 2021م، حيث حققت درجة سرعة تبلغ 111.74 ميجابايت في الثانية. كما حصلت المجموعة على جائزة 
سبيد تيست في المملكة ألفضل تغطية بين مشغلي خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة، حيث حصلت على درجة تغطية تبلغ 842 ميجابايت في 
للهواتف  وأندرويد  أو إس  أي  تطبيقات  اختبار على  مليون  بعد مقارنة 3.33  أوكال،  لدى  والتغطية  السرعة  إلى مقاييس  النتائج  وتستند هذه  الثانية. 
المحمولة عبر مشغلي خدمات االتصاالت المتنقلة المحليين. وعند تحليل المشغلين، تنظر أوكال فقط عن أفضل المشغلين الذين تم اختيارهم في 3% أو 
أكثر من إجمالي عينات االختبار عبر السوق طوال فترة الجائزة بأكملها. وتستخدم أوكال أيًضا اختبار السرعة »سبيد تيست« لقياس أداء وجودة الشبكات 

الخاصة بخدمات االتصاالت المتنقلة واإلنترنت، وتوفر البيانات والرؤى حول اتجاهات الدول وتحليل محركات تطورات السوق.

شبكات االتصاالت الثابتة 4-7-4-2
تواصل المجموعة تطوير بنيتها التحتية من خالل القضاء على وجود الشبكات المتعددة التي تتواجد فيها الكبائن النحاسية بجانب تقنية توصيل األلياف 
الضوئية إلى المنازل، لخدمة العمالء عبر شبكة وصول واحدة مع تقديم تجربة عمالء محّسنة. وكما في 30 سبتمبر2021م، استهدفت المجموعة إزالة 
149 عقدة قديمة واستبدال أكثر من 300 كبينة نحاسية بتقنيات وصول بديلة. وعالوة على ذلك، كجزء من البرنامج الوطني للنطاق العريض، قامت 
المجموعة بتقديم خدمات توصيل األلياف الضوئية إلى المنازل والتي وصلت إلى أكثر من ثالثة ماليين منزل في المملكة، وكان لها تأثير إيجابي بشكل 

خاص نظراً لعمل جزء كبير من السكان عن بعد خالل )وبعد( جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(.

نبذة عن البيئة التنظيمية ألعمال المجموعة في المملكة 4-7-5
نظرة عامة 4-7-5-1

انطالقاً من أهداف الحكومة في إطار رؤية 2030 للتقدم نحو مجتمع رقمي قائم على المعرفة، تركز وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وهيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات على تنظيم قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت على نحو يتوافق مع سياسات المملكة ويضمن الشفافية وتوفير بيئة مرنة ألصحاب 
المصالح، بما في ذلك الجهات الفاعلة في سوق االتصاالت/تقنية المعلومات واالتصاالت. وبغية التحول إلى منظومة فعالة للخدمات الرقمية، يتعين على 
البيئة التنظيمية تعزيز االبتكار وتسهيل تطوير بيئة األعمال، باإلضافة إلى موازنة متطلبات تعزيز وحماية المنافسة واالستثمارات السليمة داخل قطاع 

تقنية المعلومات واالتصاالت.

تتمتع المجموعة، باعتبارها الكيان الوطني الرائد في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت، بمكانة جيدة في السوق السعودية وتلعب دوراً قيادياً وتتعاون 
مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات من أجل تمكين نظام بيئي فعال لتقنية المعلومات واالتصاالت داخل المملكة.

66



تخضع المجموعة لجميع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، وعلى وجه الخصوص اللوائح المنظمة لقطاع تقنية المعلومات واالتصاالت. ويتكون 
اإلطار التنظيمي لهذا القطاع من:

نظام االتصاالت الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 بتاريخ 1422/03/12هـ )الموافق 2001/06/04م( )كما تم تعديله( )»نظام االتصاالت«(  	
والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 11 بتاريخ 1423/05/17هـ )الموافق 2002/07/27م( )كما تم تعديلها( )»الالئحة التنفيذية لنظام 

االتصاالت«(.
تنظيم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 1422/03/05هـ )الموافق 2001/05/27م( )كما  	

تم تعديله( )»تنظيم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات«(. 

وباإلضافة إلى ذلك، توجد تشريعات أخرى صادرة عن مجلس الوزراء ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

كما تم إنشاء الهيئة الوطنية لألمن السيبراني في أكتوبر 2017م وهي كيان أمني حكومي يركز بشكل أساسي على أمن الحاسوب في المملكة. وقد أصدر 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في تاريخ 1439/11/10هـ )الموافق 07/23/ 2018م( أمراً سامياً ينص على ضرورة 
قيام جميع الهيئات الحكومية برفع مستوى أمنها السيبراني لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها اإللكترونية، وااللتزام بما تصدره الهيئة الوطنية لألمن 
السيبراني من سياسات وأطر ومعايير وضوابط وإرشادات بهذا الشأن. وفي أكتوبر 2018م، أصدرت الهيئة الوطنية لألمن السيبراني الضوابط األساسية 
لألمن السيبراني ليتم تطبيقها في مختلف الهيئات الوطنية للحد من مخاطر التهديدات السيبرانية. كما أصدرت الهيئة الوطنية لألمن السيبراني ضوابط 
األمن السيبراني لألنظمة الحساسة في عام 2019م وضوابط األمن السيبراني للحوسبة السحابية في عام 2020م، والتي تم إعدادها كامتداد للضوابط 
األساسية لألمن السيبراني، باإلضافة إلى المعايير الوطنية للتشفير لتحديد الحد األدنى من متطلبات التشفير المقبولة لألغراض المدنية والتجارية 

لحماية البيانات واألنظمة والشبكات الوطنية.

هيئة مستقلة  والمسموع  المرئي  العامة لإلعالم  الهيئة  وتعد  عام 2012م.  والمسموع في  المرئي  العامة لإلعالم  الهيئة  إنشاء  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
تتمتع باالستقالل المالي واإلداري الصادر. وفقاً لتنظيم الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 332 وتاريخ 
1433/10/16هـ )الموافق 2012/09/14م(، يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه معالي وزير اإلعالم. ويتمثل الغرض من الهيئة في اإلشراف على جميع 
جوانب وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة بما في ذلك ترخيص تلك األعمال، وطيف النطاق الترددي لوسائل اإلعالم، واالمتثال للوائح وشروط التراخيص، 

والتحقيق في الشكاوى، ودعم البحوث والدراسات المتعلقة باإلعالم المرئي والمسموع، وتطوير آليات تسوية المنازعات.

وفقاً لنظام االتصاالت، يتم تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بما يتوافق مع األغراض التالية:

توفير خدمات اتصاالت متطورة وكافية وبأسعار مناسبة. 	
ضمان حق الوصول إلى شبكات االتصاالت العامة وأجهزتها وخدماتها بأسعار معقولة. 	
إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة وتشجيعها في جميع مجاالت االتصاالت. 	
استخدام الترددات بصورة فعالة ودون تداخالت بينها. 	
االستخدام الفعال لخطة الترقيم الوطنية. 	
تحقيق الوضوح والشفافية في اإلجراءات. 	
تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز. 	
حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين وكذلك الحفاظ على سرية االتصاالت وأمن المعلومات.  	
نقل تقنية االتصاالت وتوطينها ومواكبة تقدمها. 	

حددت نظام والئحة االتصاالت العديد من الحقوق وااللتزامات الرئيسية لمقدمي خدمات االتصاالت في المملكة، كما نظمت العديد من األمور والتي 
تشمل المنافسة بين مقدمي الخدمات، والربط البيني، والنزاعات بين مقدمي الخدمات، والتعريفات، والعالقات بين مقدمي الخدمات والمستخدمين، 
والوصول الشامل وسياسة الخدمة الشاملة، والتردد، والوصول إلى الممتلكات من قبل مقدمي خدمات االتصاالت، والتدخالت في شبكة تنظيم معدات 

االتصاالت والترقيم وانتهاكات لوائح االتصاالت.

كما تم إنشاء هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بموجب تنظيم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، الذي وضح مهامها في كل من قطاع االتصاالت وقطاع 
تقنية المعلومات ومواردها المالية.

الهيئات التنظيمية 4-7-5-2
يتم تنظيم قطاع االتصاالت من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، وتشرف وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات على هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات:

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات: وفقاً لنظام االتصاالت، تتولى وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات إعداد السياسات االستراتيجية العامة  	
والخطط والبرامج التنموية لقطاع االتصاالت، وتقديم طلبات الترخيص إلى مجلس الوزراء، والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالخدمات 

المقدمة للهيئات الحكومية.
المملكة. وتتحمل هيئة  	 المعلومات مسؤولية تنظيم قطاع االتصاالت في  تتولى هيئة االتصاالت وتقنية  المعلومات:  هيئة االتصاالت وتقنية 

االتصاالت وتقنية المعلومات مسؤولية وصالحية وضع اإلجراءات الالزمة، وتوفير الحماية للمستخدمين والمشغلين، وتنظيم استخدام الطيف 
الترددي وإدارته، وتحديد إجراءات التراخيص، وإصدار التراخيص، وتحديد الرسوم المتعلقة بتخصيص األرقام، ووضع معايير تحديد رسوم 
الخدمة، ووضع إطار تنظيمي للربط البيني، وحل نزاعات الربط البيني والوصول. ويُسمح لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات باستشارة الرأي 
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العام وأصحاب المصلحة في عملية اتخاذ القرار. ومنذ أكتوبر 2006م، أشرفت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات على عمليات )XX.sa( وهي 
نطاق اإلنترنت الرئيسي في المملكة، وكانت مسؤولة عن الرقابة على محتوى اإلنترنت.

الترددات 4-7-5-3
الطيف الترددي هو مورد طبيعي مملوك للدولة. وتتولى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مسؤولية تنظيم وإدارة الترددات وتضع خطة الترددات الوطنية 
في المملكة. وفي عام 2021م، أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات خطة االستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023م وجدول 

وطني لتوزيع الترددات. كما تضمن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات استخدام الترددات وفقاً لهذه الخطة.

وفقاً لالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت، تحدد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الرسوم الواجب تطبيقها على استخدام الترددات وتوضح آلية منح 
الطيف الترددي، وتحيل التقرير إلى وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات. وتنسق وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات مع وزير المالية واالقتصاد الوطني 
ثم ترفع القرار إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية. ويجوز لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مراجعة الرسوم أو تعديلها لتعكس التطورات في أسواق 
االتصاالت والترددات. وال يُسمح باستخدام الطيف الترددي إال بعد الحصول على التوزيعات والتراخيص ذات الصلة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
ودفع الرسوم وفًقا لنظام االتصاالت. وفي حالة عدم االمتثال الستخدام الترددات، يحق لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تعليق أو سحب ترخيص مشغل 

الخدمة ذي الصلة، و/أو التوجيه بفصل أو مصادرة المعدات المستخدمة في االنتهاك.

الترقيم ونقل الرقم 4-7-5-4
وفقاً لنظام االتصاالت، يتعين على هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات إعداد خطة ترقيم وطنية ونشرها وإدارتها وتخصيص األرقام واألكواد ونطاقات 
األرقام لمقدمي الخدمات وفقاً لتلك الخطة. ويمكن تعديل مخطط الترقيم في الخطة من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، بشرط أن يتم إخطار 
المشغلين والمستخدمين بأي تعديل. وال يمتلك مقدمو الخدمات وال المستخدمون النهائيون حقوق ملكية لألرقام. وتعكس التحديثات األخيرة للخطة 
الوطنية للترقيم تضمين التقنيات الناشئة الجديدة مثل تبادل البيانات بين األجهزة وإنترنت األشياء )Internet of Things )IoT(( حيث أصدرت هيئة 

االتصاالت وتقنية المعلومات في عام 2021م اإلصدار الثالث من الخطة الوطنية للترقيم.

وفقاً لنظام االتصاالت، يجب على المشغلين السماح بنقل الرقم وفقاً الحتياجات المستخدمين. وبعد فترة وجيزة من ترخيص مشغل خدمات االتصاالت 
المتنقلة الثاني في عام 2005م، قام المشغلون المتأثرون، بما في ذلك المجموعة، بنشر خدمة نقل رقم الهاتف المحمول مع القدرة على توصيل المكالمات 
وتقنية  االتصاالت  المملكة. وخالل عام 2018م، أصدرت هيئة  أي مكان في  العالقة في  ذات  الشبكة  المنقولة في  األرقام  إلى  الخاصة  من شبكاتهم 
المعلومات وثيقة طلب مرئيات العموم حول إمكانية نقل الرقم الثابت، تالها قرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات باعتماد إجراءات والتزامات نقل 

الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة.

الترخيص 4-7-5-5
يلزم الحصول على ترخيص اتصاالت من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات قبل تقديم أي من خدمات االتصاالت للعمالء أو تشغيل شبكات اتصاالت 

ألغراض تقديم خدمات االتصاالت للجمهور. ويتعين على المشغلين االلتزام بشروط ترخيصهم.

يتعين على هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل إصدار تراخيص تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة. وال يمكن أن 
تتجاوز مدة التراخيص الفردية 25 عاماً، على الرغم من إمكانية تجديدها على النحو المبين أدناه.

حصلت المجموعة على ترخيص للقيام بعدد من أنشطة االتصاالت، بما في ذلك إنشاء شبكات لالتصاالت الثابتة والمتنقلة. وتشمل خدمات االتصاالت 
التي يُسمح للشركة بتقديمها خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة والبيانات واإلنترنت.

تسمح الالئحة التنظيمية لنظام االتصاالت بفرض شروط وأحكام على التراخيص الفردية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، نطاق الخدمات التي 
سيتم تقديمها، ومعايير جودة الخدمة، ومتطلبات نشر الشبكة أو الخدمة، والتزامات الخدمة اإلضافية وشروط التعرفة المحددة.

يجوز لمجلس إدارة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تجديد أي ترخيص وفقاً لألنظمة المطبقة. ويحق لمجلس إدارة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
رفض تجديد أو تعديل أو تعليق أو إلغاء التراخيص )رهًنا بالحصول على موافقة وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في حالة التراخيص الفردية لخدمات 

الهواتف المحمولة(. وتشمل أسباب عدم التجديد أو التعديل أو التعليق أو اإللغاء، على سبيل المثال ال الحصر:

تكرار مخالفة أي شرط من شروط الترخيص. 	
عدم تسديد المقابل المالي للترخيص، أو أي مقابل مالي آخر واجب السداد للهيئة. 	
تكرار اإلخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة. 	
عدم مزاولة العمل بالترخيص خالل سنة من تاريخ منحه. 	
القيام بأعمال تتعارض مع المصلحة العامة.  	
إفالس المرخص له، أو حله أو تصفيته. 	
التنازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة. 	

68

http://XX.sa


المعلومات من شركات االتصاالت  وتقنية  الحكومة وهيئة االتصاالت  الذي تحصله  المالي  المقابل  بتحديد  المتعلقة  اآللية  تعديل  تم  في عام 2018م، 
المرخصة. وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم )196( بتاريخ 1440/04/04هـ )الموافق 2018/12/11م(، أصبح المقابل المالي الذي تحصله الحكومة وهيئة 
االتصاالت وتقنية المعلومات مبلغاً سنوًيا موحًدا بنسبة 10% من صافي إيرادات االتصاالت اعتباًرا من 1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م( بدالً 
من المقابل المالي المطبق سابقاً والذي يبلغ 15% من صافي إيرادات خدمات الهواتف المحمولة، و10% من صافي إيرادات خدمات االتصاالت الثابتة 

و8% من صافي إيرادات خدمات البيانات.

الربط البيني 4-7-5-6
وفًقا لنظام االتصاالت، يحق لكل مشغل التفاوض مع مشغلين آخرين لالتفاق على ربطهم بشبكة وخدمات االتصاالت التي يملكونها. ويحق لألطراف 
المعنية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق ربط فيما بينهم تقديم طلب لهيئة االتصاالت وتقنيو المعلومات للبت في الخالف، ويكون قرارها ملزماً لجميع 

األطراف.

مع  التجارية  االتفاقيات  إبرام  أساسه  يتم على  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  معتمد من هيئة  البيني  االتصال  لربط  المجموعة عرض مرجعي  ولدى   
المشغلين اآلخرين.

المنافسة العادلة ومقدمي الخدمات المسيطرين 4-7-5-7
وفقاً لنظام االتصاالت، ال يجوز ألي مشغل مسيطر على سوق اتصاالت معين أو جزء منه القيام بنشاط أو اجراء يمثل استغالالً لوضعه، وتوضح الالئحة 

التنفيذية لنظام االتصاالت التزامات المشغلين المسيطرين والقواعد التي يتم على أساسها اعتبار النشاط استغالالً من قبل المشغل المسيطر.

وتخضع المجموعة، فيما يخص األسواق التي تم تصنيفها فيها كمشغل مسيطر لمتطلبات تنظيمية إضافية، بما في ذلك:

تقديم تعريفات الخدمات ذات الصلة للحصول على الموافقة المسبقة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عليها، وينطبق ذلك على جميع  	
المشغلين المسيطرين. وبعد صدور تقرير تحديد وتصنيف األسواق والسيطرة في أكتوبر 2017م، خضعت إجراءات الموافقة على التعرفة 
لبعض التغييرات، حيث ُطلب من جميع المشغلين، - المسيطرين وغير المسيطرين على حد سواء، تقديم التعريفات للحصول على موافقة 
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عليها. ونظراً لتصنيف المجموعة كمقدم خدمات مسيطر في سوق التجزئة للخطوط السلكية، فإن هيئة 

االتصاالت وتقنية المعلومات ال توافق على أي سعر أقل من التكلفة الناتجة عن نموذج الفصل المحاسبي.
تقديم خدمات الوصول والربط البيني ذات الصلة ألي مقدم خدمات مرخص له من خالل اتفاقية ربط بيني. ويتعين على المجموعة تلبية جميع  	

الطلبات المعقولة للحصول على خدمات الوصول والربط البيني من قبل مقدمي الخدمات اآلخرين دون تمييز.
عدم القيام بأي نشاط من شأنه أن يسيء إلى مركزها المهيمن. ومن األمثلة على هذه األنشطة التمييز في توفير الوصول أو الربط البيني أو  	

الخدمات أو التسهيالت األخرى لمقدمي الخدمات اآلخرين وعدم االمتثال اللتزامات الربط البيني.

مشغلو شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية 4-7-5-8
أعلنت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتاريخ 1435/05/12هـ )الموافق 2014/03/13م( عن منح ترخيص لتقديم خدمات تشغيل شبكات االتصاالت 
المتنقلة االفتراضية لشركة اتحاد فيرجن موبايل السعودية، والتي يتم استضافتها على شبكة المجموعة، حيث يستضيف مشغل االتصاالت المتنقلة الثاني 
مشغل آخر لشبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية بينما ال يستضيف مشغل االتصاالت المتنقلة الثالث أي مشغل. وأصدرت هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات بتاريخ 1440/05/16هـ )الموافق 2019/06/19م( قراراً بالموافقة على تراخيص تقديم خدمات تشغيل شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية 
وإنترنت األشياء )Internet of Things )IoT((، وتضمن أيضاً قواعد وشروط تقديم تلك الخدمات المتعلقة بمشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة وإنترنت 

األشياء االفتراضية.

الوصول إلى الممتلكات 4-7-5-9
وفقاً لنظام االتصاالت، يجوز لمقدمي الخدمة الدخول إلى األماكن العامة ألغراض تتعلق بإنشاء وصيانة وتشغيل أنظمة اإلرسال بما في ذلك أعمال الحفر 

وغيرها، كما يجوز لهم البقاء في هذه األماكن ألي فترة تفتضيها ضرورة العمل، وبما ال يعيق االستخدام العام لهذه األماكن. 

كما يفرض نظام االتصاالت على مقدمي الخدمة الذين يملكون مرافق اتصاالت أو مرافق مادية أن يسمحوا لمقدمي الخدمة اآلخرين باستخدام هذه 
المرافق لوضع أنظمة اإلرسال الخاصة بهم إذا كان ذلك يحقق جدوى اقتصادية ملوسة وال يتطلب أعمال إنشائية جوهرية إضافية في مواقع تلك المرافق. 
ومع ذلك، يجب على مقدم الخدمة طالب المشاركة في مرافق االتصاالت أو المرافق المادية أن يعوض مقدم الخدمة المطلوب منه إتاحة المشاركة بالقدر 
المالي الذي يتفق عليه الطرفان، وفي حال تعذر اتفاق الطرفين تقرر هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات القدر المالي المناسب. وفي عام 2021م، تم 
إصدار نسخة معدلة من قواعد »الوصول إلى المرافق المادية«. ولكن لدى الشركة اعفاء يتجدد تلقائياً صادر من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات من 

تطبيق الالئحة المذكورة ساري حتى منتصف عام 2022م.

الوصول الشامل، والخدمات الشاملة، وصندوق الخدمة الشاملة 4-7-5-10
تحدد سياسة الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل الصادرة بتاريخ 1427/05/21هـ )2006/06/17م( األسس والمبادئ والشروط المتعلقة بالخدمات 
الشاملة. ويتمثل أحد األهداف المحددة في السياسة في تحقيق حق االستخدام الشامل للخدمة الهاتفية الصوتية خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أعوام 
وتحقيق حق االستخدام الشامل لخدمة اإلنترنت خالل فترة ال تزيد عن خمسة أعوام من تاريخ بدء تشغيل صندوق الخدمة الشاملة. وقد بدأ تشغيل 

صندوق الخدمة الشاملة في عام 2010م.

يركز صندوق الخدمة الشاملة بصورة حصرية على تمويل الشبكات و/أو الخدمات الجديدة لتوفير الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل للمناطق 
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الجغرافية الموجودة في مناطق غير مربحة تجارياً وتفتقر إلى الخدمات. يستخدم الصندوق عملية المنافسة في مشاريعه الختيار مقدمي خدمة مشاريع 
إدارة هيئة االتصاالت وتقنية  المعلومات يتبع مجلس  الصندوق. وكان صندوق الخدمة الشاملة عبارة عن قسم منفصل داخل هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات في عام 2017م. في حين أن نظام  إلى وزارة االتصاالت وتقنية  القسم الحًقا وتم نقل األنشطة ذات الصلة  المعلومات، ولكن تم حل هذا 
االتصاالت وبرنامج تقديم الخدمة الشاملة يحددان أن صندوق الخدمة الشاملة يتم تمويله من 1% من صافي إيرادات مقدمي الخدمات المعنيين لتمويل 
الصندوق وفقاً لمتطلبات سياسة الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل ومعايير التنفيذ ذات العالقة، إال أن هذا لم يتم تطبيقه، ويتم تقديم التمويل 

مباشرة من قبل وزارة المالية.

في عام 2010م، أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات القرار رقم 143/256 بتاريخ 1431/04/06هـ )الموافق 2010/03/22م(، بإلغاء التصنيف 
الصوتية  الهاتف  بخدمات  المناطق  معظم  تغطية  في  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  نجحت  مقدم خدمات شاملة. حيث  بصفتها  للشركة  السابق 

واإلنترنت بسرعة 512 كيلوبايت في الثانية من خالل 11 مشروعاً مدعومة من صندوق الخدمة الشاملة.

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات هي المسؤولة عن تغطية المناطق الريفية من خالل خدمات النطاق العريض المتنقلة. وتم ترسية ثالثة مشاريع على 
شركتي زين والمجموعة بسرعة إنترنت تبلغ 10 ميجابايت في الثانية.

جودة الخدمات 4-7-5-11
في ديسمبر 2003م، وضعت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مجموعة من مؤشرات جودة الخدمات التي حددت أهداف جودة الخدمات فيما يخص 
خدمات المستخدم النهائي التي تقدمها المجموعة، والتي تم تحديثها بعد ذلك. ثم أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، في عام 2009م، وثيقة 
تنظيم جودة الخدمة الذي ينطبق على جميع مقدمي الخدمات. وينطبق هذا الدليل على مجموعة من خدمات المستخدم النهائي وخدمات البيع بالجملة 
وخدمات الربط البيني، ويحتوي على مؤشرات لجودة الخدمات )على سبيل المثال، وقت التركيب ووقت إصالح األعطال ومعدل رفض المكالمات ومعدل 
لحاملي  الخدمات  لجودة  المعلومات متطلبات إضافية  وتقنية  االتصاالت  الخدمات. وقد تحدد هيئة  أنواع  نوع من  لكل  الصوت(  ومعيار جودة  الخطأ 

التراخيص خارج نطاق وثيقة تنظيم جودة الخدمة. يتم تحديث مؤشرات جودة الخدمات بشكل دوري.

التعريفات 4-7-5-12
بموجب أنظمة االتصاالت، يجب على مقدمي الخدمات الشاملة ومقدمي الخدمات المسيطرين تقديم التعريفات المتعلقة بخدماتهم الشاملة أو خدمات 
الهيئة خالف ذلك.  تقرر  لم  المعلومات والحصول على موافقتها بشأنها، ما  إلى هيئة االتصاالت وتقنية  التي يسيطرون عليها  السوق  االتصاالت في 
وباإلضافة إلى ذلك، قررت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أن تقديم طلبات التعرفة للموافقة عليها هو مطلب تنظيمي سيتم تطبيقه سواء كانت هناك 
سيطرة أم ال، وسواء في األسواق التنافسية أو األسواق الخاضعة للهيمنة. وفي الوقت الحالي، يجب الموافقة على أي تعرفة يفرضها مقدم الخدمات من 

قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

كما يجوز لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات اعتماد أي نهج لتنظيم التعرفة بما يتوافق مع أنظمة االتصاالت، بما في ذلك تنظيم سقف األسعار.

شروط الخدمة 4-7-5-13
يُطلب من جميع مقدمي خدمات االتصاالت المتنقلة والثابتة والبيانات واإلنترنت التأكد من أن عقود الخدمة الخاصة بهم تتوافق مع شروط الخدمة التي 

أصدرتها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. ويتم تحديث شروط الخدمة بشكل دوري من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

القيود المفروضة على نشر المحتوى 4-7-5-14
يُحظر على مستخدمي اإلنترنت في المملكة نشر أو استخدام المواد التي تعد، على سبيل المثال ال الحصر، مسيئة للدين اإلسالمي أو الشريعة اإلسالمية، 

أو مسيئة لآلداب العامة، أو التي تنتهك األنظمة المطبقة أو تروج أليديولوجيات هدامة.

يتعين على مقدمي الخدمات االحتفاظ بسجالت للوقت الذي يقضيه المستخدم في كل جلسة، والمواقع اإللكترونية التي يزورها أو يحاول زيارتها، ونوع 
وحجم الملفات التي يفتحها.

الغرامات 4-7-5-15
ينص نظام االتصاالت على أن بعض المخالفات ألحكام النظام تخضع لغرامة ال تتجاوز 25 مليون ريال سعودي. ويتم فرض الغرامات من قبل لجنة 
المخالفات )التي يتم تعيين أعضائها من قبل مجلس إدارة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات(، والتي يتعين عليها اتخاذ قراراتها وفقاً للقواعد واإلجراءات 

التي تحددها الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت. ويمكن الطعن في قرارات لجنة المخالفات أمام ديوان المظالم السعودي.
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وصف عام ألعمال المجموعة خارج المملكة  4-8
تمتلك المجموعة حصًصا في شركات تشغل شبكات االتصاالت بشكل رئيسي في ثالث دول خارج المملكة وهي البحرين والكويت وماليزيا، وذلك باإلضافة 
إلى أعمالها داخل المملكة. وباإلضافة إلى ذلك، تمتلك المجموعة استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، والتي بدورها تدير شبكات 

اتصاالت في األردن ولبنان.

الشركات التابعة خارج المملكة 4-8-1
شركة إس تي سي الكويت 4-8-1-1

تمتلك المجموعة 51.8% من شركة إس تي سي الكويت. وتجدر اإلشارة أن شركة إس تي سي الكويت حصلت على ثالث ترخيص لخدمات االتصاالت 
المتنقلة في الكويت وبدأت عملياتها في عام 2008م. وكما في 31 ديسمبر 2020م، كان لدى شركة إس تي سي الكويت حصة سوقية تبلغ حوالي 27% من 

أعداد المشتركين وحوالي 38% من حيث اإليرادات، وفًقا للتقارير المنشورة للمشغلين في الكويت.

العمالء من خالل تقديم أحدث  للنمو، ملتزمة بتحقيق رضا  الكويت، منذ إطالقها في عام 2008م وكجزء من استراتيجيتها  ظلت شركة إس تي سي 
المنتجات والخدمات في السوق. وتسعى شركة إس تي سي الكويت إلى تقديم خدمات ومنتجات اتصاالت عالية الجودة وبأسعار تنافسية، مثل باقات 
والنطاق  المتنقلة  لالتصاالت  األعمال  وباقات  الترفيه،  وأجهزة  اإللكترونية،  واألجهزة  الذكية،  الهواتف  وأجهزة  الضوئية،  واأللياف  المتنقلة  االتصاالت 

العريض، وتكامل األنظمة، والخدمات المدارة، وحلول األعمال، والحوسبة السحابية، وخدمات األمن السيبراني.

توفر شبكة إس تي سي الكويت تغطية بنسبة 100% للمناطق السكنية والمأهولة بالسكان في الكويت وتشمل خدماتها الجيل الثاني )GPRS( والجيل الثالث 
والجيل الثالث والنصف )HSDPA( والجيل الثالث والنصف )+HSPA( والجيل الثالث والنصف )+DC-HSPA( وتقنية التطور طويل األجل للجيل الرابع 
وتقنية التطور طويل األجل للجيل الرابع المتقدمة والجيل الخامس. وفي سوق تتزايد فيها المنافسة، تواصل شركة إس تي سي الكويت التمتع بكونها مقدم 
خدمات االتصاالت األسرع نمًوا في الكويت، حيث تعزز خدماتها من خالل تقنية التطور طويل األجل للجيل الرابع وتحقق تغطية في جميع أنحاء البالد 
في زمن قياسي. وفي عام 2020م، فازت شركة إس تي سي الكويت بـ 134 مشروًعا تجارًيا بقيمة إجمالية تجاوزت 2.1 مليون دينار كويتي، بما في ذلك 

مشاريع وزارة الداخلية ومشروعات سيسكو آب ديناميكس.

شركة إس تي سي البحرين 4-8-1-2
شركة إس تي سي البحرين هي شركة مملوكة بالكامل للمجموعة، وتعمل شركة إس تي سي البحرين في جميع مجاالت خدمات االتصاالت المتنقلة، 
واالتصاالت الدولية، والنطاق العريض والخدمات األخرى ذات الصلة في السوق البحريني، وبدأت عملياتها التجارية بتاريخ 1431/03/17هـ )الموافق 

2021/03/03م(، ومنذ إطالقها، حققت شركة إس تي سي البحرين نمواً سريعاً.

كثفت شركة إس تي سي البحرين تركيزها، بعد أن حققت الريادة في السوق في كل من خدمات المكالمات الصوتية عبر الهاتف المحمول والنطاق العريض 
في عام 2011م من حيث عدد المشتركين، على ترسيخ وتعزيز مكانتها من خالل تقديم أحدث التقنيات إلى السوق البحرينية، وتهدف في الوقت ذاته إلى 
الوفاء بوعدها بتقديم أفضل قيمة للعمالء. كما ركزت شركة إس تي سي البحرين بشكل مكثف على خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت الشاملة في 

قطاع األعمال بما في ذلك الخدمات المدارة وحلول األعمال واألمن السيبراني.

كما في 31 ديسمبر 2020م، واصلت شركة إس تي سي البحرين ريادتها في السوق البحرينية، بحصة سوقية تبلغ حوالي 36% من حيث أعداد المشتركين 
وحوالي 41.2% من حيث اإليرادات، وذلك وفًقا للتقارير المنشورة للمشغلين وهيئة تنظيم االتصاالت في البحرين.

فيما يتعلق بالتقنية، استكملت شركة إس تي سي البحرين توسعات متعددة في الشبكة وتواصل تقديم خدمات المكالمات الصوتية عبر الهواتف المتنقلة 
الرقمية  للحلول  التجارية  »العالمة  مثل  واألوسمة،  الجوائز  من  العديد  كسب  على  مما ساعدها  البالد  في  والموثوقة  الجودة  عالية  العريض  والنطاق 
األكثر ابتكاًرا« في جوائز مجلة جلوبال براندز في عام 2019م، وجائزة »أفضل حلول أمان للمستهلك« في جوائز إنترناشونال فاينانس في عام 2021م، 
وجائزة »أفضل مقدم خدمات للتحول الرقمي« في جوائز مجلة ورلد إيكونومك في عام 2021م، و«أفضل تطوير للبنية التحتية الرقمية« في جوائز مجلة 
إنترناشيونال بيزنس في عام 2021م. وقد قامت شركة إس تي سي البحرين بتطبيق تقنية التطور طويل األجل عبر شبكة الجيل الرابع، كما أنها توفر 
خدمات الجيل الثاني والجيل الثالث وعززت قدرات التوزيع لديها من خالل توسيع شبكة متاجر التجزئة الخاصة بها. وفي يونيو 2018م، أصبحت شركة 
اس تي سي البحرين أول مشغل في البحرين يتيح خدمة الجيل الخامس واستكملت المرحلة الثانية من إطالق خدمة الجيل الخامس في عام 2020م، من 

خالل 148 موقع برج هوائي.

وفي خالل الربع األول من عام 2018م، استحوذت شركة إس تي سي البحرين بالكامل على شركة »مينا تيلكوم المحدودة« في البحرين. ويتمثل النشاط 
الرئيسي للشركة التابعة الجديدة في تقديم خدمات اإلنترنت. باإلضافة إلى ما سبق، في عام 2020م، أقامت شركة إس تي سي البحرين شراكة مع 

شركة تشاينا تيلكوم جلوبال لخدمات االتصال العالمية، وذلك لتقديم خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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شركة إنتغرال 4-8-1-3
في عام 2009م، استحوذت المجموعة على حصة تبلغ 71% في شركة إنتغرال. وفي أبريل 2017م، اشترت المجموعة الحصة المتبقية في شركة إنتغرال 
البالغة 29%. وتعد شركة إنتغرال شركة قابضة تمتلك أسهًما في شركات عاملة في مجال خدمات المحتوى ووسائط اإلعالم الرقمية في دول الخليج. 
كما تعد شركة إنتغرال رائدة في توفير منتجات فيديو بروتوكول اإلنترنت وخدمات الفوترة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتقدم حلول ترفيه 
رقمية ورياضات إلكترونية قابلة للتخصيص بالكامل. وتم تصميم منتجات شركة إنتغرال على منصة توصيل قائمة على الحوسبة السحابية باستخدام 
أحدث التقنيات لتقديم خدمات بث عالية الجودة، وواجهات برمجة تطبيقات للتكامل البسيط، ووحدات الدفع والتكامل االجتماعي، والتتبع والتحليالت 
ذات القيمة العالية. وتقدم شركة إنتغرال مجموعة كاملة من الخدمات، بما في ذلك االستشارات وتخطيط األعمال، والتطوير الفني والتكامل، واكتساب 

المحتوى، وعمليات الفيديو والتوصيل، والتسويق والدعم المستمر بعد البيع.

االستثمارات المحتسبة على أسس حقوق الملكية 4-8-2
كما في 30 يونيو 2021م، كان لدى المجموعة سبعة استثمارات محسوبة بطريقة حقوق الملكية، بما في ذلك شركة بي جي إس إم وأوجيه تيليكوم المحدودة 
)موضحة أدناه(، وهي شركات قابضة لها استثمارات في شركات تقدم خدمات االتصاالت؛ والشركة العربية للكوابل البحرية، وهي مشروع مشترك، مملوكة 
بنسبة 50% لكل من الشركة والشركة السودانية لالتصاالت، والتي تستأجر كباًل بحرًيا يربط المملكة والسودان وبعض الدول في أوروبا وآسيا؛ ومؤسسة 

عربسات، وهي مقدم لخدمات األقمار الصناعية؛ وشركة مراكز االتصال، والتي تقدم خدمات مركز االتصال واستعالمات الدليل في المملكة.

شركة بي جي إس إم 4-8-2-1
في سبتمبر 2007م، استحوذت المجموعة على 25% من أسهم شركة بي جي إس إم، وهي شركة مسجلة في ماليزيا تمتلك حصة تبلغ 62% من شركة 
ماكسيس. وتعد شركة ماكسيس، أحد أهم الشركات في قطاع خدمات االتصاالت في ماليزيا، ومن خالل الحصص المملوكة للمجموعة في شركة بي جي 

إس إم، تمتلك المجموعة 15.58% بشكل غير مباشر من شركة ماكسيس. 

شركة أوجيه تيليكوم المحدودة 4-8-2-2
في أبريل 2008م، استحوذت المجموعة على 35% من أسهم شركة أوجيه تيليكوم المحدودة، وهي شركة قابضة مسجلة في اإلمارات العربية المتحدة، 

ولها عمليات اتصاالت في تركيا.

في عام 2018م، بدأت شركة أوجيه تيليكوم المحدودة في تصفية وإعادة هيكلة شركاتها التابعة الرئيسية وإعادة هيكلة استثماراتها في تركيا وجنوب 
أفريقيا من أجل الوفاء بااللتزامات المالية للمقرضين. وبدأت تصفية شركة OTAS )وهي شركة تابعة لشركة أوجيه تيليكوم في تركيا( في عام 2019م 

بينما بدأت إجراءات تصفية شركة أوجيه تيليكوم في عام 2020م، واعتباًرا من تاريخ هذه النشرة، ال تزال التصفية قيد اإلنهاء.

صناديق االستثمار 4-8-3
في عام 2011م، أطلقت المجموعة صندوق إس تي سي فنتشرز بالتزام استثماري بقيمة 50 مليون دوالر أمريكي. وهو صندوق رأس مال استثماري ُمدار 
بصورة مستقلة، وتعد الشركة هي المستثمر الرئيسي فيه. ويركز الصندوق على استثمارات األسهم في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة 
العاملة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة واألسواق العالمية األخرى. ويتمثل أحد األهداف الرئيسية لصندوق إس تي سي فنتشرز في 
دعم تطوير شركات التقنية المبتكرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، باإلضافة إلى تمويل الشركات الدولية ذات التوجهات العالمية التي 
تسعى إلى الحصول على رأس المال والدخول في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتشمل استثمارات الصندوق تملك أسهًما في فيزيتا 
وتركر على سبيل المثال. ويتيح الصندوق للشركة استكشاف تقنيات جديدة، ويعمل كشكل من أشكال البحث والتطوير ويمنح الشركة الفرصة لتنويع 

أعمالها.

باإلضافة إلى ذلك، خالل عام 2017م، أنشأت المجموعة صندوق رأس مال استثماري لغرض االستثمار في القطاعات الرقمية والتقنية بقيمة إجمالية 
قدرها 500 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 1.875 مليون ريال سعودي( يتم ضخها في المستقبل على خمسة أقساط متساوية تبلغ 100 مليون دوالر 
أمريكي )ما يعادل 375 مليون ريال سعودي(. وبحلول نهاية عام 2018م، تلقى هذا الصندوق أكثر من 200 مليون دوالر أمريكي كتمويل للمجموعة لزيادة 
االستثمار في التوسع في عروض خدمات جديدة في القطاعات الرقمية والتقنية مثل األمن السيبراني والخدمات المالية وحقوق التلفزيون. وخالل عام 
2020م، تلقى الصندوق تموياًل إضافًيا بقيمة 100 مليون دوالر أمريكي وبلغت قيمة وحداته االستثمارية 973 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م.
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تقنية المعلومات  4-9
تطورت البنية التحتية التقنية للشركة والمجموعة بشكل كبير لتعزيز سرعة وكفاءة أنظمة تقنية المعلومات لدى المجموعة كأحد األهداف االستراتيجية. 
وتحتفظ كل شركة عاملة في المجموعة بأنظمة تقنية المعلومات الخاصة بها، مع ضمان المواءمة والتطوير المستمر، وتحسين الفرص وأوجه التعاضد بين 
المجموعة. وتعد أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالمجموعة قابلة للمقارنة مع األنظمة المستخدمة عادًة من قبل مقدمي خدمات االتصاالت اآلخرين، 
وتشمل أنظمة الدعم التشغيلي )وعي العمليات التي تدعم شبكة اتصاالت المجموعة مثل الحفاظ على مخزون الشبكة، وخدمات اإلمداد، وتهيئة مكونات 
الشبكة، وإدارة األعطال( وأنظمة دعم األعمال )التي تدعم العمليات المتعلقة بعمالء المجموعة، مثل إدارة العمالء، وإدارة الطلبات، ومعالجة الفواتير 
وإدارة اإليرادات، وتحصيل المدفوعات، وإدارة عالقات العمالء، وتطبيقات االتصاالت المتنقلة، ودعم تشغيل األجهزة والبرامج(. وتماشًيا مع استراتيجية 
المجموعة للتوسع خارج قطاع االتصاالت من خالل شركاتها التابعة المتنوعة التي تعمل في مجاالت التقنية المالية )FinTech(، والعقارات، وخدمات 
تقنية المعلومات واالتصاالت، وإنترنت األشياء )Internet of Things )IoT((، ومجاالت الخدمات الرقمية، تم اعتماد أفضل التقنيات المتخصصة من 
قبل الشركات التابعة للمجموعة لتلبية االحتياجات المحددة للقطاعات الخاصة بها لضمان القدرة التنافسية والسماح باالستجابة السريعة للتغيرات في 

السوق.

باإلضافة إلى ذلك، كجزء من استراتيجية المجموعة لرقمنة أعمالها، قامت المجموعة بتنفيذ العديد من الممارسات المرنة للمساعدة في جعل أنظمة 
تقنية المعلومات ومؤسسات تقنية المعلومات تفي بالغرض مع التوسع الرقمي، ولتمكين التطور المستمر والتكامل بين األنظمة، ولتنفيذ أنظمة SevOps و
SecOps في مؤسسات المجموعة ألجل تقديم خدمة أفضل لقاعدة عمالئها وبطريقة أسرع مع الحفاظ على خصوصية العمالء وأمنهم. وفي عام 2018م، 
أطلقت المجموعة مشاريع تحول األجهزة األساسية والتحول الرقمي ألنظمة دعم األعمال التي تهدف إلى مساعدة المجموعة على زيادة القدرات االضافية 
لتحسين االنظمة على مدى السنوات الثالث المقبلة. وكما في تاريخ هذه النشرة، نفذت المجموعة ما يقرب من 70 قدرة ومنصة رقمية مخطط لها، بما 
في ذلك إعادة تشكيل للرحلة الرقمية ومشاريع رقمية خاصة ذات صلة. وتعتقد المجموعة أن أنظمة تقنية المعلومات الموجودة لديها كافية ألغراض 

أعمالها الحالية وخطط التوسع المستقبلية.

تحتفظ كل شركة عاملة في المجموعة بأنظمة التعافي من الكوارث الخاصة بها بغية ضمان استعادة واستمرار البنية التحتية التقنية الخاصة بها بعد 
األحداث المدمرة المحتملة، مثل الكوارث الطبيعية أو اإلرهاب. ولدى كل شركة تشغيل تابعة للمجموعة سياسات وإجراءات مطبقة إما إلجراء نسخ 
احتياطي للبيانات الهامة في الموقع، أو لنسخ هذه البيانات االحتياطية تلقائًيا إلى مساحة تخزين خارج الموقع، أو إلجراء نسخ احتياطي للبيانات الهامة 

واستنساخها مباشرًة إلى مساحة تخزين خارج الموقع.

البيئة  4-10
تخضع المجموعة لعدد كبير من األنظمة واللوائح البيئية. ويتمثل االتجاه العام في غالبية الدول التي تعمل فيها المجموعة الى فرض التزامات بيئية 
صارمة بشكل متزايد فيما يتعلق باالنبعاثات اإلشعاعية وتقسيم المناطق وحماية صحة الموظفين وسالمتهم، باإلضافة الى أمور أخرى. ولذلك يمكن أن 
تتعرض المجموعة لمخاطر التكاليف وااللتزامات البيئية، والتي قد تكون جوهرية. ويتعين على المجموعة أيًضا الحصول على موافقات و/أو تراخيص 
و/أو تصاريح بيئية مختلفة من الهيئات المختصة في الدول التي تعمل فيها وتقديم بعض اإلخطارات المسبقة الى الجهات ذات العالقة )للمزيد من 
التفاصيل حول المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية وغيرها من األحداث الكارثية والتغيرات في البيئة التنظيمية للمجموعة، يرجى مراجعة القسم رقم 
2-2-10 »المخاطر المتعلقة بتأثر شبكات االتصاالت سلًبا بالكوارث الطبيعية أو غيرها من األحداث الكارثية الخارجة عن سيطرة مشغليها« والقسم 
رقم 2-2-1 »المخاطر المتعلقة باألنظمة واللوائح التي يخضع إليها قطاع االتصاالت الذي تعمل به الشركة، ويمكن أن تؤثر األنظمة أو اللوائح أو 

السياسات الحكومية الجديدة، أو التغيرات التي تطرأ على القائم منها، سلًبا على الشركات العاملة في هذا القطاع« من هذه النشرة(.

يتعين على المجموعة، في المملكة، االلتزام باألنظمة ولوائح االتصاالت واللوائح المماثلة المطبقة في الدول األخرى التي تعمل فيها شركات المجموعة. 
وتهدف المجموعة إلى االمتثال من جميع النواحي الجوهرية ألنظمة الرقابة البيئية والصحية المعمول بها، فضاًل عن جميع متطلبات التصاريح ذات 

الصلة.

تعتقد المجموعة أن المخاطر البيئية الرئيسية الناشئة عن عملياتها تتعلق بإمكانية حدوث تلوث كهرومغناطيسي. وتسعى المجموعة باستمرار لضمان أن 
تكون نطاقات انبعاثاتها اإلشعاعية أقل من المستويات القصوى المسموح بها بموجب اللوائح المعمول بها )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم 
رقم 2-2-4 »المخاطر الصحية الفعلية أو المحتملة أو األضرار األخرى المتعلقة باستخدام أجهزة الهاتف المحمول أو أبراج اإلرسال وأثرها في خفض 

مستوى استخدام خدمات االتصاالت المتنقلة« من هذه النشرة(.
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المسؤولية االجتماعية   4-11
االستراتيجية واإلطار 4-11-1

المهنية  المعايير  بأعلى  االلتزام  إلى  باإلضافة  أعمالها،  لجميع  المستدامة  التنمية  مفهوم  على  للمجموعة  االجتماعية  المسؤولية  استراتيجية  تعتمد 
والتنافسية في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت. والسعي إلى اعتماد حلول رقمية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لالمتثال ألهداف رؤية 2030، 

باإلضافة إلى تعزيز مكانة المجموعة كشركة رائدة في الشرق األوسط. وتركز استراتيجية المسؤولية االجتماعية للمجموعة على ما يلي:

المساهمة في تبني المبادرات والبرامج التي تدعم المسؤولية االجتماعية في التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية. فعلى سبيل المثال،  	
دعمت المجموعة فعالية المستثمرات الشباب، والتي كانت تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، من أجل تمكين األسر واألطفال 

والشباب من إنتاج منتجاتهم واستثمارها وعرضها؛ و
تمكين المنظمات التطوعية والمجتمعية من خالل االستثمار االجتماعي بالشراكة مع المؤسسات المانحة. ويشمل ذلك معهد ريادة األعمال  	

الوطني، وهو مركز وطني غير ربحي متخصص في مساعدة األشخاص المهتمين بالعمل الحر وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما 
تعاونت المجموعة مع وزارة الصحة، حيث أسست 22 مركًزا طبًيا في جميع أنحاء المملكة. وباإلضافة إلى ذلك، دعمت المجموعة مشروع 
»واحة الملك سلمان للعلوم« بمساهمة قدرها 50 مليون ريال سعودي. ويهدف المشروع إلى تقديم برامج علمية للشباب واألطفال وتمكينهم من 
االهتمام بالعلوم والتطبيقات التقنية. كما ساهمت المجموعة بمبلغ 6 ماليين ريال سعودي إلنشاء »مؤسسة سعفة للشفافية والنزاهة« والتي 

تهدف إلى نشر وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والعدالة.

تُعد المسؤولية االجتماعية جزءاً ال يتجزأ من استراتيجية األعمال األساسية لدى المجموعة. وفي عام 2020م، أسست المجموعة لجنة إدارة االستدامة، 
والتي تعمل كأداة مهمة إلعالم مجلس اإلدارة بقضايا االستدامة والمساعدة في إثبات التزام المجموعة المؤسسي باالستدامة على أعلى المستويات. 
وتراقب اللجنة المخاطر والفرص البيئية واالجتماعية ومخاطر وفرص الحوكمة لدى المجموعة وتشرف على سلوكها كشركة مسؤولة ومستدامة وذات 
سمعة مؤسسية. ويترأس اللجنة الرئيس التنفيذي وتتألف من سبعة أعضاء، بما في ذلك المدير العام لشؤون الشركة، والمدير المالي، وكبير مسؤولي 
التقنية، ورئيس شؤون الموظفين، ونائب الرئيس للمشتريات وخدمات الدعم، ومدير الشؤون القانونية، والمدير العام لبرنامج االستدامة والمجلس العام.

كجزء من جهود االستدامة التي تبذلها، حددت المجموعة 17 هدًفا للتنمية المستدامة وتدرك بأن التدابير التي تُتخذ في مجال ما ستؤثر في نتائج 
مجاالت أخرى، وأن التنمية يجب أن توازن بين االستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية ويجب أن تكون هناك طرق لتحكم هذا التوازن. وفي عام 
التي تمثل األولوية  العالمية  المؤشرات  المستدامة من خالل تحديد  التنمية  المجموعة مواءمة أعمق الستراتيجية أعمالها مع أهداف  2020م، نفذت 
القصوى للمجموعة والطرق التي يمكن أن تساعد في تحقيقها بما يتماشى مع توجيهات المبادرة العالمية للتقارير الواسعة النطاق. ونتيجة لذلك، حددت 
المجموعة تسعة أهداف ذات أولوية للتنمية المستدامة، والتي يتم مواءمتها عالمًيا وهي ايضاً ذات صلة محلًيا بعملياتها األساسية والمناطق الجغرافية 

وتعكس استراتيجية أعمالها، بما في ذلك:

الصحة الجيدة والرفاه )الهدف الثالث(: يساعد ضمان تمتع الموظفين والعمالء والمجتمعات المحلية بصحة جيدة على دفع أعمال المجموعة  	
إلى األمام من خالل تقليل التكاليف والمخاطر؛

التعليم الجيد )الهدف الرابع(: دعم التعليم الجيد والشامل وتنمية المهارات؛ وتساهم المجموعة في تكوين تجمع أكبر من المواهب للقوى  	
العاملة لديها ولالقتصاد بشكل عام؛

العمل الالئق ونمو االقتصاد )الهدف الثامن(: توفير النمو االقتصادي الالئق وتنمية المهارات وخلق فرص العمل وهو األمر المترسخ في  	
استراتيجية أعمال المجموعة إليجاد حلول رقمية ديناميكية ومبتكرة لعمالئها؛

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية )الهدف التاسع(: يعد هدف التنمية المستدامة هذا بالغ األهمية في مواجهة التحديات االجتماعية  	
واالقتصادية. وتتمتع المجموعة بخبرة قوية في مجال البنية التحتية وتعمل على دفع االبتكار وتقنيات االتصال إلى األمام؛

الحد من أوجه عدم المساواة )الهدف العاشر(: تؤدي المجموعة دوًرا في الحد من أوجه عدم المساواة داخلًيا من خالل التمكين وفي المجتمع  	
من خالل إمكانية الوصول وخطط التنمية؛

مدن ومجتمعات محلية مستدامة )الهدف الحادي عشر(: تقدم المجموعة حلول المنتجات والخدمات الرقمية التي تساعد في بناء مدن  	
مستدامة وتعزيز المجتمعات المرنة؛

سالمتهم  	 تضمن  التي  والخدمات  السلع  إنتاج  عمالئها  تجاه  المجموعة  واجب  من  عشر(:  الثاني  )الهدف  المسؤوالن  واالستهالك  اإلنتاج 
ورفاههم مع تقليل اآلثار البيئية؛

العمل المناخي )الهدف الثالث عشر(: أكبر تأثير يمكن أن تحدثه المجموعة لمواجهة تغير المناخ هو من خالل مساهماتها في الهدف الرابع  	
والتاسع والحادي عشر والثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة؛ و

عقد الشراكات لتحقيق األهداف )الهدف السابع عشر(: تشارك المجموعة بانتظام مع مجموعة من األطراف المعنية في الموضوعات المتعلقة  	
بأهمية قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة ألعمالها. وتشارك المجموعة وتتعاون بنشاط مع العديد من الهيئات القطاعية.
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مبادرات أهداف التنمية المستدامة 4-11-2
خصوصية البيانات واألمن والحماية 	

يعد التزام المجموعة بالخصوصية واألمن جزءاً أساسًيا من قواعد السلوك الخاصة بها. وفي عام 2020م، نشرت المجموعة إشعاًرا جديًدا للخصوصية 
لالمتثال للوائح هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وأخطرت جميع العمالء بالتغيير عبر موقع الشركة اإللكتروني وتطبيق ماي إس تي سي ومنصة ماي 
إس تي سي. وفي عام 2020م، تم اختيار المجموعة لتصبح عضًوا في مجموعة عمل خصوصية البيانات بالجمعية الدولية لشبكات االتصاالت المتنقلة.

العالقات المسؤولة مع العمالء 	
تستخدم المجموعة معايير ISO، مثل ISO 9001 وISO 10002، لمساعدتها على مراقبة وتحسين مشاركة العمالء. عمالء المجموعة هم األطراف المعنية 
الرئيسية ويعتمد نجاحها ونمو أعمالها على رضاهم عن الخدمات التي تقدمها المجموعة. تراقب المجموعة رضا العمالء باعتباره مؤشر أداء مهم. وفي 
عام 2020م، سجلت المجموعة نسبة إجمالية لمعدل رضا العميل تبلغ 83%. وتستخدم المجموعة أيًضا عملية منهجية لتسوية الشكاوى بهدف تسوية كل 
شكوى من شكاوى العمالء بصورة فعالة. وفي عام 2020م، أطلقت المجموعة نظاًما لتسوية الشكاوى عبر اإلنترنت أدى إلى التحسن بنسبة 20%في معدل 
تسوية الشكاوى. وتقوم المجموعة أيًضا بتحليل بيانات العمالء بفعالية على أساس منتظم. وفي عام 2020م، سجلت المجموعة انخفاًضا كبيًرا في حجم 
الشكاوى الواردة في مراكز االتصال التابعة لها. وبشكل عام، شهدت المجموعة انخفاًضا بنسبة 8% في العدد اإلجمالي لشكاوى العمالء من 2019م إلى 

2020م.

االستخدام المسؤول للمنتجات والخدمات 	
يتلقى وكالء مبيعات المجموعة الذين يعملون بصورة مباشرة مع العمالء تدريبات مكثفة للتأكد من أنهم على دراية كاملة باحتياجات العمالء ومتطلباتهم 
قبل التوصية بالمنتجات والخدمات المناسبة. وتتحقق المجموعة أيًضا من أن المنتجات التي تبيعها للعمالء تتوافق مع أنظمة الصحة والسالمة. وتهدف 
المجموعة من خالل حلولها إلى حماية العمالء من المخاطر الخارجية عند استخدام هواتفهم في المكالمات والرسائل النصية وتصفح اإلنترنت من خالل 

توفير شبكة آمنة وتنفيذ خصوصية البيانات وبروتوكوالت األمن.

تنمية المجتمع 	
تهدف المجموعة إلى تقديم أفضل دعم ممكن للمجتمعات في جميع أنحاء المملكة. وقد دأبت المجموعة على تقديم دعم مالي لمئات من مبادرات 
المجتمع المحلي، باإلضافة إلى تزويدها بالحلول الرقمية التي تلبي احتياجات المجتمع. ويتم اختيار مجاالت التركيز لبرامج المجموعة المجتمعية بناًء 
على تقييمات األثر االجتماعي. وقد أجرت المجموعة تقييمين لألثر في عام 2020م لتقييم تأثير مبادراتها المقترحة وخططها المستقبلية. كما طورت 
المجموعة أداة استثمار اجتماعي للمساعدة في تقييم االستثمارات وتصفية االستثمارات التي لها تأثير أكبر والتي تتماشى مع طموحات المجموعة. 
وفي عام 2020م، استثمرت المجموعة 12.2 مليون ريال سعودي في المبادرات المجتمعية، باستثناء المبادرة المجتمعية للتصدي لجائحة فيروس كورونا 
)كوفيد-19( الموضحة في القسم رقم 4-11-4 »مواجهة جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(« أدناه، وقامت برعاية 292 مشروًعا تتناول القضايا البيئية 

واالجتماعية.

إمكانية الوصول والشمول الرقمي 	
تلتزم المجموعة بتوفير شبكة حديثة ومتطورة تخدم المملكة. وتركز المجموعة جهودها على توفير أقصى قدر من إمكانية الوصول والشمول الرقمي في 
كل من المناطق الحضرية والنائية. وتستخدم المجموعة النطاق العريض المتنقل لتقديم الخدمات للمناطق الريفية والصحراوية والنطاق العريض الثابت 
والمتنقل لتغطية المناطق الحضرية. وتتمثل استراتيجية المجموعة في العمل مع شركاء في القطاع الخاص لمشاركة البنية التحتية وتطوير الخدمات في 
جميع أنحاء المملكة. ويعد مشروع النطاق العريض المتنقل للمجموعة مبادرة رائدة لمدة ثالث سنوات من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات. وفي عام 
2020م، حققت المجموعة أهداف مشروع النطاق العريض المتنقل من خالل تقديم خدمات لما يقرب من 450,000 منزل من خالل االتصال الالسلكي 
للنطاق العريض بسرعة 10 ميجابايت في الثانية. ويستفيد حوالي 2.6 مليون شخص من تغطية المجموعة فيما يقرب من 3,000 موقع في جميع أنحاء 

المملكة.

الجيل الخامس 	
يهدف االستثمار الرئيسي للمجموعة في البنية التحتية الجديدة إلى اعتماد البنية التحتية للجيل الخامس، وبرنامج مراكز بيانات البنية التحتية من الجيل 
القادم. ومن خالل اعتماد تقنية الجيل القادم، تهدف المجموعة إلى توسيع الخدمات الحالية وتقديم أفضل العروض في فئتها وتوفير فرص عمل جديدة. 
وتعتزم المجموعة القيام بذلك إلى جانب تقديم كفاءة وأداء عاٍل. وتمتلك المجموعة شبكة الجيل الخامس األسرع نمًوا في المملكة، من خالل أكثر من 
6,000 موقع لشبكة الجيل الخامس في 75 مدينة في المملكة. وقد وصلت المجموعة إلى أكثر من 43% من المساحة المأهولة بالسكان في المملكة حيث 
تستهدف المجموعة خمس مدن رئيسية. وفي عام 2020م، زاد حجم بيانات الجيل الخامس لدى المجموعة بنسبة 8.4% مقارنة بعام 2019م. كما توفر 

البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس لدى المجموعة تغطية ألكثر من 60% في المدن الرئيسية في المملكة.
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البنية التحتية والمرونة 	
يعد تطوير بنية تحتية موثوقة ومرنة أمًرا مهماً في توسيع نطاق الوصول إلى التقنية واالتصال. وقد عملت المجموعة على تطوير شبكتها، مستفيدة 
من طرح أحدث التقنيات. واعتمدت المجموعة مؤشرات األداء الرئيسية لمرونة الشبكة، والتي تدعم التزامها بتقديم خدمات متميزة وتجربة مستخدم 
دون انقطاع. وقد أقامت المجموعة شراكات مع شركات تقنية المعلومات واالتصاالت في جميع أنحاء المملكة لمشاركة البنية التحتية. وتقلل مشاركة 
الشبكة من التكاليف التشغيلية وتؤدي إلى زيادة محتملة في التغطية، والتي تعتقد المجموعة أنها تتيح إمكانيات لسعة بنية تحتية إضافية في المناطق 
المزدحمة، التي تكون فيها مساحة المواقع واألبراج محدودة. وفي عام 2020م، حازت المجموعة على جائزة في مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
عن مشروعها الخاص بالتمكين الرقمي في المناطق النائية، كجزء من فئة مبادرات البنية التحتية. وجاءت الجائزة تقديًرا للجهود التي بذلتها المجموعة 

لتوفير االتصال في المناطق النائية والمهمشة على المستويين الوطني واإلقليمي.

االبتكار والتحول الرقمي 	
تتيح التطورات في التقنية الرقمية تحويل العديد من القطاعات، وإنشاء قطاعات جديدة ذات أنشطة اقتصادية جديدة. تعمل المجموعة بفعالية على طرح 
 Internet( هذه التقنيات لتمكين هذه التحوالت. ويعمل طرح المجموعة لشبكة الجيل الخامس على خلق فرص جديدة تدعم وتعتمد على إنترنت األشياء
of Things )IoT(( والذكاء االصطناعي والروبوتات وغيرها من المجاالت الناشئة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمؤسسات، في قطاعي الرعاية الصحية 
والنقل، أتمتة أنظمتها من خالل شبكة الجيل الخامس الخاصة بالمجموعة، مما يمكنها من االستفادة من مجموع أوسع من الخبرات البشرية واعتماد 
تقنيات جديدة تتوقع المجموعة أن تحسن النتائج للعمالء. وتهدف المجموعة أيًضا إلى تطوير مبادرات مبتكرة، وبرامج وحلول وتطبيقات جديدة تتوقع 

أن تزيد من تطوير العالم الرقمي.

تنوع الموظفين والمساواة والشمولية 	
تهدف المجموعة إلى توفير بيئة عمل متكافئة وشاملة وتسعى أيًضا إلى المساعدة في التغلب على بطالة الشباب من خالل إعداد مجموعة من المهنيين 

السعوديين الشباب الموهوبين من خالل المبادرات التالية:

تمكين المرأة 	

تؤمن المجموعة بأن تمكين المرأة ودعمها، السيما في المناصب اإلدارية، أمر مهم لتوفير قيمة متنوعة لعمالئها. واعتباًرا من 30 يونيو 2021م، 
وصلت نسبة توظيف النساء في المجموعة 15%، بإجمالي 3,702 موظفة في القوة العاملة.

المواطنون السعوديون 	

في عام 2020م، سجلت المجموعة 92.6% من المواطنين السعوديين في المناصب العليا، و90.7% من إجمالي القوى العاملة، بما في ذلك 
السعوديات.

الموظفون من ذوي االحتياجات الخاصة 	

في عام 2020م، حصلت المجموعة على الشهادة الذهبية لبرنامج مواءمة، والتي تشير إلى أنها استوفت 70% أو أكثر من برنامج مواءمة. وقد تم 
إطالق برنامج مواءمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية حيث تم إطالقه كجزء من استراتيجية الحكومة لتحسين الفرص وتوفير 
بيئة عمل مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة. وفي عام 2020م، وظفت المجموعة 68 شخًصا من ذوي االحتياجات الخاصة عبر قوتها العاملة.

تدريب الموظفين وتطويرهم 	
تهدف المجموعة إلى تدريب موظفيها وتطويرهم إلكسابهم المهارات التي تمكنهم من تحقيق إمكاناتهم. وتسعى المجموعة من خالل أكاديمية إس تي 
سي إلى االرتقاء بقدرات الموظفين. وفي عام 2020م قدمت المجموعة 298,458 ساعة تدريبة للموظفين. وتمتلك المجموعة أيًضا مجموعة من برامج 
المواهب المستهدفة لتطوير الموظفين المثاليين، ومساعدة الموظفين على تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وتقليل معدل دوران الموظفين، ومواءمة األفراد مع 

استراتيجية أعمال المجموعة. وتدعم برامج التطوير الثالثة الخاصة بالمجموعة تخطيط التعاقب الوظيفي من خالل تنفيذ خطط التطوير الوظيفي.

حماية صحة الموظفين وسالمتهم  	
تسعى المجموعة للحفاظ على سالمة وصحة جميع موظفيها وضمان رفاهية موظفيها وعوائلهم. وتهدف المجموعة إلى إعطاء األولوية القصوى للصحة 
والسالمة المهنية لموظفيها ومقاوليها وزوارها في جميع األوقات. وفي عام 2020م، لم يكن للمجموعة أي وفيات ولم يكن لديها حوادث لإلجهاد الحراري 
وبدأت في تطوير  والسالمة  الصحة  أدائها في مجال  لمراجعة  المجموعة مع جهة خارجية  للتسجيل. وفي عام 2020م، عملت  قابلة  وثالث إصابات 

استراتيجية السالمة المؤسسية بهدف ترسيخ مكانة المجموعة كمجموعة رائدة فيما يتعلق بالسالمة واألمن.
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األبحاث والتطوير 4-11-3
كما في تاريخ هذه النشرة، لم تعتمد الشركة وشركاتها التابعة سياسة بشأن األبحاث والتطوير، ولكن تقوم المجموعة بالعمل على برامج ابتكارية وأخذ 

آراء العمالء والقيام بالدراسات واألبحاث بهدف تحسين وتطوير منتجاتها وخدماتها. 

مواجهة جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( 4-11-4
في جهود مواجهة جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(، نفذت المجموعة أيًضا مجموعة متنوعة من التدابير التي تركز على عملياتها وموظفيها وعمالئها، 

مما سمح للمجموعة بالتقدم في مبادرات التحول الرقمي، بما في ذلك:

توفير 40.000 شريحة إنترنت مدفوعة مسبًقا مجاًنا، بالتعاون مع مبادرة العطاء الرقمي »عطاء«، لتمكين الفئات المحرومة من الوصول إلى  	
اإلنترنت والمنصات التعليمية؛

زيادة قدرة الشبكة من خالل إدارة وتوزيع حركة اإلنترنت لضمان استمرارية جميع أنشطة الحياة اليومية لجميع عمالء المجموعة، وتمكين  	
الوصول المجاني إلى بعض منصات الصحة، مثل تطبيق »صحة« ومنتدى المناعة »مناعة«؛

تعزيز القنوات الرقمية للمجموعة من خالل إضافة قدرات أكبر لتقديم جميع الخدمات والحفاظ على إمكانية وصول الخدمات إلى المنازل؛ 	
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل الترويج لخدماتها من خالل منصات الشركة الرقمية؛ 	
إلغاء رسوم تعليق الخدمة المؤقتة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ 	
تمديد مواعيد الدفع النهائية للعمالء؛ 	
التعاون مع وزارة الصحة في عدد من الحمالت الصحية من خالل إرسال أكثر من 1.5 مليار رسالة توعية لجميع عمالء المجموعة بلغات  	

متعددة )خدمة بقيمة 40 مليون ريال سعودي(؛
توفير خدمات اإلنترنت واالتصاالت المجانية للمواطنين والمقيمين الموجودين حالياً في الحجر الصحي؛ 	
إتاحة الوصول المجاني إلى شبكة الواي فاي العامة التي تغطي 129 مرفًقا صحًيا في جميع أنحاء المملكة كجزء من الدعم المقدم للمرافق  	

الصحية خالل جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(؛
تعزيز الكفاءة التشغيلية ودور التوعية العامة لـ 22 مركًزا صحًيا أنشأتهم المجموعة في جميع أنحاء المملكة؛ 	
تقديم خدمة العمالء مجاًنا لدعم الرد على االستفسارات الفردية من خالل تطبيق »توكلنا« الذي يدعم سبعة ماليين مستخدم للتطبيق؛ 	
التعاون مع »جمعية بنيان الخيرية« لتوزيع 735 سلة غذائية على المستفيدين األكثر تأثًرا والغير قادرين على الوصول إلى المتاجر؛ 	
إطالق مبادرة »زيارات افتراضية« تستهدف المرضى المنومين ومرافقيهم لتمكينهم من التواصل مع أقاربهم وأصدقائهم في عيد األضحى  	

المبارك من خالل االتصال المرئي عن طريق توفير أجهزة آيباد مجانية مزودة ببطاقات بيانات استفاد منها 733 شخًصا في أربعة مستشفيات؛ 
و

التبرع بعدد 2,273 جهاز لجمعية »ارتقاء« الخيرية، وذلك لتحقيق هدف المجموعة المتمثل في حماية البيئة ومسؤوليتها االجتماعية من خالل  	
دعم المجتمع.
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الهيكل التنظيمي وحوكمة الشركة-  5

إدارة الشركة  5-1
يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف العام على أعمال الشركة ومراقبتها. كما يتولى الرئيس التنفيذي مسؤولية إدارة الشؤون اليومية العامة للشركة 

وفقاً للصالحيات الممنوحة له.

الهيكل التنظيمي للشركة  5-2
الهيكل التنظيمي للشركة(:  37الشكل )

الجمعية العامة

لجنة المخاطرمجلس اإلدارة

لجنة االستثمار

اللجنة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة المراجعة

الرئيس التنفيذي المراجعة الداخلية

إدارة الخدمات

التجارية
إدارة الماليةاألكاديمية

إدارة الموارد

البشرية

إدارة األعمال

التجارية

إدارة الخدمات

القانونية

قطاع االستراتيجية

واألداء المؤسسي
إدارة التكنولوجيا

إدارة الوحدات

التجارية

إدارة المبيعات

هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده(:  18الجدول )

المساهمون
بعد الطرحقبل الطرح*

القيمة االسمية عدد األسهم
القيمة االسمية عدد األسهمالنسبة)ريال سعودي(

النسبة)ريال سعودي(

64.99%701,299,800,00012,998,000,000%1,400,000,00014,000,000,000صندوق االستثمارات العامة

6.16%6.16123,400,0001,234,000,000%123,400,0001,234,000,000المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

28.85%23.84576,800,0005,768,000,000%476.600,0004,766,000,000الجمهور*

100%1002,000,000,00020,000,000,000%2,000,000,00020,000,000,000اإلجمالي

*يقصد بالجمهور جميع المساهمين بخالف المساهمين الكبار في الشركة )صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(.
المصدر: الشركة

مجلس اإلدارة  5-3
يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية إدارة الشركة، ويتحمل مسؤولية تصريف شؤونها. كما يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية حسن سير العمل وضمان فعالية إطار 
حوكمة شركة االتصاالت السعودية وإعداد تقارير الشركة التي يتم تقديمها للمساهمين. ويتألف مجلس اإلدارة من 11 عضًوا )بما فيهم رئيس مجلس 
اإلدارة ونائبه( وفًقا لمتطلبات عقد تأسيس الشركة، جميعهم من األعضاء الغير تنفيذيين، ومن بينهم أربعة أعضاء مستقلين. ويرشح صندوق االستثمارات 
العامة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سبعًة من أعضاء مجلس اإلدارة اإلحدى عشر، الذي بدوره يشرف على عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق 
باألمور االستراتيجية في الشركة. وقد اجتمع مجلس اإلدارة خمس مرات في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، واجتمع ثالث مرات في فترة الستة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.
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يتولى الرئيس التنفيذي مهام تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة، كما يتولى أيًضا مهام إدارة الشؤون اليومية للمجموعة. وقد شغل عليان الوتيد 
هذا المنصب منذ مارس 2021م.

يقع عنوان عمل جميع أعضاء مجلس اإلدارة في مجمع الملك عبد العزيز طريق اإلمام محمد بن سعود حي المرسالت ص.ب. 87912، الرياض، 11652، 
المملكة. ويعّين مساهمو الشركة أعضاء مجلس اإلدارة الُجدد من بين المرشحين الذين يقترحهم مجلس اإلدارة الحالي بناًء على توصية لجنة الترشيحات 
والمكافآت )كما هو موضح بمزيد من التفصيل أدناه(. وتنتهي عضوية مجلس اإلدارة بعد مرور فترة ثالثة سنوات، ويمكن حينها إعادة انتخاب عضو مجلس 

اإلدارة المعني. وال يوجد حد لعدد المرات التي يجوز فيها إعادة انتخاب عضو مجلس اإلدارة.

كما يمكن إنهاء عضوية عضو مجلس اإلدارة إذا خالف العضو األنظمة المعمول بها و/ أو متطلبات النظام األساس للشركة.

في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 1442/09/14هـ )الموافق 2021/04/26م(، تم انتخاب وتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين لمدة 
ثالث سنوات. وتجدر اإلشارة أن كل من صاحب السمو الملكي األمير محمد بن خالد بن عبداهلل الفيصل، ومعالي األستاذ محمد طالل النحاس، والسيد 
سانجاي كابور، والسيد أحمد محمد العمران قد كانوا أعضاء في مجلس إدارة الشركة السابق، وتم إعادة تعيينهم لمدة ثالث سنوات أخرى. أما األعضاء 

اآلخرين الذين تم انتخابهم وتعيينهم في اجتماع الجمعية المذكور فهم أعضاء ُجدد في مجلس إدارة الشركة.

موعد انتهاء عضوية كل من أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين هو 1445/10/18هـ )الموافق 2024/04/27م(. ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس 
اإلدارة كما في تاريخ هذه النشرة:

أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين(:  19الجدول )

صفة الجنسيةالمنصباالسم
االستقالليةالعضوية

الملكية غير الملكية المباشرة )%(*
تاريخ التعيين**المباشرة )%(*

قبل بعد الطرحقبل الطرح
الطرح

بعد 
الطرح

.1

صاحب السمو 
الملكي األمير/ 
محمد بن خالد 

العبداهلل الفيصل

رئيس مجلس 
عضو غير سعودياإلدارة 

2021/04/28م--0.000050.00005مستقلتنفيذي

األستاذ/ يزيد بن 2.
عبدالرحمن الحميَد

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة 

عضو غير سعودي
2021/04/28م--0.00046740.0004674غير مستقلتنفيذي

.3
معالي الدكتور/ 
خالد بن حسين 

البياري

عضو مجلس 
عضو غير سعوديإدارة 

2021/04/28م--0.00010.0001غير مستقلتنفيذي

.4
معالي األستاذ/ 
محمد بن طالل 

النحاس

عضو مجلس 
عضو غير سعوديإدارة 

2021/04/28م----غير مستقلتنفيذي

األستاذ/ سانجاي 5.
كابور

عضو مجلس 
عضو غير هنديإدارة 

2021/04/28م----غير مستقلتنفيذي

األستاذ/ أحمد بن 6.
محمد العمران

عضو مجلس 
عضو غير سعوديإدارة 

2021/04/28م----غير مستقلتنفيذي

 األستاذة/ رانيا بنت 7.
محمود نشار

عضو مجلس 
عضو غير سعوديإدارة 

2021/04/28م----غير مستقلتنفيذي

األستاذ/ أرندت 8.
راوتينبيرق

عضو مجلس 
عضو غير ألمانيإدارة 

2021/04/28م----غير مستقلتنفيذي

األستاذة/ سارة بنت 9.
جماز السحيمي

عضو مجلس 
عضو غير سعوديإدارة 

2021/04/28م----مستقلتنفيذي

األستاذ/ جميل بن 10.
عبداهلل الملحم

عضو مجلس 
عضو غير سعوديإدارة 

2021/04/28م----مستقلتنفيذي

األستاذ/ وليد بن 11.
إبراهيم شكـري

عضو مجلس 
عضو غير سعوديإدارة 

2021/04/28م----مستقلتنفيذي

* نسب الملكية تقريبية. 
** التواريخ الواردة في هذا الجدول هي تواريخ بداية تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية للمجلس. 

المصدر: الشركة 
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السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس  5-4
يرد فيما يلي بيان لملّخص السير الذاتية لجميع أعضاء مجلس اإلدارة.

صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد العبدالله الفيصل )رئيس مجلس اإلدارة( 5-4-1
ُعيِّن صاحب السمو الملكي األمير محمد بن خالد العبد اهلل الفيصل رئيًسا لمجلس اإلدارة في عام 2018م. كما يشغل منصب رئيس مجموعة الفيصلية 
القابضة، وهي شركة استثمارية رائدة يقع مقّرها في السعودية. باإلضافة إلى ذلك، يشغل سمّوه في الوقت الحالي منصب رئيس مجلس إدارة جي بي 
مورغان في المملكة وعضو مجلس إدارة شركة الخزامى لإلدارة. وفي الماضي، عمل سمّوه مساعد مدير عام ومديًرا لدى البنك السعودي األمريكي، وقبل 
ذلك عمل لدى سيتي بنك في نيويورك وجنيف. كما أنه حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وشهادة الماجستير من 

كلية هارفارد لألعمال.

األستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد )نائب رئيس مجلس اإلدارة( 5-4-2
ُعيِّن األستاذ يزيد الحميد نائًبا لرئيس مجلس اإلدارة في عام 2021م. كما يشغل منصب نائب المحافظ ورئيس قسم استثمارات منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في صندوق االستثمارات العامة، حيث تشمل مسؤولياته إدارة مجموعتين استثماريتين رئيسيتين، أال وهما: مجموعة األسهم السعودية 
ومجموعة تطوير القطاعات السعودية، وهما مجموعتان مهمتان من حيث األصول الخاضعة لإلدارة. وتشمل مسؤولياته أيًضا جذب شركاء استراتيجيين 
دوليين لالستثمار في المملكة وتوطين التقنيات المتطّورة، باإلضافة إلى اإلشراف على دور صندوق االستثمارات العامة باعتباره محرًكا القتصاد المملكة. 
باإلضافة إلى ذلك، يرأس األستاذ يزيد الحميد مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات األمنية، ويشغل نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي السعودي 
وشركة تداول السعودية، ويشغل منصب عضو مجلس إدارة لدى العديد من الشركات مثل شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة الطيران المدني 
القابضة، وشركة ريتشارد أتياس وشركاه، وشركة طيران أديل. كما أنه حصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، إلى جانب 

حصوله على اعتمادات برامج اإلدارة التنفيذية من العديد من المعاهد األكاديمية الدولية، بما فيها كلية إدارة األعمال في لندن.

معالي الدكتور/ خالد بن حسين البياري )عضو مجلس إدارة( 5-4-3
ُعِيّن معالي الدكتور خالد البياري في مجلس اإلدارة في عام 2018م. وقد شغل معاليه فيما مضى منصب الرئيس التنفيذي للشركة من 1436/07/08هـ 
)الموافق 2015/04/27م( إلى 1439/06/10هـ )الموافق 2018/02/26م(، ونائًبا أول لرئيس التقنية والعمليات في الشركة من مايو 2013م إلى أبريل 
2015م، ومدير عمليات من يناير 2015م إلى أبريل 2015م. كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة حلول إس تي سي ونائب رئيس مجلس إدارة 
شركة إس تي سي الكويت وأوجيه لالتصاالت المحدودة )OTL(، وعضو مجلس إدارة في كٍل من تورك لالتصاالت وشركة افيا، وعضو مجلس إدارة اي 
اس لالتصاالت حتى عام 2015م. وقد انتُخب معاليه في عام 2016م رئيًسا لمجلس إدارة مجلس االتصاالت لدول جنوب آسيا والشرق األوسط وشمال 
أفريقيا )سامينا(. وُعيِّن في فبراير 2018م في منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية للمملكة بموجب أمر ملكي. وقد شغل قبل انضمامه إلى 
شركة االتصاالت السعودية منصب نائب الرئيس األول والمدير العام لشركة اإللكترونيات المتقدمة. وانتخبه مجلس الوزراء في عام 2009م لمجلس إدارة 
هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج في المملكة. وعمل أستاًذا لنظم االتصاالت في قسم الهندسة الكهربائية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
من عام 1990م إلى عام 1995م. كما أنه حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية )نظم االتصاالت( من جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس 
أنجلوس في عام 1990م، وشهادة الماجستير وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عامي 1985م 

و1983م على التوالي.

معالي األستاذ/ محمد بن طالل النحاس )عضو مجلس إدارة( 5-4-4
ُعِيّن معالي األستاذ محمد طالل النحاس في مجلس اإلدارة في عام 2017م. كما أنه عضو في مجالس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية 
)سابك(، وبنك الرياض، والشركة الدولية لمشاريع المياه والطاقة، والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، والمركز الوطني للتخصيص، واسما كابيتال، 
وشركة طيبة القابضة، وشركة الرائدة لالستثمار، وُعيِّن رئيًسا لمجلس إدارة شركة الرائدة لالستثمار بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد. 
وبعد العمل لدى مجموعة سامبا في منصب مسؤول إنتاج من عام 1984م حتى عام 2008م، انضم إلى مصرف اإلنماء وشغل منصب مدير عام الفروع 
المصرفية حتى عام 2016م، وُعيِّن في ذلك الوقت محافًظا للمؤسسة العامة للتقاعد بموجب أمر ملكي. كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم 

من جامعة الملك سعود في عام 1984م، وقد التحق بكلية ميشيغان إلدارة األعمال وأكمل البرنامج التنفيذي في عام 1998م.

األستاذ/ سانجاي كابور )عضو مجلس إدارة( 5-4-5
ُعيِّن األستاذ سانجاي كابور في مجلس اإلدارة في عام 2018م. كما أنه عضو مجلس إدارة في إل سي سي هيلثكير ليميتد، وشركة أي بي يو أس للشبكات 
والهياكل األساسية المحدودة، وشركة تيك كونكت للبيع بالتجزئة المحدودة، وشركة أون موبايل العالمية المحدودة. وعمل سابًقا في مجالس إدارة جي أس 
أم أي )منتدى عالمي يجمع ما يقرب من 800 مشغل عالمي للهواتف المحمولة(، وشركة اندوس تاورز، وشركة بينيت، وشركة كولمان وشركائه المحدودة، 
وشركة بي في ار المحدودة. كذلك يشغل منصب كبير مستشاري مجموعة بوسطن االستشارية، وسركلز اليف، ويعمل مستشاًرا لشركة تانال سولوشنز 
لعام 2012م.  والبيانات  الصوت  اتصاالت  قيادة  توزيع جوائز  والالسلكية« في حفل  السلكية  لالتصاالت  العام  لقب »شخصية  المحدودة، وحصل على 
وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة إيرتيل، وهي أكبر شركة اتصاالت هندية، وُعيِّن في عام 2014م رئيًسا لمجموعة المسوقين لشركة مايكروماكس 
إنفورماتيكس المحدودة. كذلك شغل منصب مدير دعم العمليات في شركة زيروكس إنديا لمدة 14 عاًما. كما أنه حاصل على شهادة البكالوريوس في 

التجارة من جامعة دلهي وشهادة الماجستير في إدارة األعمال من كلية كرانفيلد لإلدارة، وهو خّريج برنامج وارتون لإلدارة المتقدمة.
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األستاذ/ أحمد بن محمد العمران )عضو مجلس إدارة( 5-4-6
ُعيِّن األستاذ أحمد العمران في مجلس اإلدارة في عام 2018م. كما أنه يشغل منصب نائب رئيس اللجنة التقنية لدى المؤسسة الدولية للضمان االجتماعي 
لتقنية  الوقت الحالي أيضا منصب مساعد المحافظ  القابضة. ويشغل في  إدارة شركة األسمنت السعودية وشركة تكامل  )ISSA(، وعضو في مجلس 
المعلومات في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وكان قبلها يشغل منصب المدير العام للبنية التحتية. كما أنه حاصل على شهادة البكالوريوس 

في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود وشهادة الماجستير في علوم الحاسب اآللي من معهد فلوريدا للتكنولوجيا في الواليات المتحدة األمريكية.

األستاذة/ رانيا بنت محمود نشار )عضو مجلس إدارة( 5-4-7
ُعيِّنت األستاذة رانيا بنت محمود نشار في مجلس اإلدارة في عام 2021م. كذلك انضمت إلى صندوق االستثمارات العامة بصفتها مستشارة أولى للمحافظ 
في فبراير 2021م، حيث تقدم المشورة لمعالي محافظ صندوق االستثمارات العامة ياسر الرميان في ميادين األعمال والحوكمة بناء على أكثر من 20 
عاًما من الخبرة المهنية في قطاع الخدمات المصرفية. باإلضافة إلى ذلك، ترأس قسم االمتثال والحوكمة في صندوق االستثمارات العامة. وقد شغلت 
قبل انضمامها إلى صندوق االستثمارات العامة منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، ما جعلها أول امرأة سعودية تقود مجموعة مصرفية 
كبرى في المملكة. وانضمت إلى مجموعة سامبا المالية للمرة األولى في عام 1997م في بداية حياتها المهنية المصرفية، حيث شغلت مناصب مختلفة 

في مختلف أقسام المجموعة وأّدت دوًرا رئيسًيا في إحداث تغييرات وتطورات حيوية في قطاعات أعمالها.

كما أنها حصلت على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في علوم الحاسب اآللي وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود.

وقد كّرمتها شركة فوربس في مناسبات متعددة إلنجازاتها المهنية، حيث أنها اختيرت من بين أكثر 100 امرأة تأثيًرا في العالم في أعوام 2018م و2019م 
و2020م.

األستاذ/ أرندت راوتينبيرق )عضو مجلس إدارة( 5-4-8
ُعيِّن األستاذ أرندت راوتنبرق في مجلس اإلدارة في عام 2021م. وهو المؤسس والشريك اإلداري لشركة راوتنبرق وشركائه، ويرأس مكتب دوسلدورف. 
كذلك لديه خبرة طويلة في إسداء المشورة للمستثمرين الماليين وعمالئهم من الشركات والمؤسسات. وتكمن خبرته الخاصة في وضع االستراتيجيات 

وخلق القيمة، وكذلك في تمويل الشركات، وعمليات الدمج واالستحواذ.

ابتدأ حياته المهنية في عام 1994م في مجموعة بوسطن االستشارية، بعد حصوله على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من كلية أوتو بيشيم لإلدارة 
وجامعة جورج تاون. وقام وشريكاه بتأسيس شركة استثمار واستشارات تكنولوجية في عام 2000م، نجحوا في بيعها الحًقا إلى شركة سابينت، وهي شركة 
تكنولوجية ُمدرجة في بورصة ناسداك مقرها في كامبريدج بالواليات المتحدة األمريكية. وبعد عدة سنوات من عمله كعضو مجلس إدارة تنفيذي لدى 
شركة سابينت، تم تعيينه كرئيس استراتيجيات لدى دويتشه لالتصاالت، حيث كان مسؤوالً عن وضع استراتيجيات المجموعة وإدارة محافظها. ورّكز منذ 

مغادرته في عام 2008م على إسداء المشورة للجهات الراعية المالية والمستثمرين االستراتيجيين في جميع مراحل المعامالت.

األستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي )عضو مجلس إدارة( 5-4-9
تشغل األستاذة سارة بنت جماز السحيمي منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية القابضة، التي تُعّد أكبر سوق مالية في الشرق األوسط 
كما في تاريخ هذه النشرة. باإلضافة إلى ذلك، فهي تقود جهود تداول لدمج سوق رأس المال السعودي مع نظرائه العالميين عن طريق مواءمة عمليات 
المنصات واللوائح ذات العالقة. كما أنها عضو في مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، وصندوق التنمية الثقافية. باإلضافة إلى ذلك، 
فإّن السيدة سارة السحيمي هي أحد أمناء مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ووي-في ليدرشب تشامبين، وقد شغلت منصب الرئيس 
التنفيذي لشركة األهلي المالية من عام 2014م إلى عام 2021م وكانت عضًوا في مجلس اإلدارة. وقد نمت األصول الُمدارة خالل فترة عملها بأكثر من 
أربعة أضعاف، وزادت حصة شركة األهلي المالية في سوق الوساطة بأكثر من 10%، ونّفذ البنك العديد من المهام المصرفية االستثمارية الكبرى التي 

منحته مرتبًة في جدول التصنيف في سوق رأس المال الُمقتَرض وعمليات الدمج واالستحواذ.

عملت األستاذة سارة السحيمي لمدة عامين كنائبة لرئيس اللجنة االستشارية لمجلس إدارة هيئة السوق المالية من عام 2013م إلى عام 2015م. وقادت 
قبل ذلك قسم إدارة األصول والثروات لدى شركة جدوى لالستثمار، حيث شغلت أيًضا منصب الرئيس التنفيذي لالستثمار من عام 2007م إلى عام 

2014م، وكانت عضًوا في لجنة اإلدارة.

حصلت األستاذة سارة السحيمي على شهادة البكالوريوس في المحاسبة مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود، وأتّمت برنامج اإلدارة العامة في كلية 
هارفارد لألعمال.

األستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم )عضو مجلس إدارة( 5-4-10
ُعيِّن األستاذ/ جميل بن عبداهلل الملحم في مجلس اإلدارة في عام 2021م. كما أنه قد شغل مناصب شتى لدى البنك السعودي البريطاني )ساب(. وانضم 
الملحم فيما بعد إلى الشركة ليكون آخر منصب يشغله في البنك هو الرئيس التنفيذي، ثم انضم إلى مجموعة شاكر بصفة عضو منتدب. كما يشغل حالياً 
منصب العضو المنتدب في مجموعة تكوين، باإلضافة إلى عضويته في مجلس إدارة ولجان العديد من الهيئات الحكومية والشركات السعودية الُمدرجة في 
السوق المالية والشركات المملوكة ملكية خاصة. وقد كان السيد جميل الملحم - طوال حياته المهنية ولمدة 25 عاًما - عضًوا في مجالس إدارة ولجان 

العديد من الشركات المحلية والدولية، وشارك بصفة متحدث في العديد من المنتديات وكذلك في العديد من الدراسات والمبادرات العامة.
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كما حصل على شهادة البكالوريوس في التسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وحضر مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية في معاهد مرموقة 
في الواليات المتحدة وأوروبا، بما فيها جامعة إنسياد كلية إدارة األعمال في لندن وكلية هارفارد لألعمال.

األستاذ/ وليد بن إبراهيم شكـري )عضو مجلس إدارة( 5-4-11
ُعيِّن األستاذ وليد شكـري في مجلس اإلدارة في عام 2021م. كما أنه قد عمل محاضًرا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكان عضًوا في مجالس 
إدارة وعضو لجان في العديد من الجهات، مثل بوبا العربية، والشركة السعودية للزراعة والثروة الحيوانية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وشركة 

مجموعة الحكير، وشركة ميبكو، ومجموعة كانو، وشركة معادن.

للبترول  الملك فهد  الشرف من جامعة  الصناعية )تخّصص محاسبة( مع مرتبة  اإلدارة  البكالوريوس في  وليد شكـري على شهادة  كما حصل األستاذ 
والمعادن.

لجان مجلس اإلدارة  5-5
ينبثق من الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة عدد من اللجان التي تم تشكيلها وفقاً لحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها 

بفعالية باإلضافة إلى الوفاء بالمتطلبات النظامية ذات العالقة.

وفيما يلي ملخص عن مسؤوليات كل لجنة:

اللجنة التنفيذية 5-5-1
ومنح  الميادين،  جميع  في  للمجموعة  والعالمية  المحلية  واألنشطة  االستراتيجيات  مراجعة  في  التنفيذية  للجنة  األساسية  والمسؤوليات  المهام  تتمثل 
الموافقة على هذه االستراتيجيات واألنشطة وفًقا للصالحية التي فوضها لها مجلس اإلدارة. وقد عقدت اللجنة التنفيذية أربعة اجتماعات في عام 2020م 

واجتماعين في األشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021م.

لجنة المراجعة 5-5-2
مراجعة  في  المراجعة  للجنة  األساسية  والمسؤوليات  المهام  وتتمثل  المراجعة.  للجنة  تقاريرها  برفع  المجموعة  لدى  الداخلية  المراجعة  إدارة  تقوم 
السياسات واإلجراءات المالية واإلدارية للمجموعة، وتجميع التقارير المالية. وتتولى لجنة المراجعة أيًضا مراجعة التقارير والمالحظات المتعلقة بإدارة 
المراجعة الداخلية لدى المجموعة على أساس منتظم، وتحيل التوصيات إلى مجلس اإلدارة لتعيين مدّققي المجموعة أو إنهاء تعيينهم إذا لزم األمر، 

وتحديد أتعابهم والتحقق من استقالليتهم.

كما تتضمن مهام هذه اللجنة مراجعة البيانات المالية للمجموعة قبل عرضها على مجلس اإلدارة. وتقوم بمراجعة التقارير الصادرة عن مدّققي المجموعة 
بشأن البيانات المالية للمجموعة وخطة المراجعة لديها، وتقدم التعليقات ذات الصلة. وقد عقدت لجنة المراجعة 10 اجتماعات في عام 2020م وستة 

اجتماعات في األشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021م.

لجنة الترشيحات والمكافآت 5-5-3
تتمثل المهام والمسؤوليات األساسية للجنة الترشيحات والمكافآت من شّقين، أولهما: التوصية بأعضاء جدد، وثانيهما: الموافقة على الرواتب والمصادقة 
عليها من خالل مراجعة سياسة التعويضات والمكافآت والموافقة عليها قبل إحالتها إلى مجلس اإلدارة. كما تقوم أيًضا بمراجعة هيكل مجلس اإلدارة، 
وإحالة التوصيات فيما يتعلق بالتغييرات المطلوبة والتحقق من استقاللية األعضاء المستقلين في مجلس اإلدارة بشكل سنوي والتأكد من عدم وجود 
أي تعارض في المصالح فيما يتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة. وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خمسة اجتماعات في عام 2020م واجتماعين في 

األشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021م.

لجنة االستثمار 5-5-4
تتمثل المهمة والمسؤولية األساسية للجنة االستثمار في مراجعة أي استثمارات استراتيجية تُجريها المجموعة وفًقا لالستراتيجية العامة للمجموعة. 
وتتولى هذه اللجنة أيًضا مراجعة أي فرص استثمارية استراتيجية ودراستها، وتقدم توصيات بشأن االستثمارات المناسبة إلى مجلس اإلدارة. وقد عقدت 

لجنة االستثمار ستة اجتماعات في عام 2020م وخمسة اجتماعات في األشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021م.

لجنة المخاطر  5-5-5
تقوم لجنة المخاطر باإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر واإلشراف على تنفيذ سياسات إدارة المخاطر واستمرارية األعمال، وكذلك تقوم لجنة 
المخاطر باإلشراف والتوصية بشأن المخاطر التي تواجها الشركات المستثمر فيها من قبل الشركة، والتأكد من فاعلية لجان المخاطر المشكلة لدى 

الشركات التابعة للشركة. وقد عقدت لجنة المخاطر اجتماع واحد في األشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021م. 
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اإلدارة العليا  5-6
يقوم فريق اإلدارة العليا للمجموعة بدعم مجلس اإلدارة. ويقع عنوان عمل جميع أعضاء فريق اإلدارة العليا في مجمع الملك عبد العزيز طريق اإلمام 

محمد بن سعود حي المرسالت ص.ب. 87912، الرياض، 11652، المملكة.

يرد فيما يلي عرض لملّخص السير الذاتية لجميع أعضاء اإلدارة العليا ومسمياتهم الوظيفية.

م. عليان بن محمد الوتيد )الرئيس التنفيذي للشركة( 5-6-1
لدى المهندس عليان بن محمد الوتيد خبرة تتجاوز 20 عاًما. كما بدأ حياته المهنية في أرامكو السعودية قبل انضمامه إلى الشركة في تاريخ 1442/08/15هـ 
)2021/03/28م(. وكان المنصبان التنفيذيان الرائدان اللذان شغلهما قبل تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة هما منصب النائب األول لرئيس 
القطاع االستهالكي، والرئيس التنفيذي لشركة إس تي سي البحرين. كذلك ترأس مجلس إدارة العديد من الشركات التابعة للشركة، بما في ذلك قنوات 

إس تي سي وشركة إنتجرال. باإلضافة إلى ذلك، يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة إس تي سي باي.

كما حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وقد حاز على العديد من الشهادات في مجاالت تقنية 
المعلومات واالتصاالت والقيادة والتخطيط االستراتيجي.

أ. أمين بن فهد الشدي )الرئيس التنفيذي للمالية( 5-6-2
انضم األستاذ/ أمين فهد الشدي للشركة في عام 2001م وشغل عدة مناصب في اإلدارة العليا قبل تعيينه كرئيس تنفيذي للمالية للمجموعة في يونيو 
2016م. ولدى األستاذ/ أمين بن فهد الشدي خبرة تتجاوز 20 عاماً عمل خاللها في عدة إدارات مثل إدارة المخاطر المالية وإدارة االندماج واالستحواذ 
والتصنيف اإلئتماني وعالقات المستثمرين والمحاسبة ومراجعة الحسابات والتخطيط المالي وإدارة الميزانية والخزينة. باإلضافة إلى ذلك،ً يشغل حالياً 

األستاذ/ أمين بن فهد الشدي عضوية لجان في مجالس إدارة مؤسسات وشركات رائدة في المملكة وعالمياً. 

وقاد األستاذ أمين بن فهد الشدي شركة محلية تعمل في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت لتكون إحدى الشركات العالمية في هذا المجال، وذلك من 
خالل عمله مع اإلدارة العليا لتلك الشركة ومجلس إدارتها. وكان له دوراً مهماً في تطوير ثقافة األعمال التجارية المتعلقة باإليرادات في تلك الشركة، 

وذلك من خالل التركيز على مبادرات تحسين كفاءات العمل وسياسات الربح المستدامة وسياسات إدارة المخاطر. 

وكذلك عمل األستاذ أمين بن فهد الشدي كمستشار وكمراجع حسابات إلحدى الشركات االستشارية الرائدة في المملكة، عمل فيها بشكٍل مكثف على 
تخصيص قطاع االتصاالت في المملكة والعديد من عمليات إعادة الهيكلة لشركات ضخمة تعمل في مجال التجارة والتصنيع وتقديم الخدمات في المملكة 
وعالمياً. كما حصل على شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة ساوثوست ميسوري وشهادة البكالوريوس في اإلدارة من جامعة الملك سعود بالرياض، 

ومؤهل بصفة محاسب عام معتمد ومحاسب إداري معتمد ومدير مالي معتمد. 

أ . خوزيه دل فالي )الرئيس التنفيذي لالستراتيجية( 5-6-3
انضم األستاذ خوزيه دل فالي إلى الشركة في سبتمبر 2020م ليشغل منصب الرئيس التنفيذي لالستراتيجية. كما لديه خبرة أكثر من 20 عاًما في 
الشركات التي تعمل لصالح الشركات األخرى والشركات التي تعمل لصالح العمالء وشغل أدواًرا تنفيذية مختلفة. كذلك لديه خبرة في الخدمات الرقمية 
واالستراتيجيات وعمليات الدمج واالستحواذ. وكان قبل انضمامه إلى الشركة، شريًكا أول ورئيًسا عالمًيا لوسائل اإلعالم والرياضة والترفيه بشركة دلتا 
بارتنرز. وقبل ذلك، أمضى 18 عاًما في شركة تيليفونيكا، حيث شغل مناصب شملت: الرئيس التنفيذي لشركة ميديا التام في بيرو، والمدير العالمي 

للتسويق والمحتوى، والمدير التجاري ألوروبا، والمدير العالمي للشراكات االستراتيجية، وغيرها من المناصب.

كما حصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من كلية األعمال في معهد إمبريسا في إسبانيا وشهادة البكالوريوس في إدارة األعمال.

م. هيثم بن محمد الفرج )الرئيس التنفيذي للتقنية( 5-6-4
ُعيِّن المهندس هيثم بن محمد الفرج في منصب الرئيس التنفيذي للتقنية في عام 2018م. كما شغل سابًقا عدة مناصب في الشركة، شملت منصب 
النائب األول لرئيس التكنولوجيا والعمليات، ونائب رئيس العمليات، ونائب رئيس العمليات الميدانية والقطاع الفني لرعاية العمالء، ونائب رئيس عمليات 
تكنولوجيا المعلومات. كذلك شغل في شركة موبايلي منصب نائب رئيس خدمات االستضافة واإلدارة، ورئيس قسم التكنولوجيا، ومدير مركز البيانات. كما 
أنه تولى دور مهندس مشروعات في لوسنت تكنولوجيز ومحلِّل نظم في أرامكو السعودية. وهو حالًيا عضو في مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية 
المتخصصة وشركة إس تي سي باي. باإلضافة إلى ذلك يشغل منصب عضو في اللجنة التوجيهية في شركة تاوركو. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس 

في هندسة الحاسب اآللي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

م. رياض بن سعيد معوض )الرئيس التنفيذي لوحدة األعمال( 5-6-5
ُعيِّن المهندس رياض بن سعيد معوض في منصب الرئيس التنفيذي لوحدة األعمال في أبريل 2019م. كما شغل سابًقا منصب النائب األول لرئيس وحدة 
أعمال المؤسسات في الشركة، ونائب رئيس الحسابات الرئيسية في الشركة، وشغل منصب كبير المديرين اإلقليميين ومدير مبيعات الدفاع والطيران 
ومدير الحسابات للقطاع العام )الدفاع وشركاء الحاسوب والمدير( في سيسكو. كذلك يترأس حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة حلول إس تي سي 
وشركة االتصاالت السعودية المتخصصة. وسابقاً كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة إس تي سي الكويت. كما حصل على شهادة البكالوريوس 

في علوم الحاسب اآللي من جامعة بوسطن.
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م. فيصل السابر )الرئيس التنفيذي لقطاع العمالء( 5-6-6
ُعيِّن المهندس فيصل السابر في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع العمالء في يونيو 2021م. كما شغل مناصب مختلفة في الشركة والشركات التابعة لها 
لمدة تزيد عن 20 عاًما. كذلك شغل سابًقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قنوات إس تي سي ومنصب عضو مجلس إدارة شركة إس تي سي البحرين. 
وشغل قبل ذلك منصب نائب رئيس المبيعات لوحدة األعمال االستهالكية. باإلضافة إلى ذلك، يعمل حالًيا كعضو في مجلس إدارة شركة إس تي سي 

الكويت ويرأس مجلس إدارة شركة قنوات إس تي سي. 

كما حصل على دبلوم في المبيعات والتسويق، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود، وشهادة الماجستير في إدارة األعمال 
من جامعة األمير سلطان. كما أتّم البرامج التنفيذية من كلية وارتون لألعمال، وكلية هارفارد لألعمال، وكلية لندن لألعمال، وإنسياد، ومركز القيادة 

اإلبداعية، وغيرها من الجامعات.

م. عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل )الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة( 5-6-7
ُعيِّن المهندس عبداهلل بن عبدالرحمن الكنهل في منصب الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة في سبتمبر 2019م. وهو منوط بمسؤولية االتصاالت والعالقات 
المؤسسية والمشتريات والخدمات المشتركة والشؤون التنظيمية واالستدامة وإدارة المخاطر وبرنامج التحول الرقمي. كما لديه خبرة تصل إلى 23 عاًما 
في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت / مجال االتصاالت، تشمل عمله في منصب نائب الوزير السابق لالتصاالت والتحول الرقمي في وزارة االتصاالت 
وتقنية المعلومات. كذلك شغل قبل ذلك منصب نائب رئيس التسويق االستهالكي في الشركة. باإلضافة إلى ذلك، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة 

إنتغرال وعضويات مجالس إدارات شركات تابعة أخرى. 

إدارة األعمال  للبترول والمعادن، وماجستير  الملك فهد  الكهربائية مع مرتبة الشرف في جامعة  الهندسة  البكالوريوس في  كما أنه حصل على شهادة 
من جامعة الملك سعود. وأتّم البرامج التنفيذية من كلية هارفرد لألعمال، وكلية سلون لإلدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكلية لندن لألعمال، 

وإنسياد.

م. احمد بن مسفر الغامدي )الرئيس التنفيذي للموارد البشرية( 5-6-8
شغل المهندس أحمد بن مسفر الغامدي منصب نائب رئيس قطاعات الموارد البشرية منذ عام 2017م قبل أن يُعيَّن رئيس تنفيذي لقسم الموارد البشرية. 
وهو يشرف على جميع جوانب الموارد البشرية في المجموعة، بما يشمل إدارة تعاقب الموظفين، وشركاء األعمال، ومركز التمّيز، وخدمات الموارد البشرية 
وتنوعها، والشمولية والرفاهية، مع قيادة الجهود الرامية إلى االرتقاء بالشركة لتكون ضمن أفضل خمس »جهات توظيف مفّضلة« في المملكة وإلى الحفاظ 
على مكانة الشركة في الربع اإلحصائي األعلى عالمًيا في مؤشر الصحة التنظيمية. كما قام بتقديم خدمات استشارية في ممارسات رأس المال البشري 
في شركة ميرسر لالستشارات قبل انضمامه إلى الشركة. باإلضافة إلى ذلك، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد المقاولين وهو عضو مجلس 

إدارة في شركة قنوات إس تي سي. 

كما أنه حصل على شهادة البكالوريوس في هندسة النظم الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وماجستير في إدارة األعمال التنفيذية من 
جامعة هول في المملكة المتحدة. كما أتّم البرامج التنفيذية من كلية هارفارد لألعمال، والمعهد الدولي للتنمية اإلدارية، وإنسياد، وجامعة ميشيغان، وكلية 

روس لألعمال.

أ. محمد بن عبدالله العبادي )الرئيس التنفيذي لقطاع النواقل والمشغلين( 5-6-9
ُعيِّن األستاذ محمد بن عبداهلل العبادي في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع النواقل والمشغلين في يونيو 2020م. كما شغل سابًقا منصب نائب الرئيس 
للمشروعات االستراتيجية وأداء الشركة، وبعدها منصب نائب الرئيس التنفيذي لالستراتيجية وشؤون الشركة. وقبل انضمامه إلى الشركة في عام 2016م، 
أمضى 16 عاًما في شركة سيسكو سيستمز، شملت هذه الفترة عمله في منصب المدير العام. كذلك شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة عقاالت 

التابعة للشركة وهو حالًيا عضو في مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية المتخصصة وشركة حلول إس تي سي التابعة للشركة. 

كما أنه حصل على شهادة البكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشهادة الماجستير في إدارة األعمال من كلية إدارة 
األعمال في معهد إمبريسا في إسبانيا. وأتّم برنامج القيادة التنفيذية العليا بكلية هارفارد لألعمال.

أ. معضد بن فيصل العجمي )الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والمستشار العام( 5-6-10
ُعيِّن األستاذ معضد بن فيصل العجمي في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والمستشار العام في أغسطس 2019م. كما شغل منصب المدير 
العام والمستشار الرئيسي لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا لدى شركة سابك قبل انضمامه إلى الشركة. كذلك يعمل كعضو في العديد من مجالس 

اإلدارات الخارجية بما في ذلك عضوية في مجلس إدارة شركة حلول إس تي سي التابعة للشركة وعضو مجلس إدارة في شركة إنتغرال السعودية.

 كما أنه حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود وعلى شهادة الماجستير في القانون من كلية شيكاغو كينت للقانون في معهد 
إلينوي للتكنولوجيا. كذلك حصل على ماجستير إدارة األعمال التنفيذية من جامعة جورج تاون، وكلية ماكدونو لألعمال في العاصمة واشنطن.

85



أ. عبدالله بن صايل العنزي )الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية( 5-6-11
ُعيِّن األستاذ عبداهلل بن صايل العنزي في منصب رئيس تنفيذي للمراجعة الداخلية في فبراير 2015م. كما شغل منذ انضمامه إلى الشركة في عام 2004م 
مناصب متعلقة بتوسعة النطاق والحجم. كذلك يعمل كعضو في لجان المراجعة في كٍل من شركة حلول إس تي سي التابعة للشركة وشركة االتصاالت 

السعودية المتخّصصة وشركة مراكز االتصال. 

كما أنه حاصل على شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود وشهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن. وأتّم برامج القيادة من المعهد الدولي للتنمية اإلدارية والمعهد األوروبي إلدارة الشؤون الخارجية والمركز األوروبي لإلدارة، ولديه شهادات مهنية 
مختلفة، تشمل شهادات في إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية للحسابات والنظم. وكذلك حصل األستاذ عبداهلل بن صايل العنزي على شهادة اعتماد 

في رصد االحتيال. 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  5-7
تعتمد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة على المبلغ المعتمد في الجمعية العامة، على النحو الذي يوصي به مجلس اإلدارة. وتتطلب أي مراجعات الحقة 

لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة موافقة مساهمي الشركة عند انعقاد الجمعية العامة التالية.

داخل  الكفاءات  على  للحفاظ  تنافسية  مكافآت  تقديم  إلى  وتهدف  للمجموعة،  التنفيذية  اإلدارة  مكافآت  سياسة  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  تحدد 
المجموعة. ولمعرفة المكافآت اإلجمالية لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للمجموعة، يرجى مراجعة القسم رقم 6-14 »التعامالت مع األطراف ذات 

العالقة« والقسم رقم 6-15 »المزايا والمكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا«.

حوكمة الشركات  5-8
تلتزم الشركة بمعايير عالية لحوكمة الشركات، والتي تعتبر ذات أهمية عالية للحفاظ على نزاهة أعمالها وعلى ثقة المستثمرين في المجموعة. وعليه 
تهدف حوكمة المجموعة إلى تنظيم ودعم عالقات المساهمين، وعمليات مجلس اإلدارة ونموذج أعماله الداخلية، بشكل شامل، من خالل اتباع أفضل 

ممارسات الحوكمة المحلية والدولية.

في فبراير 2005م، بدأت الشركة في تنفيذ الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة واعتمدت لوائح الحوكمة الداخلية الخاصة بالمجموعة. وتهدف 
السياسات والممارسات المنصوص عليها في لوائح حوكمة المجموعة إلى توفير إطار عمل فعال لحوكمة المجموعة. وتتولى إدارة المراجعة الداخلية 
بالمجموعة مهام تطبيق هذه السياسات تحت إشراف لجنة المراجعة. كما أن إدارة المراجعة الداخلية مسؤولة عن وضع وتنفيذ الخطة السنوية للمراجعة، 

التي تستعرضها وتوافق عليها لجنة المراجعة.

تم إعداد لوائح حوكمة المجموعة وتجهيزها لتنظيم وتطبيق القواعد المتعلقة بالشفافية والمساءلة واإلنصاف واالستقاللية، بما يحقق االمتثال الكامل 
لنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات باإلضافة إلى اللوائح األخرى ذات الصلة واألنظمة المعمول بها في المملكة والمناطق الجغرافية الدولية األخرى 

التي تزاول أعمالها فيها.

تهدف لوائح حوكمة المجموعة أيًضا إلى تنظيم األعمال والعالقات الخارجية على نحٍو فعال من خالل إدارة عالقات المجموعة مع القطاعات الحكومية 
وقطاعات العمالء والموّردين والمقاولين بما يحقق الكفاءة والفعالية التشغيلية العالية على نحو يتماشى مع األهداف االستراتيجية والمالية والتشغيلية 

للمجموعة.

وتهدف المجموعة إلى ضمان توافر األنظمة واللوائح المناسبة لمنع الرشوة والفساد، ولضمان أدائها أعمالها بطريقة أخالقية ووفقاً لبرنامج األخالقيات 
واالمتثال لدى المجموعة، يتعين على جميع الموظفين االلتحاق بتدريب عبر اإلنترنت يدور حول سياسات مكافحة الفساد وأفضل الممارسات ذات الصلة 
المرتبطة  بالمخاطر  لتعزيز وعيهم  الخارجية  الجهات  يتعاملون مباشرة مع  الذين  أيًضا دورة تدريبية سنوية لجميع موظفيها  المجموعة  لديها. وتقدم 
بمكافحة الفساد. وباإلضافة إلى ذلك، يتعين على موّردي المجموعة التصرف وفًقا لمدونة قواعد سلوك الموردين الصادرة عن المجموعة، التي تحدد 

المعايير األخالقية ألصحاب العالقة.

عالوًة على ذلك، يطلب من موظفي المجموعة أن يوّقعوا إقراًرا سنوًيا بأنهم قرأوا الئحة أخالقيات المجموعة وفهموها وأنهم سيلتزمون بها. باإلضافة 
إلى التدريب االلزامي الخاص بالئحة أخالقيات المجموعة الذي يتعين على كافة الموظفين إجراؤه، تخطط المجموعة أيًضا إلطالق وحدة تدريبية أكثر 
شموالً حول الئحة األخالقيات، والتي سيتم تخصيصها للموظفين األكثر عرضة، وفقاً لوظائفهم. ولتحديد مخاطر االمتثال والتخفيف من حدتها، تعيد 

المجموعة النظر في سياسات االمتثال لكل مؤسسة من مؤسساتها على حدة.

تعارض المصالح  5-9
يتوجب على أعضاء مجلس اإلدارة في جميع األحوال تجنب الظروف التي قد تؤدي إلى تعارض المصالح مع المجموعة، ما لم يوافق مجلس اإلدارة على 

ذلك التعارض حسب األصول.

وذلك يشمل تعارض المصالح المحتمل الذي قد ينشأ عندما يتولى أحد أعضاء مجلس اإلدارة منصًبا لدى شركة أخرى أو حين تدخل المجموعة في 
تعامالت أو اتفاقيات يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة جوهرية فيها. وينظر مجلس اإلدارة في التعيينات الخارجية وفًقا لكل حالة على حدة آخذاً بعين 

االعتبار المدة الزمنية المتوقعة وتعارض المصالح المحتمل.
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وال يوجد تعارض في المصالح بين المهام الواجبة على أعضاء مجلس اإلدارة تجاه المجلس، والمهام الواجبة على اإلدارة التنفيذية )المذكورة أعاله( تجاه 
المجلس، وأٍي من مصالحهم الخاصة ذات الصلة.

حاالت اإلفالس واإلعسار ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  5-10
ال يوجد أي حاالت إفالس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة كما في تاريخ هذه النشرة. كما ال يوجد أي حاالت 
إعسار في السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة معيناً من قبل الشركة 

المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها.

المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  5-11
ليس ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة أو أي من أقربائهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم وأدوات 
دين الشركة وأي مصلحة في أي أمر آخر يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم رقم 5-3 »مجلس اإلدارة« والقسم 

رقم 6-14 »التعامالت مع األطراف ذات العالقة« والقسم رقم 12-2 »االتفاقيات الجوهرية« والقسم رقم 13 »إدارة سجل االكتتاب« من هذه النشرة.

كما ليس ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا أو أمين سر مجلس اإلدارة أو أي من أقربائهم مصلحة في أي عقد أو ترتيب ساري المفعول أو 
مزمع على إبرامه كما في تاريخ هذه النشرة في أعمال الشركة وشركاتها التابعة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم رقم 6-11 »التعامالت مع 

األطراف ذات العالقة« والقسم رقم 12-2 »االتفاقيات الجوهرية« والقسم رقم 13 »إدارة سجل االكتتاب« من هذه النشرة.

الموظفون  5-12
كما في 30 يونيو 2021م، كان لدى المجموعة ما يعادل 24,678 موظًفا بدوام كامل. وبشكل عام، ال يشارك موظفو المجموعة في أي مفاوضات جماعية 

أو اتفاقيات مماثلة.

أطلقت المجموعة، في فبراير 2018م، أكاديمية إس تي سي بهدف تطوير الجيل القادم من القادة الرقميين في المملكة. وتخرج تقريباً 200 طالب من 
األكاديمية في عام 2020م. وتركز أكاديمية إس تي سي على القيادة الداخلية في المجموعة والبرامج الخارجية لعامة الناس. ومنذ تأسيسها في عام 
أكاديمية إس تي سي ما مجموعه 347,830 ساعة تدريب )المصدر: تقرير االستدامة 2020(. وتركز  2018م وحتى 31 ديسمبر عام 2020م، قدمت 
أكاديمية إس تي سي على المبادرات االستراتيجية التي تهدف إلى االرتقاء بقدرات أعضاء إس تي سي وتقديم القيم للعمالء )داخلًيا وخارجًيا(. وتشمل 

هذه المبادرات:

مسار التعليم، والذي يركز على تصميم مسارات التطوير التي تخدم شرائح مختلفة من الموظفين. 	
برنامج نقل المعرفة، والذي يشجع الموظفين على نقل معارفهم ومهاراتهم إلى موظفين آخرين من خالل تصميم تجربة تدريب أثناء العمل  	

وتنفيذها وتقييمها وتقديمها.
مركز تقييم معتمد يقدم التقييم الفني واإلداري والقيادي. 	

على الرغم من القيود المفروضة على برامج التعليم والتطوير التي تتطلب الحضور الشخصي خالل جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(، استمرت برامج 
التعليم والتطوير عبر اإلنترنت. وبلغ التعليم الرقمي 168,816 ساعة خالل عام 2020م، مع تحقيق اإلنجازات الرئيسية التالية: )1( إطالق 18 برنامًجا 
للتقنية والتشغيل بنجاح بالتعاون مع كورسيرا، و)2( تقديم ست ندوات عبر اإلنترنت للشركة، و)3( تقديم 10 ندوات عبر اإلنترنت للشركاء )بما في ذلك 
شركة جارتنر، وجلوبال نولدج، وانفورما(، و)4( تقديم دورات تدريبية وصلت إلى 11,391 موظًفا في جميع أنحاء المملكة، و)5( تنشيط ست منصات 
تتضمن ميزات تعليمية فريدة )للمزيد من التفاصيل حول مبادرات أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمجموعة فيما يتعلق بموظفيها، يرجى مراجعة 

القسم رقم 4-11-2 »مبادرات أهداف التنمية المستدامة« من هذه النشرة(.

برنامج تحفيز العاملين طويل األجل  5-13
في أبريل 2020م، وافقت المجموعة على برنامج تحفيز العاملين طويل األجل، والتي تستطيع المجموعة بموجبه شراء ما ال يتجاوز 5.5 مليون سهم عادي، 
وتخصيص مبلغ ال يتجاوز 300 مليون ريال سعودي للبرنامج. األسهم العادية التي تم شرائها بموجب البرنامج ال تحمل أي حقوق تصويت في الجمعيات 
العامة لمساهمي الشركة، كما ال يحق لحاملي األسهم العادية أية أرباح طالما أن تلك األسهم مملوكة للشركة. ويهدف البرنامج إلى جذب وتحفيز واستبقاء 
الموظفين التنفيذيين المسؤولين عن تحقيق أهداف المجموعة واستراتيجيتها. كما يقدم البرنامج خطة سداد قائمة على األسهم للمسؤولين التنفيذيين 
المؤهلين المشاركين في البرنامج من خالل منحهم أسهما عادية في الشركة عند إكمال مدة الخدمة ومتطلبات األداء وتحقيق األهداف التي تحددها 
المجموعة. وقد بلغ مجموع النفقات ذات الصلة بالبرنامج 6.1 مليون ريال سعودي في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020م )للمزيد من التفاصيل، يرجى 

مراجعة المالحظة رقم 47 من القوائم المالية المراجعة لعام 2020م(.
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مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات-  6
د ولألداء التشغيلي للمجموعة. ويستند هذا القسم رقم  يُقدم قسم مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات، استعراًضا للوضع المالي الموحَّ
إلى القوائم المالية المراجعة لعام 2020م والقوائم المالية المراجعة لعام 2019م، التي أُعدت وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة، 
والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة للنصف األول من عام 2021م التي أُعدت وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )34( »التقرير المالي 

األولي« المعتمد في المملكة. 

كما تشكل القوائم المالية المذكورة أعاله جزءاً ال يتجزأ من هذه النشرة، ويتعين قراءة هذا الجزء جنباً الى جنب مع تلك القوائم المالية. وقد تم إدراج 
تلك القوائم المالية في القسم رقم 16 »القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات حولها« من هذه النشرة. مع العلم بأن األرقام المعروضة بجداول هذا 

القسم هي بالريال السعودي، ما لم ينص على خالف ذلك. 

تم تقريب كل المبالغ الواردة في هذا القسم إلى أقرب ألف ريال ما لم يُذكر خالف ذلك، وتم تقريب األرقام والنسب إلى أقرب رقم عشري. ولهذا، فإن 
مجموع تلك األرقام قد يختلف عما هو وارد بالجداول. وعليه، تستند كل النسب والمؤشرات والنفقات السنوية ومعدالت النمو السنوي المركب إلى أرقام 

مقربة. 

وقد يتضمن هذا القسم بيانات افتراضية فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للمجموعة بناًء على الخطط والتوقعات الحالية لإلدارة بشأن نمو المجموعة 
ونتائج العمليات والوضع المالي، وبالتالي قد ينطوي عليها مخاطر وشكوك. وقد تختلف النتائج الفعلية للمجموعة اختالًفا جوهرًيا عن تلك الواردة صراحًة 
أو ضمنًيا في هذه البيانات االفتراضية نتيجة لعوامل مختلفة وأحداث مستقبلية، بما في ذلك ما ورد أدناه وفي أماكن أخرى ضمن هذه النشرة، ال سيما 

في القسم رقم 2 »عوامل المخاطرة« في هذه النشرة.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية  6-1
يرجى مراجعة القسم رقم 11 »اإلقرارات« من هذه النشرة. 

وصف البنود الرئيسية  6-2
اإليرادات 6-2-1

يتم تسجيل اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء بناًء على نموذج يتكون من خمس خطوات كما هو موضح في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )15( 
ويتم قياسه بناًء على المقابل المحدد في العقد المبرم مع العميل ويستبعد المبلغ المحصل نيابة عن أطراف خارجية. وتسجل المجموعة اإليرادات عندما 

تنقل السيطرة على أحد المنتجات أو الخدمات إلى العميل.

ويكون توقيت تسجيل اإليرادات إما في نقطة زمنية محددة أو بمرور الوقت اعتماًدا على الوفاء بالتزام األداء عن طريق نقل سيطرة السلع أو الخدمات 
إلى العميل.

في حال كان هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن إمكانية التحصيل، تقوم المجموعة بتسجيل إيرادات الخدمات المقدمة لبعض العمالء عند التحصيل.

وتحقق المجموعة بشكل أساسي اإليرادات من استخدام البث، والرسائل، وخدمات البيانات، ورسوم الربط البيني، ورسوم االتصال، ومبيعات األجهزة. 
وقد يتم بيع المنتجات والخدمات بشكل منفصل أو في حزم مجمعة.

تكلفة اإليرادات 6-2-2
تشتمل تكلفة اإليرادات بشكل أساسي على تكلفة األجهزة المباعة، ورسوم الوصول إلى الشبكات، والرسوم الحكومية، وتكاليف الموظفين، واإلصالح 

والصيانة، وإعادة شحن البطاقات، وتكلفة الطباعة، واإلطفاء، واالنخفاض في قيمة تكاليف العقود.

مصاريف البيع والتسويق 6-2-3
تشتمل مصاريف البيع والتسويق بشكل أساسي على تكاليف الموظفين، وخسارة االنخفاض في قيم الذمم التجارية المدينة، وعموالت المبيعات، واإلعالن 
والدعاية، واإلطفاء وانخفاض قيمة تكاليف العقد، ومصاريف مراكز االتصال، واإلصالحات والصيانة، وتكلفة رعاية األنشطة الرياضية، وانخفاض قيمة 

أصول العقود.

المصاريف العمومية واإلدارية 6-2-4
تشتمل المصاريف العامة واإلدارية بشكل أساسي على تكاليف الموظفين، واإلصالح والصيانة، واالستشارات، والرسوم القانونية والمهنية، ورسوم خدمة 

»سداد«، ونفقات المرافق، ونفقات األمن والسالمة.
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مصاريف االستهالك واإلطفاء 6-2-5
تمثل مصاريف االستهالك واإلطفاء بشكل أساسي التوزيع المنتظم لقيمة األصل القابلة لالستهالك / اإلطفاء على مدى عمره اإلنتاجي ويتم احتسابها 

باستخدام طريقة القسط الثابت، على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.

تكلفة برنامج التقاعد المبكر 6-2-6
تمثل تكلفة برنامج التقاعد المبكر بشكل أساسي المبلغ الذي يتم تسجيله كمخصص بناًء على أفضل التقديرات للنفقات المطلوبة لتسوية التزام التقاعد 

المبكر في تاريخ قائمة المركز المالي.

إيرادات التمويل 6-2-7
المبلغ  بناًء على  للمجموعة،  بترتيبات الصكوك والمرابحة  يتعلق  المستحق على أساس زمني فيما  الدخل  التمويلي بشكل أساسي على  الدخل  يشتمل 
األساسي القائم وبمعدل الربح الفعلي المطبق، وهو المعدل الذي يتم به خصم المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألصل المالي 

أو خالل فترة أقصر، حسبما يكون مالئًما، إلى صافي القيمة الدفترية لألصل عند التسجيل المبدئي.

تكاليف التمويل 6-2-8
تشتمل تكاليف التمويل بشكل أساسي على مدفوعات األرباح والتكاليف األخرى التي يتم تكبدها فيما يتعلق باقتراض األموال من قبل المجموعة بموجب 

اتفاقيات الصكوك والمرابحات والتأجير التمويلي، بما في ذلك إلغاء الخصومات على المخصصات وااللتزامات المالية.

صافي المصاريف األخرى 6-2-9
النثريات  وصافي  الموردين  غرامات  مثل  العادية،  التجارية  بالعمليات  تتعلق  ال  التي  المصاريف  من  أساسي  بشكل  األخرى  المصاريف  صافي  يتكون 

)المصاريف المتنوعة(.

صافي الحصة في نتائج االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 6-2-10
يتكون صافي الحصة في نتائج االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بشكل أساسي من حصة المجموعة في أرباح وخسائر الشركة 

الزميلة أو المشروع المشترك التي يتم احتسابها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

صافي المكاسب / )الخسائر( األخرى 6-2-11
يتكون صافي المكاسب / )الخسائر( األخرى بشكل أساسي من المكاسب / الخسائر التي ال تشكل جزءاً من العمليات التجارية المعتادة، مثل المكاسب 

من األصول المالية وفروق الصرف األجنبي والخسائر الناتجة عن استبعاد الممتلكات والمعدات.

الزكاة وضريبة الدخل 6-2-12
والدخل في  للزكاة  العامة  الهيئة  للوائح  وفًقا  أعلى،  أيهما  الزكوي،  الوعاء  أو  للزكاة  الخاضع  المعدل  الدخل  الزكاة على أساس  يتم احتساب مصروف 
المملكة. وتقوم المجموعة باحتساب الزكاة وتسجيلها باستخدام الوعاء الزكوي، مما يجعل هذه الضريبة غير مبنية على الدخل الخاضع للزكاة. ويتم 
تحميل مخصص الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ويتم تسجيل التعديالت الناتجة عن الربط النهائي للزكاة في الفترة التي يتم فيها اعتماد 

هذا الربط من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

يتعلق مصروف ضريبة الدخل بتكاليف الضرائب التي يتم تسجيلها من قبل الشركات المستثمر فيها خارج المملكة الخاضعة لضريبة الدخل داخل المملكة 
وخارجها.

العوامل الرئيسية المؤثرة على عمليات المجموعة  6-3
يرد فيما يلي مناقشة ألهم العوامل التي أثرت أو من المتوقع أن تؤثر على عمليات المجموعة ونتائجها المالية. 

من  6-3-1 النقدية  والتدفقات  اإليرادات  حيث  من  للمجموعة  الرئيسي  التشغيلي  السوق  تركز 
العمليات والربحية على المملكة

تظل المملكة هي سوق التشغيل الرئيسي للمجموعة من حيث اإليرادات والتدفقات النقدية من العمليات والربحية. وقد تمكنت المجموعة بفضل ارتفاع 
مستوى تحقيق إليرادات والوضع القوي للتدفقات النقدية من عملياتها في المملكة من استغالل فرص التوسع في األسواق األخرى. في عامي 2020م 

و2019م، تحقق المجموعة ما نسبته 91.9% من إيرادات المجموعة من أعمالها في المملكة.

تستمد المجموعة في المملكة إيراداتها بشكل أساسي من توفير خدمات االتصاالت المتنقلة، والبيانات، وخدمات االتصاالت الثابتة والنطاق العريض، 
وتقنية المعلومات واالتصاالت والخدمات المدارة، كما أنها تستمد إيراداتها من توفير خدمات االتصاالت المتنقلة في البحرين والكويت.
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أثر عدد العمالء النشطين والمبالغ التي ينفقها العمالء على اإليرادات في خدمات االتصاالت  6-3-2
تتأثر اإليرادات من خدمات االتصاالت بشكل أساسي بما يلي: )1( عدد العمالء النشطين ومزيج العمالء التابعين للمجموعة في المملكة؛ و)2( المبلغ الذي 
ينفقه هؤالء العمالء. يعتمد نمو العمالء على عدد من العوامل منها المنافسة والتسعير وجودة الخدمة وتوافر الخدمات الجديدة والنمو السكاني والبيئة 
التنظيمية والظروف االقتصادية العامة. يعتمد متوسط اإليرادات لكل مستخدم بشكل أساسي على حجم االتصاالت واستخدام خدمات البيانات وأسعار 
التنافسية والتنظيمية. تعتقد المجموعة أن نمو اإليرادات المستقبلية  البيئة  التعريفات بشكل أساسي على  البيني والتعريفات، في حين تعتمد  الربط 
سيعتمد بشكل أساسي على نمو حركة البيانات وتقنية المعلومات واالتصاالت واستخدام الخدمات المبتكرة ذات القيمة العالية. ومع ذلك، قد يقابل نمو 
اإليرادات بشكل عام انخفاض التعريفات وأسعار الربط البيني إلى حد ما. كما قد تنخفض أيًضا اإليرادات اإلضافية المتوقعة من العمالء الثانويين نتيجة 
االنخفاض المحتمل في متوسط اإليرادات لكل مستخدم نظًرا إلى زيادة حاالت االختراق. وعلى الرغم من كل التغييرات التي تطرأ على مجال تقنية 
المعلومات والتطورات التنظيمية الجديدة والتباطؤ االقتصادي وظروف السوق الصعبة بسبب احتدام المنافسة، تمكنت المجموعة من الحفاظ على قاعدة 
مشتركي الهاتف المحمول الخاصة بها خالل الفترة المشمولة بالتحليل. في 31 ديسمبر 2018م، بلغت قاعدة مشتركي الهاتف المحمول 19.9 مليون 
مشترك. وشهدت قاعدة المشتركين بنظام الدفع المسبق زيادة طفيفة وصلت إلى 15.2 مليون مشترك في 31 ديسمبر 2018م، في حين انخفضت قاعدة 
المشتركين بنظام الدفع اآلجل إلى 4.7 مليون مشترك في 31 ديسمبر 2018م. وتعتقد المجموعة أن االنخفاض في قاعدة المشتركين بنظام الدفع اآلجل 
نتج بشكل أساسي عن انخفاض عدد المقيمين األجانب في المملكة وكذلك سعي الحكومة لتسجيل وتنظيم وحدات تحديد هوية مشترك الهاتف المحمول. 
ومع ذلك، تباطأ االنخفاض في قاعدة المشتركين بنظام الدفع اآلجل في عام 2020م، ومن المتوقع أن تنمو مع إجمالي قاعدة مشتركي الهاتف المحمول 
في عام 2021م. ارتفعت إيرادات المجموعة خالل الفترة المشمولة بالمراجعة بنسبة 13.5% إلى 59.0 مليار ريال سعودي في عام 2020م مقارنة بمبلغ 
52.0 مليار ريال سعودي في عام 2018م. وجاءت هذه الزيادة في اإليرادات متماشية مع زيادة اإليرادات من قطاع االتصاالت بنسبة 13.4% في المملكة 
)بناًء على إجمالي إيرادات المجموعة وشركتي موبايلي وزين( خالل الفترة المشمولة بالتحليل، كما زادت مساهمة قطاع النقل والتخزين واالتصاالت في 

الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة المشمولة بالمراجعة من 5.8% في 2018م إلى 6.6% في 2020م.

التأثيرات الديموغرافية والسياسية واالقتصادية 6-3-3
تعتمد إيرادات المجموعة على الطلب العام في السوق على خدمات الهاتف المحمول في األسواق التي تقدم فيها المجموعة خدماتها، حيث يتأثر هذا 
الطلب بشكل مباشر بعدد من اتجاهات االقتصاد الكلي وغيرها من االتجاهات. وعلى وجه الخصوص، يعتمد الطلب على خدمات المجموعة بشكل أساسي 
على عدد من العوامل الديموغرافية والسياسية واالقتصادية، وكلها تقع خارج نطاق سيطرة المجموعة، وال سيما النمو السكاني والناتج المحلي اإلجمالي.

وتختلف الديناميكيات الديموغرافية والسياسية واالقتصادية التي تؤثر على أعمال المجموعة بين المملكة والكويت والبحرين. باإلضافة إلى ذلك، يمكن 
أن يختلف عدد من هذه الديناميكيات، مثل النمو السكاني ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، اختالًفا كبيًرا بين البلدان الفردية داخل منطقة 
معينة ويمكن أن يؤثر ذلك على عدد العمالء باإلضافة إلى متوسط اإليرادات لكل مستخدم الذي يمكن للمجموعة تحقيقه في سوق معينة. وفًقا للهيئة 
العامة لإلحصاء في المملكة، بحلول النصف األول من عام 2020م، تجاوز عدد سكان المملكة 35 مليون نسمة، منهم 62% تتراوح أعمارهم من 15 إلى 49 

عاًما. وتعتقد اإلدارة أن هذه الشريحة من السكان ستساعد في الحفاظ على نمو ثابت في اإليرادات في المستقبل.

تأثر اقتصاد المملكة في الماضي سلًبا بفترات انخفاض أسعار النفط الدولية، بما في ذلك في الفترة الممتدة من منتصف عام 2014 إلى أوائل عام 
2016. وفي اآلونة األخيرة، انخفضت أسعار النفط العالمية بشكل حاد في األشهر األربعة األولى من عام 2020م، حيث انخفض سعر خام برنت إلى ما 
دون 16 دوالًرا أمريكًيا للبرميل في أبريل 2020م. ويُعزى ذلك بشكل أساسي على تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( على االقتصاد العالمي وزيادة 
النفط، إلى جانب تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( في عام 2020م، سلًبا على اقتصادات المملكة  الكبير في أسعار  العرض. أثر االنخفاض 
والكويت والبحرين، وبالتالي تسبب في انخفاض اإلنفاق الحكومي على مجاالت معينة وكذلك انخفاض الدخل المتاح لإلنفاق للعديد من المقيمين في 
تلك البلدان، مما أثر بشكل سلبي على عمليات المجموعة في تلك البلدان. ويمكن أن تختلف هذه العوامل بشكل كبير من فترة إلى أخرى وتختلف بشكل 
كبير من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى وقد أثرت في فترات سابقة على نتائج عمليات المجموعة. قد يكون للتغييرات المستقبلية في هذه العوامل 
التفاصيل، يرجى  )للمزيد من  المستقبلية  ونتائج عملياتها وتوقعاتها  المالي  المجموعة ووضعها  تأثير جوهري على أعمال  الديموغرافية واالقتصادية 
مراجعة القسم رقم 2-2-7 »المخاطر المتعلقة باعتماد اقتصاد المملكة وإيرادات الحكومة بشكل كبير على قطاع النفط وتأثرهما سلًبا بانخفاض 

أسعار النفط« من هذه النشرة.

في عام 2020م، اتخذت المملكة عدًدا من اإلجراءات االحترازية والوقائية المؤقتة الحتواء جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(، بما في ذلك تعليق كافة 
الرحالت الجوية الدولية، وإغالق كافة األعمال غير األساسية، وحظر حضور الموظفين إلى معظم أماكن العمل الحكومية، وإلزام المواطنين بالبقاء في 
منازلهم وااللتزام بالتباعد االجتماعي، وإغالق األسواق والمراكز التجارية باستثناء الصيدليات وأنشطة التموين الغذائي، وفرض حظر التجول في عدد 
من المدن، ومنع المواطنين والمقيمين والزوار من أداء العمرة. في يونيو 2020م، تم إلغاء أوامر البقاء في المنازل والسماح باستئناف األنشطة االقتصادية 
والتجارية مع االلتزام ببروتوكوالت وقائية. ونفذت المملكة تدابير وقائية صارمة بشأن جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( فيما يتعلق بأداء فريضة الحج 
في عام 2020م، بما في ذلك تخفيض عدد الحجاج إلى عدد محدود للغاية من األفراد من مختلف الجنسيات المقيمين في البالد والذين يستوفون معايير 
معينة، وكذلك فرض متطلبات العزلة الذاتية والتباعد االجتماعي. تأثرت مبيعات المجموعة وإيرادات التجوال الدولي بشكل كبير نتيجة القيود الحكومية 
المختلفة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(، بما في ذلك قيود السفر والعمرة، التي أثرت على حركة دخول وخروج األجانب والسعوديين. عالوة 
على ذلك، غادر في عامي 2020م و2021م عدد كبير من المقيمين األجانب في المملكة حيث بلغ حوالي 0.5 مليون حالة مغادرة بين الربع الثالث من عام 
2020م وعام 2021م، وفًقا للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. وقد كان لجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( والقيود المرتبطة به أيًضا بعض اآلثار 
اإليجابية على قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت، حيث ازداد بشكل خاص استخدام منتجات تقنية المعلومات واالتصاالت والطلب عليها، كما أدت إلى 
تسريع وتيرة التحول إلى الرقمنة، الذي يمثل جوهر رؤية 2030. على سبيل المثال، كانت قنوات المبيعات الرقمية وقنوات البيع بالتجزئة من المقومات 
األساسية لمساعدة المجموعة في الحفاظ على قوة األداء في عام 2020م، حيث شهد أداء قنوات المبيعات الرقمية زيادة ال تقل عن الضعف بعد جائحة 
فيروس كورونا )كوفيد-19(. في عام 2020م، اتخذت المجموعة اإلجراءات التالية لضمان زيادة المبيعات: )1( االستمرار في التأكيد على التركيز على 
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القنوات الرقمية من خالل حمالت التوعية الرقمية، وفعاليات عبر اإلنترنت وزيادة عرض المعامالت الرقمية، و)2( تعديل الحوافز / العموالت لتحفيز 
المبيعات الرقمية، و)3( تقديم حوافز إضافية لموظفي التوصيل والبيع بالتجزئة والتوزيع لتلبية احتياجات العمل على الفور، و)4( إطالق عروض ترويجية 
العروض  وتحديث  الشحن  وعروض  الخامس،  والجيل  الوسائط  عبر  البث  وخدمات  واإلضافات،  والجديدة  الحالية  للمنتجات  للترويج  قوية  وحمالت 
والحوافز و)5( تعزيز االتصاالت الخارجية من خالل حمالت البقاء في المنازل على مستوى المملكة، والترويج لبطوالت الرياضات اإللكترونية، والتركيز 

على التسليم اآلمن، واالستعانة بالمؤثرين لزيادة اإلقبال على المنتجات.

 كما في 30 يونيو 2021م، لم تتأثر عمليات المجموعة ونتائجها المالية بشكل كبير بجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(، مع األخذ في االعتبار التأثير األقل 
لجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( على عمليات وأنشطة الشركات العاملة في قطاع االتصاالت. على الرغم من أن المجموعة لم تشهد تأثيًرا مالًيا كبيًرا 
جراء جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( كما في تاريخ هذه النشرة، فإن أعمالها التجارية، وال سيما المبيعات الجديدة، ومتوسط اإليرادات لكل مستخدم 
للتجوال الدولي للمجموعة، وبيئة التشغيل الخاصة بها، قد تأثرت باإلغالق الناجم عن جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(. كما في تاريخ هذه النشرة، 
ال تزال المجموعة تشهد انتعاًشا في النشاط التجاري، ولكن ال يمكن التنبؤ بدقة بتأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( على أعمال المجموعة على 
المدى المتوسط أو الطويل )للمزيد من التفاصيل حول تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( على أعمال المجموعة والمملكة، يرجى مراجعة القسم 
رقم 2-2-6 »المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( والتي أحدثت اضطرابات كبيرة في كل من االقتصاد العالمي واقتصاد المملكة« 

والقسم رقم 2-1 »المخاطر المتعلقة بأعمال وأنشطة الشركة« من هذه النشرة(.

جرى تقييم تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( على عمليات المجموعة ونتائجها المالية باستخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات التي 
تحتوي على مصادر غير دقيقة ألنها تعتمد على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل موثوق. على سبيل المثال، طبقت 
المجموعة أحكاًما وتقديرات في التقييم العادل لألصول وااللتزامات المالية، كما خضعت مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة لألحكام والتقديرات فيما 

يتعلق بالمعلومات االستشرافية.

المنافسة في األسواق التي تزاول فيها المجموعة أعمالها 6-3-4
تواجه المجموعة منافسة متزايدة في األسواق التي تعمل فيها، سواء من المنافسين الحاليين أو من مقدمي خدمات االتصاالت الجدد، وقد أدت المنافسة، 
في بعض األسواق، بما في ذلك المملكة، إلى انخفاض األسعار التي يمكن للمجموعة أن تتقاضاها مقابل خدماتها، وقد تؤدي إلى مزيد من االنخفاض 
في األسعار في المستقبل. أدت المنافسة مع الشركات في فترات سابقة إلى خفض تعريفات المجموعة في تلك األسواق بسبب زيادة العروض الترويجية 

وتكبد المجموعة تكاليف تسويق إضافية للحفاظ على قاعدة عمالئها في تلك األسواق والحفاظ على اإليرادات المحققة من تلك األسواق.

تطوير الشبكات وصيانتها 6-3-5
كان النمو في إيرادات المجموعة مدفوًعا بشكل جزئي بتوسيع سعة شبكاتها الحالية وزيادة سعة البيانات في كل أنحاء المملكة، باإلضافة إلى تحسينات 
جودة الشبكات. وعلى وجه الخصوص، زادت المجموعة من نفقاتها الرأسمالية في األعوام 2019م و2020م مقارنة بعام 2018م فيما يتعلق ببناء األلياف 
الضوئية إلى المنازل وإطالق خدمات الجيل الخامس في المملكة والكويت والبحرين. وفي عام 2020م، بلغت النفقات الرأسمالية للمجموعة 10.8 مليار 
ريال سعودي )أو 18.4% من اإليرادات( مقارنة بمبلغ 11.4 مليار ريال سعودي في عام 2019م )أو 20.9% من إيرادات المجموعة(. وبلغت النفقات 
الرأسمالية للمجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مبلًغا قدره 2.8 مليار ريال سعودي )أو 9.0% من إيرادات المجموعة( مقارنة 
بمبلغ 3.8 مليار ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م )أو 13.3% من إيرادات المجموعة(. ومع ذلك، تتوقع المجموعة أن تظل 
النفقات الرأسمالية الخاصة بها كنسبة مئوية من إيرادات المجموعة مستقرة إلى حد كبير عند المستوى الحالي في الفترات القادمة. وتُعزى زيادة النفقات 
الرأسمالية إلى )1( البناء المستمر لشبكة األلياف الضوئية إلى المنازل )FTTH( الخاصة بالمجموعة في المملكة، حيث أطلقت المجموعة ما يقرب من 
1.2 مليون خط؛ و)2( نشر أكثر من 6,000 موقع لخدمات الجيل الخامس في 75 مدينة، مما يوفر تغطية بنسبة تزيد على 60% في المدن الرئيسية في 
المملكة، فضاًل عن بناء شبكة خدمات الجيل الخامس في الكويت والبحرين؛ و)3( إدخال شبكات الواي فاي العامة من خالل إنشاء أكثر من 38,000 نقطة 
وصول في المملكة. عندما تتخذ المجموعة قرارات فيما يتعلق بتنمية القدرات، فإنها تنظر أيًضا فيما إذا كان التوسع في المناطق التي يتم فيها توفير 
التغطية سيكون له تأثير كبير على قدرتها على جذب عمالء جدد واالحتفاظ بالعمالء الحاليين. )للمزيد من التفاصيل حول مناقشة النفقات الرأسمالية 

للمجموعة، يرجى مراجعة القسم رقم 6-11-9 »النفقات الرأسمالية« من هذه النشرة(.

باإلضافة إلى ما تقدم، قامت المجموعة، استجابة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( وما نتج عنه من توقف بعض األنشطة االجتماعية واالقتصادية، 
بتقييم تأثيره على أنشطتها التشغيلية الحالية والمستقبلية واتخذت سلسلة من اإلجراءات الوقائية واالحترازية، بما في ذلك التحول إلى العمل عن بُعد 
لضمان سالمة موظفيها وأسرهم، والتفعيل الكامل للحلول التقنية المطلوبة للعمل عن بُعد من خالل توفير قنوات رقمية ذات إمكانيات وتسهيالت أكبر 
لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للعمالء والوصول إليهم في مواقعهم من أجل سالمتهم. أدى اإلغالق الناجم عن جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( 
إلى بعض التأخير في خطط النفقات الرأسمالية للمجموعة في عام 2020م، في حين زادت النفقات التشغيلية للمجموعة بشكل أساسي بسبب االنخفاض 

في قيم الذمم التجارية المدينة. 

برنامج كفاءة األعمال 6-3-6
»برنامج كفاءة  بـ  إليه فيما بعد  الثانية في عام 2019م )ويشار  المرحلة  تنفيذ برنامج كفاءة األعمال في عام 2016م وأطلقت  المجموعة في  شرعت 
األعمال«(، والذي يركز على زيادة الكفاءة وخفض التكاليف. يتضمن البرنامج إعادة هيكلة وحدات األعمال باإلضافة إلى إطالق مبادرات لتحسين عمليات 
وهياكل المجموعة. وفي إطار هذا البرنامج، شرعت المجموعة في إجراء مراجعة لعملياتها وحددت أكثر من 40 مبادرة استراتيجية، بما في ذلك خفض 
الديون المعدومة، وبرنامج التقاعد المبكر وتحسين المجاالت التالية: مراكز االتصال، والقنوات من خالل انتشار الشركة، والتدريب، والمتعاقدين، وعقود 
الخدمات المدارة والحفاظ على تقنية المعلومات وتراخيصها وإدارة المرافق. يركز برنامج كفاءة األعمال بشكل أساسي على الحد من التكاليف الهيكلية 
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للمجموعة من خالل دمج الوظائف وتحسين العمليات وتكوين قوة عاملة أقل عدًدا وأكثر مرونة من خالل برامج العمل المرن وتخفيض عدد الموظفين. 
وقد تمكنت المجموعة بفضل برنامج كفاءة األعمال من الحفاظ على استقرار التكاليف اإلجمالية للمجموعة نسبًيا، مع االستثمار بشكل كبير في عروض 

خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت من خالل شركة حلول إس تي سي وشركة قنوات إس تي سي.

مقاييس األداء الرئيسية  6-4
فيما يلي بعض مقاييس األداء الرئيسية التي تستخدمها إدارة المجموعة لتقييم أداء أعمالها. لم تخضع هذه المقاييس للمراجعة ولم يتم إعدادها وفًقا 
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة أو أي معايير محاسبية أخرى معتمدة. لم يتم تعريف مقاييس األداء الرئيسية هذه أو االعتراف بها 
تحت المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة أو أي مبادئ محاسبية أخرى متعارف عليها. كما يجب أال تعتبر مقاييس األداء الرئيسية بدياًل 

لمقاييس األداء المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة.

مقاييس األداء الرئيسية (:  20الجدول )

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبرلفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

20212020202020192018

)بالمليون ريال سعودي، ما لم ُيذكر خالف ذلك(

11,467.710,671.422,090.021,265.019,835.8الربح الُمعّدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء1 
هامش الربح الُمعّدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك 

...... 36.337.037.539.138.2واإلطفاء )%(2 

2,828.73,831.810,840.611,368.29,757.1النفقات الرأسمالية3 

9,375.3)1,447.5(2,004.717,484.1)1,486.2(التدفقات النقدية الحرة4 

39.332.235.427.850.2نسبة تغطية تكلفة التمويل)%(5 

11,619.012,062.111,936.112,194.04,286.0إجمالي الدين6 

)13,553.3(1,981.6)7,502.0(266,73,216.6صافي الدين7 
صافي الدين إلى الربح الُمعّدل قبل تكاليف التمويل والضريبة 

)0.7(0.1)0.3(0.00.3 واالستهالك واإلطفاء)%(8 

17.818.818.319.36.4إجمالي الدين إلى حقوق الملكية)%(9  

9.59.29.29.210.1العائد على األصول)%( 10 

17.417.017.217.316.5العائد على حقوق الملكية)%(11 

1  الربح الُمعّدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء هو مقياس أداء ال يخضع للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة. تعتبر المجموعة الربح الُمعّدل قبل تكاليف 
التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء مقياًسا مفيًدا ألنه يُستخدم لتحليل معدل الربح التشغيلي للمجموعة ويوفر مؤشًرا عن النتائج قبل التكاليف غير النقدية. فيما يلي معلومات تتعلق 

بحساب الربح الُمعّدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء لكل فترة:
2 هامش الربح الُمعّدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء هو مقياس أداء ال يخضع للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة ويتم احتسابه بقسمة الربح الُمعّدل 

قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء على اإليرادات. 
النفقات الرأسمالية هي اإلضافات على الممتلكات والمعدات زائداً اإلضافات إلى األصول غير الملموسة للفترة.  3

التدفقات النقدية الحرة هي مقياس أداء ال يخضع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة، ويتم تعريفه بأنه صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية مخصوًما منه النفقات   4
الرأسمالية.

نسبة تغطية تكاليف التمويل هي الربح الُمعّدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء مقسوًما على تكاليف التمويل.  5
إجمالي الدين هو مجموع القروض طويلة األجل والقروض قصيرة األجل والتزامات عقود االيجار طويلة األجل والتزامات عقود االيجار قصيرة األجل.  6

صافي الدين هو إجمالي الدين مخصوماً منه مجموع النقد وما يماثله ومرابحات قصيرة األجل.  7
صافي الدين إلى الربح الُمعدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء هو صافي الدين مقسوًما على الربح الُمعّدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء.  8

إجمالي الدين إلى حقوق الملكية هو إجمالي الدين مقسوًما على إجمالي حقوق الملكية.  9
10 العائد على األصول هو صافي الربح مقسوًما على إجمالي األصول. تم احتساب المبالغ المتعلقة بالفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2021م و2020م بناًء على االثني عشر شهراً المنتهية 
في 30 يونيو 2021م و2020م، على التوالي. تم احتساب المعلومات المالية لفترة االثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو 2021م بناًء على نتائج العمليات لفترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2021م باإلضافة إلى الفارق بين نتائج العمليات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م. وتم احتساب المعلومات المالية لفترة االثني 
عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو 2020م بناًء على نتائج العمليات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م باإلضافة إلى الفارق بين نتائج العمليات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2019م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م.
11 العائد على حقوق الملكية هو صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة مقسوماً على حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة. تم احتساب المبالغ المتعلقة بالفترتين المنتهيتين في 30 
يونيو 2021م و2020م بناًء على االثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو 2021م و2020م، على التوالي. تم احتساب المعلومات المالية لفترة االثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو 2021م 
بناًء على نتائج العمليات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م باإلضافة إلى الفارق بين نتائج العمليات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2020م. وتم احتساب المعلومات المالية لفترة االثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو 2020م بناًء على نتائج العمليات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م باإلضافة إلى 

الفارق بين نتائج العمليات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م.
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حساب الربح الُمعّدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء لكل فترة(:  21الجدول )

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبرلفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

20212020202020192018

)مليون ريال سعودي(

5,872.25,730.211,185.210,924.811,080.5صافي الربح 

ُمعدل لـ:

574.9465.71,170.5762.1747.7الزكاة وضريبة الدخل 

41.0215.5)424.6()561.5(30.7صافي الخسائر / )المكاسب( األخرى 

صافي الحصة في نتائج االستثمارات في شركات 
10.6)49.6()53.0(11.9)61.2(زميلة ومشاريع مشتركة 

)102.9(54.424.743.076.1صافي المصاريف /)اإليرادات( األخرى 

291.8331.2623.9765.2395.4تكاليف التمويل 

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبرلفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

20212020202020192018

)مليون ريال سعودي(

 )551.5()639.2()413.9()236.1()192.7(إيرادات التمويل  

161.6300.0600.0600.0450.0تكلفة برنامج التقاعد المبكر 

4,735.84,605.39,358.98,784.67,590.5االستهالك واإلطفاء 

الربح الُمعّدل قبل تكاليف التمويل والضريبة 
11,467.710,671.422,090.021,265.019,835.8واالستهالك واإلطفاء 

نتائج العمليات لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2020م  6-5
يوضح الجدول التالي مقارنة بين نتائج عمليات المجموعة لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م و2020م.

مقارنة بين نتائج عمليات المجموعة لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م و2020م(:  22الجدول )

لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

النسبة المئوية 2020م2021م
للتغيير

)باأللف ريال سعودي(

31,594,26728,855,0859.5اإليرادات 

19.2)12,318,212()14,684,968(تكلفة اإليرادات 

16,909,29916,536,8732.3إجمالي الربح 

المصاريف التشغيلية

)4.3()2,997,963()2,870,088(بيعية وتسويقية 

)10.3()2,867,480()2,571,504(مصاريف عمومية وإدارية 

2.8)4,605,229()4,735,814(االستهالك واإلطفاء 

)2.8()10,470,672()10,177,406(إجمالي المصاريف التشغيلية 

6,731,8936,066,20111.0الربح التشغيلي 

المصاريف واإليرادات األخرى

)46.1()300,000()161,642(تكلفة برنامج التقاعد المبكر 

)18.4(192,668236,096إيرادات التمويل 
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لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

النسبة المئوية 2020م2021م
للتغيير

)باأللف ريال سعودي(

)11.9()331,214()291,812(تكاليف التمويل 

120.1)24,716()54,404(صافي المصاريف األخرى 

)612.3()11,939(61,164صافي الحصة في نتائج االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

)105.5(561,535)30,714(صافي )الخسائر( المكاسب األخرى 

)319.4(129,762)284,740(إجمالي )المصاريف( اإليرادات األخرى 

6,447,1536,195,9634.1صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

23.4)465,734()574,921(الزكاة وضريبة الدخل 

5,872,2325,730,2292.5صافي الربح 

صافي الربح العائد إلى:
مساهمي الشركة األم 

5,773,3035,636,9602.4

98,92993,2696.1حقوق الملكية غير المسيطرة 

5,872,2325,730,2292.5

اإليرادات 6-5-1
تعمل المجموعة بشكل رئيسي في تقديم خدمات االتصاالت والمنتجات ذات الصلة بها. خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، تُعزى نسبة 
92.5% من إيرادات المجموعة إلى عملياتها في المملكة )بما في ذلك الشركة، وشركة قنوات االتصاالت، وشركة حلول إس تي سي والشركات التابعة 
السعودية األخرى(، مقارنة بنسبة 92.4% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م. تعمل المجموعة خارج المملكة من خالل شركاتها التابعة 

والشركات الزميلة، بشكل أساسي في الكويت والبحرين.

بلغت إيرادات المجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، 31,594.3 مليون ريال سعودي، بزيادة بلغت 2,739.2 مليون ريال سعودي 
بنسبة 9.5%، مقارنة بمبلغ 28,855.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م. ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن أداء 
)1( الشركة في المملكة، ال سيما في وحدة األعمال المؤسسية، و)2( شركة قنوات االتصاالت، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى مبيعات األجهزة، و )3( شركة 
حلول إس تي سي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الطلب على منتجات الوصول المخصص إلى اإلنترنت والمحطات الطرفية متناهية الصغر مقابل 

النمو اإلجمالي في الطلب على الربط بالشبكات.

تكلفة اإليرادات 6-5-2
بلغت تكلفة إيرادات المجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ما قيمته 14,685.0 مليون ريال سعودي بزيادة بلغت 2,366.8 مليون 
يونيو 2020م. ويرجع ذلك بشكل  المنتهية في 30  الستة أشهر  ريال سعودي في فترة  بمبلغ 12,318.2 مليون  بنسبة 19.2% مقارنة  أو  ريال سعودي 
أساسي إلى زيادة اإليرادات من المنتجات والخدمات ذات الهامش المنخفض، نظًرا إلى التركيز القوي للمجموعة على التوسع في مجال تقنية المعلومات 

واالتصاالت.

إجمالي الربح 6-5-3
نتيجة للعوامل الموضحة أعاله، بلغ إجمالي الربح للمجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ما قيمته 16,909.3 مليون ريال سعودي، 
بزيادة بلغت 372.4 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 2.3%، مقارنة بمبلغ 16,536.9 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م.

 بلغ هامش إجمالي الربح للمجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م نسبة 53.5% مقارنة بنسبة 57.3% في فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2020م.

البيع والتسويق 6-5-4
بلغت مصاريف البيع والتسويق للمجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ما قيمته 2,870.1 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 
127.9 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 4.3%، مقارنة بنسبة 2,998.0 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م. ويرجع ذلك 

بشكل أساسي إلى التأثير اإليجابي لمبادرات خفض التكاليف في إطار برنامج كفاءة األعمال.
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المصاريف العمومية واإلدارية 6-5-5
بلغت المصاريف العمومية واإلدارية للمجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ما قيمته 2,571.5 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 
296.0 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 10.3%، مقارنة بمبلغ 2,867.5 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م. ويرجع ذلك 

بشكل أساسي إلى التأثير اإليجابي لمبادرات خفض التكاليف في إطار برنامج كفاءة األعمال.

االستهالك واإلطفاء 6-5-6
بلغت مصاريف االستهالك واإلطفاء للمجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ما قيمته 4,735.8 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 
130.6 مليون ريال سعودي أو بنسبة 2.8%، مقارنة بمبلغ 4,605.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م. ويرجع ذلك 

بشكل أساسي إلى االستثمارات المستمرة في النفقات الرأسمالية.

الربح التشغيلي 6-5-7
نتيجة للعوامل الموضحة أعاله، بلغ الربح التشغيلي للمجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ما قيمته 6,731.9 مليون ريال سعودي، 
بزيادة قدرها 665.7 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 11.0%، مقارنة بمبلغ 6,066.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م.

 تكلفة برنامج التقاعد المبكر 6-5-8
بلغت تكلفة برنامج التقاعد المبكر للمجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ما قيمته 161.6 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 
138.4 مليون ريال سعودي أو بنسبة 46.1%، مقارنة بمبلغ 300.0 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م. ويرجع ذلك 

بشكل أساسي إلى انخفاض عدد المشاركين في نظام التقاعد االختياري المعتمد لدى المجموعة.

إيرادات التمويل 6-5-9
بلغت إيرادات التمويل للمجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ما قيمته 192.7 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 43.4 مليون 
ريال سعودي بنسبة 18.4%، مقارنة بمبلغ 236.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م. ويُعزى انخفاض إيرادات التمويل 

للمجموعة إلى انخفاض دخل المرابحة نظًرا إلى انخفاض معدالت الودائع وزيادة السيولة في السوق.

تكاليف التمويل 6-5-10
بلغت تكاليف التمويل للمجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ما قيمته 291.8 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 39.4 مليون 
ريال سعودي أو بنسبة 11.9%، مقارنة بمبلغ 331.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م. يعود سبب االنخفاض في 
تكاليف التمويل إلى انخفاض إجمالي القروض إلى 8,718.8 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مقابل 9,065.0 مليون 
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م وإجمالي التزامات عقود اإليجار إلى 2,900.3 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2021م مقابل 2,997.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م.

صافي الحصة في نتائج االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 6-5-11
بلغ صافي حصة المجموعة في نتائج االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ما 
قيمته 61.2 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 73.1 مليون ريال سعودي أو بنسبة 612.3%، مقارنة بخسارة من صافي الحصة في نتائج االستثمارات 
في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بمبلغ 11.9 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م. ويُعزى هذا التغيير بشكل 
رئيسي إلى ارتفاع حصة األرباح من االستثمارات في بعض الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 

مقارنة بخسارة من صافي الحصة في نتائج االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالفترة نفسها من عام 2020م.

الزكاة وضريبة الدخل 6-5-12
بلغ مصروف الزكاة للمجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ما قيمته 574.9 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 109.2 مليون ريال 
سعودي أو بنسبة 23.4%، مقارنة بمبلغ 465.7 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م نتيجة التغيرات في تنظيم الزكاة 

وتغيرات احتساب الوعاء الزكوي.

صافي الربح 6-5-13
نتيجة للعوامل الموضحة أعاله، بلغ صافي الربح للمجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ما قيمته 5,872.2 مليون ريال سعودي، 
بزيادة قدرها 142.0 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 2.5%، مقارنة بمبلغ 5,730.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م.
 وبلغ هامش صافي الربح للمجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م نسبة 18.6% مقارنة بنسبة 19.9% في فترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2020م.
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نتائج العمليات للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2019م  6-6
يوضح الجدول التالي مقارنة بين نتائج عمليات المجموعة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020م و2019م: 

نتائج عمليات المجموعة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020م و2019م(:  23الجدول )

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر

 النسبة المئوية للتغيير2019م2020م

)باأللف ريال سعودي(

58,953,31854,367,5318.4اإليرادات  

13.8)21,976,306()24,998,923(تكلفة اإليرادات 

33,954,39532,391,2254.8إجمالي الربح 

المصاريف التشغيلية

8.5)5,581,969()6,053,632(بيعية وتسويقية 

4.8)5,544,276()5,810,763(عمومية وإدارية 

6.5)8,784,587()9,358,875(االستهالك واإلطفاء 

6.6)19,910,832()21,223,270(إجمالي المصاريف التشغيلية 

12,731,12512,480,3932.0الربح التشغيلي 

اإليرادات والمصاريف األخرى

-)600,000()600,000(تكلفة برنامج التقاعد المبكر 

)35.3(413,873639,161إيرادات التمويل 

)18.5()765,154()623,925(تكاليف التمويل 

)43.5()76,062()42,995(صافي المصاريف األخرى 

52,95349,5976.8صافي الحصة في نتائج االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

)1,136.7()40,960(424,612صافي المكاسب )الخسائر( األخرى 

)52.7()793,418()375,482(إجمالي المصاريف األخرى 

12,355,64311,686,9755.7صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

53.6)762,144()1,170,446(الزكاة وضريبة الدخل 

11,185,19710,924,8312.4صافي الربح 
صافي الربح العائد إلى:

مساهمي الشركة األم 
10,994,87510,664,6663.1

)26.8(190,322260,165حقوق الملكية غير المسيطرة 

11,185,19710,924,8312.4

مالحظة: تم استخراج نتائج العمليات للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2019 من معلومات المقارنة الظاهرة في القوائم المالية المراجعة لعام 2020م. كما تم استخراج نتائج العمليات للسنة 
المنتهية في31 ديسمبر 2018م من معلومات المقارنة الظاهرة في القوائم المالية المراجعة لعام 2019م.

اإليرادات 6-6-1
بلغت إيرادات المجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ما قيمته 58,953.3 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 4,585.8 مليون ريال سعودي، 
أو بنسبة 8.4%، مقارنة بمبلغ 54,367.5 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الزيادة 
في بيع األجهزة والخدمات المقدمة. تُعزى نسبة 91.9% من إيرادات المجموعة إلى عملياتها في المملكة في السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020م 

و2019م.
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وشهدت إيرادات شركة حلول إس تي سي ارتفاعاً في عام 2020م مقارنة بعام 2019م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الطلب على منتجات الوصول 
المخصص إلى اإلنترنت والمحطات الطرفية متناهية الصغر مقابل النمو اإلجمالي في الطلب على االتصال.

 شهدت إيرادات شركة قنوات االتصاالت ارتفاًعا في عام 2020م مقارنة بعام 2019م نتيجة لزيادة مبيعات األجهزة بسبب ارتفاع الطلب والتركيز على 
زيادة اإليرادات من البيع بالتجزئة.

انخفضت إيرادات شركة إس تي سي الكويت في عام 2020م مقارنة بعام 2019م بسبب إغالق المتاجر نتيجة للقيود الناجمة عن كوفيد-19 والمتطلبات 
التي فرضتها حكومة الكويت على جميع المشغلين لتزويد العمالء بخدمات إنترنت ومكالمات داخل الشبكة وخارج الشبكة مجانية لمدة شهر واحد. أثرت 

هذه العوامل سلًبا على بيع األجهزة وخدمات االتصاالت، باإلضافة إلى انخفاض إيرادات التجوال بسبب قيود السفر.

شهدت عائدات شركة إس تي سي البحرين في عام 2020م ارتفاًعا مقارنًة بعام 2019م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات األجهزة، فضاًل عن 
زيادة اإليرادات في وحدتي البيع بالجملة واألعمال.

تكلفة اإليرادات 6-6-2
يوضح الجدول التالي تفاصيل تكلفة إيرادات المجموعة في كل من السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2019م.

تفاصيل تكلفة إيرادات المجموعة في كل من السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2019م(:  24الجدول )

 السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر

2019م2020م

)باأللف ريال سعودي(

8,712,2287,492,197تكلفة األجهزة المباعة 

4,740,0074,515,488رسوم استخدام الشبكات 

3,806,8233,108,508الرسوم الحكومية 

3,338,0503,059,466تكاليف الموظفين 

2,568,9722,112,045اإلصالح والصيانة 

955,1201,302,581تكلفة إعادة شحن وطباعة البطاقات 

268,352315,797إطفاء وانخفاض تكاليف العقد 

609,37170,224أخرى12 

24,998,92321,976,306تكلفة اإليرادات 

بلغت تكلفة إيرادات المجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ما قيمته 24,998.9 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 3,022.6 مليون ريال 
سعودي، أو بنسبة 13.8%، مقارنة بمبلغ 21,976.3مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. وترجع الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة 

تكلفة األجهزة المباعة والرسوم الحكومية المتعلقة أساًسا برسوم توفير الخدمات التجارية.

إجمالي الربح 6-6-3
نتيجة للعوامل الموضحة أعاله، بلغ إجمالي الربح للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ما قيمته 33,954.4 مليون ريال سعودي، بزيادة 

قدرها 1,563.2 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 4.8%، مقارنة بمبلغ 32,391.2 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

 بلغ هامش إجمالي الربح للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ما نسبته 57.6% مقارنة بنسبة 59.6% في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2019م.

12 يتضمن بند »أخرى« مصاريف متنوعة أهمها: إيجار ممتلكات ومعدات وسيارات خدمات االتصاالت والبريد والتوصيل واألمن والسالمة ومصارف ومرافق واستشارات.

98



البيع والتسويق 6-6-4
يوضح الجدول التالي تفاصيل مصاريف البيع والتسويق للمجموعة في كل من السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2019م:

مصاريف البيع والتسويق للمجموعة في كل من السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2019م(:  25الجدول )

السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر

2019م2020م

 )باأللف ريال سعودي(
2,407,9362,152,253تكاليف الموظفين 

1,072,959662,043خسارة انخفاض القيمة في المدينين التجاريين 
674,488786,809عموالت المبيعات 
653,902769,601الدعاية واإلعالن 

237,61488,346إطفاء وانخفاض تكاليف العقد 
194,110260,898مصاريف مراكز االتصال 

189,363320,765اإلصالحات والصيانة 
163,05683,245تكلفة رعاية األنشطة الرياضية 

117,686102,807انخفاض أصول العقد 
342,518355,202أخرى13 

6,053,6325,581,969مصاريف البيع والتسويق 

بلغت مصاريف البيع والتسويق للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ما قيمته 6,053.6 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 471.7 مليون 
ريال سعودي أو بنسبة 8.5%، مقارنة بمبلغ 5,582.0 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة 
خسائر االنخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة وإطفاء تكاليف العقود وانخفاض قيمتها، وقابل ذلك بشكل جزئي انخفاض مصاريف مراكز االتصال 

واإلصالحات والصيانة.

المصاريف العمومية واإلدارية 6-6-5
يوضح الجدول التالي تفاصيل المصاريف العمومية واإلدارية للمجموعة لكل من السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2019م: 

المصاريف العمومية واإلدارية للمجموعة لكل من السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2019م(:  26الجدول )

السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر

2019م2020م

)باأللف ريال سعودي(

3,472,1043,303,365تكاليف الموظفين 

925,692880,471اإلصالح والصيانة 

322,924404,776أتعاب استشارات قانونية ومهنية 

126,839120,211رسوم خدمة »سداد« 

116,50699,025مصاريف مرافق عامة 

101,140141,181مصاريف األمن والسالمة 

745,558595,247أخرى14 

5,810,7635,544,276المصاريف العمومية واإلدارية 

بلغت المصاريف العمومية واإلدارية للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ما قيمته 5,810.8 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 266.5 
مليون ريال سعودي أو بنسبة 4.8%، مقارنة بمبلغ 5,544.3 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى 

ارتفاع تكاليف الموظفين واإلصالحات والصيانة، باإلضافة إلى توسع أعمال الشركات التابعة وأنشطتها.

13 يتضمن بند »أخرى« مصاريف متنوعة أهمها: األمن والسالمة ومصاريف االتصاالت ومصاريف إدارة مرافق االتصاالت.
يتضمن بند »أخرى« مصاريف متنوعة أهمها: إيجار ممتلكات ومعدات وسيارات ومصاريف أقساط تأمين ومستلزمات مكتبية ومصاريف شحن ومناولة   14

وبريد وخدمات توصيل.
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االستهالك واإلطفاء 6-6-6
بلغت مصاريف االستهالك واإلطفاء للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ما قيمته 9,358.9 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 574.3 
مليون ريال سعودي، أو بنسبة 6.5%، مقارنة بمبلغ 8,784.6 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. ويرجع ذلك بشكل أساسي 

إلى االستثمارات المستمرة في النفقات الرأسمالية.

الربح التشغيلي 6-6-7
نتيجة للعوامل الموضحة أعاله، بلغ الربح التشغيلي للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ما قيمته 12,731.1مليون ريال سعودي، بزيادة 

قدرها 250.7 مليون ريال سعودي أو بنسبة 2.0%، مقارنة بمبلغ 12,480.4 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

 تكلفة برنامج التقاعد المبكر 6-6-8
بلغت تكلفة برنامج التقاعد المبكر للمجموعة في كل من السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020م و2019م 600.0 مليون ريال سعودي. ويرجع ذلك 

بشكل أساسي إلى أن عدد المشاركين في نظام التقاعد االختياري المعتمد لدى المجموعة ظّل دون تغيير يُذكر.

إيرادات التمويل 6-6-9
بلغت إيرادات التمويل للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ما قيمته 413.9 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 225.3 مليون ريال 
سعودي، أو بنسبة 35.3%، مقارنة بمبلغ 639.2 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. تعتمد إيرادات التمويل للمجموعة على 

ظروف السوق ووضع السيولة. ويُعزى االنخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض العائدات على استثمارات المرابحة في عام 2020م.

تكاليف التمويل 6-6-10
بلغت تكاليف تمويل المجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ما قيمته 623.9 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 141.2 مليون ريال 
سعودي، أو بنسبة 18.5%، مقارنة بمبلغ 765.2 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض 
تكاليف إلغاء الخصومات على المخصصات وااللتزامات المالية، فضاًل عن انخفاض تكاليف التمويل المتعلقة باستثمارات المرابحة والتزامات عقود 

اإليجار، وقابل ذلك بشكل جزئي ارتفاع تكاليف التمويل المتعلقة باستثمارات الصكوك.

صافي الحصة في نتائج االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 6-6-11
بلغت أرباح المجموعة من صافي حصتها في نتائج االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، 53.0 
مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 3.4 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 6.8%، مقارنة بأرباح من صافي الحصة في نتائج االستثمارات في الشركات الزميلة 
والمشاريع المشتركة، بمبلغ 49.6 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع حصة األرباح من 

االستثمارات في بعض الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م.

الزكاة وضريبة الدخل 6-6-12
بلغت مصاريف الزكاة للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ما قيمتها 1,170.4 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 408.3 مليون ريال 
سعودي، أو بنسبة 53.6%، مقارنة بمبلغ 762.1 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م نتيجة التغيرات في تنظيم الزكاة وتغيرات 

احتساب الوعاء الزكوي.

صافي الربح 6-6-13
نتيجة للعوامل الموضحة أعاله، بلغ صافي ربح المجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ما قيمته 11,185.2 مليون ريال سعودي، بزيادة 

قدرها 260.4 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 2.4%، مقارنة بمبلغ 10,924.8 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

بلغ هامش صافي الربح للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ما نسبته 19.0%، مقارنة بنسبة 20.1% في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2019م.
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نتائج العمليات للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2018م  6-7
يوضح الجدول التالي مقارنة بين نتائج عمليات المجموعة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019م و2018م: 

نتائج عمليات المجموعة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019م و2018م(:  27الجدول )

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر

 النسبة المئوية 2018م2019م
للتغيير

)باأللف ريال سعودي(

54,367,53151,963,2434.6اإليرادات 

2.3)21,490,161()21,976,306(تكلفة اإليرادات 

32,391,22530,473,0826.3إجمالي الربح 

المصاريف التشغيلية

1.9)5,480,288()5,581,969(بيعية وتسويقية 

7.5)5,157,039()5,544,276(عمومية وإدارية 

15.7)7,590,530()8,784,587(االستهالك واإلطفاء 

9.2)18,227,857()19,910,832(إجمالي المصاريف التشغيلية 

12,480,39312,245,2251.9الربح التشغيلي 

اإليرادات والمصاريف األخرى

33.3)450,000()600,000(تكلفة برنامج التقاعد المبكر 

639,161551,53515.9إيرادات التمويل 

93.5)395,440()765,154(تكاليف التمويل 

)173.9(102,943)76,062(صافي )المصاريف( اإليرادات األخرى 

)567.7()10,605(49,597صافي الحصة في نتائج االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

)81.0()215,493()40,960(صافي خسائر أخرى 

90.2)417,060()793,418(إجمالي المصاريف األخرى 

)1.2(11,686,97511,828,165صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

1.9)747,667()762,144(الزكاة وضريبة الدخل 

)1.4(10,924,83111,080,498صافي الربح 

صافي الربح العائد إلى:
مساهمي الشركة األم 

10,664,66610,779,771)1,1(

)13.5(260,165300,727حقوق الملكية غير المسيطرة 

10,924,83111,080,498)1,4(
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اإليرادات 6-7-1
بلغت إيرادات المجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ما قيمته 54,367.5 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 2,404.3 مليون ريال سعودي، 
أو بنسبة 4.6%، مقارنة بمبلغ 51,963.2 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى نمو خدمات 
تقنية المعلومات واالتصاالت للمجموعة، وال سيما شركة حلول إس تي سي. تُعزى نسبة 91.9% من إيرادات المجموعة إلى عملياتها في المملكة في السنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مقارنة بنسبة 91.1% في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 

ارتفعت إيرادات شركة حلول إس تي سي بنسبة 30% )قبل االستبعادات والتسويات( في عام 2019م مقارنة بعام 2018م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى 
النمو الذي شهدته كل خطوط المنتجات / الخدمات الرئيسية، وتحديداً تكامل األنظمة، وخدمات اإلنترنت واالتصاالت، وخدمات التعهيد والخدمات 

السحابية.

ارتفعت إيرادات شركة قنوات االتصاالت بنسبة 3.2% )قبل االستبعادات والتسويات( في عام 2019م مقارنة بعام 2018م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى 
زيادة مبيعات المنتجات ذات هامش الربح المرتفع مقارنة بمنتجات االتصاالت التقليدية، مثل األجهزة واأللياف البصرية إلى المنازل وخطوط المشتركين 

.)DSL( الرقمية

ارتفعت إيرادات شركة إس تي سي الكويت بنسبة 2.1% )قبل االستبعادات والتسويات( في عام 2019م مقارنة بعام 2018م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى 
تحسين جودة الخدمات وزيادة العروض الترويجية والباقات المقدمة في كل القطاعات، وتوحيد شركة كواليتي التي استحوذتها شركة إس تي سي الكويت. 

ارتفعت إيرادات شركة إس تي سي البحرين بنسبة 4.3% )قبل االستبعادات والتسويات( في عام 2019م مقارنة بعام 2018م ويرجع ذلك بشكل أساسي 
إلى نمو قطاع خدمات األفراد. 

تكلفة اإليرادات 6-7-2
يوضح الجدول التالي تفاصيل تكلفة إيرادات المجموعة في كل من السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2018م: 

تكلفة إيرادات المجموعة في كل من السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2018م(:  28الجدول )

 السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر

2018م2019م

)باأللف ريال سعودي(

7,492,1974,386,167تكلفة األجهزة المباعة 

4,515,4884,998,609رسوم استخدام شبكات 

3,108,5083,565,553الرسوم الحكومية 

3,059,4662,969,178تكاليف الموظفين 

2,112,0452,346,994اإلصالح والصيانة 

1,302,5811,532,359تكلفة إعادة شحن وطباعة البطاقات 

315,797373,644إطفاء وانخفاض تكاليف العقد 

70,2241,317,657أخرى15 

21,976,30621,490,161تكلفة اإليرادات 

مالحظة: تم استخراج بعض األرقام الواردة أعاله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من معلومات المقارنة الظاهرة في القوائم المالية المراجعة لعام 2020م حيث أنه تم إعادة تصنيف 
بعض األرقام. وبالتالي، فإن بعض األرقام للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ال تتطابق مع األرقام ذات العالقة الواردة في القوائم المالية المراجعة لعام 2019م.   

بلغت تكلفة إيرادات المجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ما قيمته 21,976.3 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 486.1 مليون ريال 
سعودي، أو بنسبة 2.3%، مقارنة بمبلغ 21,490.2 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى 
زيادة تكلفة األجهزة المباعة، وزيادة تكلفة اإليرادات المحققة من شركة حلول إس تي سي وشركة قنوات إس تي سي والتي كانت متماشية مع نمو اإليرادات 

الخاصة بكل منهما. عالوة على ذلك، ساعد انخفاض التكاليف نتيجة برنامج كفاءة األعمال في التعويض الجزئي لزيادة التكلفة اإلجمالية لإليرادات.

15 يتضمن بند »أخرى« مصاريف متنوعة أهمها: إيجار ممتلكات ومعدات وسيارات وخدمات االتصاالت والبريد والتوصيل واألمن والسالمة ومصارف ومرافق واستشارات. 
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إجمالي الربح 6-7-3
نتيجة للعوامل الموضحة أعاله، بلغ إجمالي ربح المجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ما قيمته 32.391.2 مليون ريال سعودي، بزيادة 

قدرها 1,918.1 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 6.3%، مقارنة بمبلغ 30,473.1 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

 بلغ هامش إجمالي الربح للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ما نسبته 59.6% مقارنة بنسبة 58.6% في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2018م.

مصاريف البيع والتسويق 6-7-4
يوضح الجدول التالي تفاصيل مصاريف البيع والتسويق للمجموعة في كل من السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2018م: 

مصاريف البيع والتسويق للمجموعة في كل من السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2018م(:  29الجدول )

السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر

2018م2019م

 )باأللف ريال سعودي(
2,152,2532,314,684تكاليف الموظفين 

662,043706,935خسارة انخفاض القيمة في المدينين التجاريين 
769,601560,114الدعاية واإلعالن 
786,809505,623عموالت المبيعات 

260,898268,534مصاريف مراكز االتصال 
83,245142,414تكلفة رعاية األنشطة الرياضية 
88,34642,989إطفاء وانخفاض تكاليف العقد 

355,202502,643أخرى16 
5,581,9695,480,288مصاريف البيع والتسويق 

بلغت مصاريف البيع والتسويق للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ما قيمته 5,582.0 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 101.7 مليون 
ريال سعودي، أو بنسبة 1.9%، مقارنة بمبلغ 5,480.3 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة 
عموالت المبيعات وتكاليف الدعاية واإلعالن وتكاليف اإلصالحات والصيانة، وقابل ذلك بشكل جزئي انخفاض تكاليف الموظفين وخسائر االنخفاض 

في قيمة الذمم التجارية المدينة.

المصاريف العمومية واإلدارية 6-7-5
يوضح الجدول التالي تفاصيل المصاريف العمومية واإلدارية للمجموعة لكل من السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2018م: 

المصاريف العمومية واإلدارية للمجموعة لكل من السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2018م(:  30الجدول )

السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر

2018م2019م

)باأللف ريال سعودي(
3,303,3652,617,257تكاليف الموظفين 
880,471914,609اإلصالح والصيانة 

404,776247,202أتعاب استشارية وقانونية ومهنية 
141,181140,311مصاريف األمن والسالمة 

120,211107,097رسوم خدمة »سداد« 
99,025179,683مصاريف مرافق عامة 

88,605359,351تكاليف عقود اإليجار التشغيلي 
506,642591,529أخرى17 

5,544,2765,157,039المصاريف العمومية واإلدارية 

16 تتضمن »أخرى« على بنود منتوعة أهمها: األمن والسالمة ومصاريف االتصاالت ومصاريف إدارة مرافق االتصاالت.
تتضمن »أخرى« على بنود متنوعة أهمها: مصاريف أقساط تأمين ومستلزمات مكتبية ومصاريف شحن ومناولة وبريد وخدمات توصيل.  17
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بلغت المصاريف العمومية واإلدارية للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ما قيمته 5,544.3 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 387.2 
مليون ريال سعودي، أو بنسبة 7.5%، مقارنة بمبلغ 5,157.0 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. ويرجع ذلك بشكل أساسي 
إلى زيادة تكاليف الموظفين، ورسوم خدمة »سداد« والرسوم االستشارية والقانونية والمهنية، وقابل ذلك جزئًيا انخفاض تكاليف عقود اإليجار التشغيلي 

ونفقات المرافق.

االستهالك واإلطفاء 6-7-6
بلغت مصاريف االستهالك واإلطفاء للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ما قيمته 8,784.6 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 1,194.1 
مليون ريال سعودي، أو بنسبة 15.7%، مقارنة بمبلغ 7,590.5 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. ويرجع ذلك بشكل أساسي 

إلى االستثمارات المستمرة في النفقات الرأسمالية.

الربح التشغيلي 6-7-7
نتيجة للعوامل الموضحة أعاله، بلغ الربح التشغيلي للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ما قيمته 12,480.4 مليون ريال سعودي، بزيادة 

قدرها 235.2 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 1.9%، مقارنة بمبلغ 12,245.2 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

تكلفة برنامج التقاعد المبكر 6-7-8
بلغت تكلفة برنامج التقاعد المبكر للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ما قيمته 600.0 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 150.0 مليون 
ريال سعودي، أو بنسبة 33.3%، مقارنة بمبلغ 450.0 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة 

عدد المشاركين في نظام التقاعد االختياري المعتمد لدى المجموعة في عام 2019م.

إيرادات التمويل 6-7-9
بلغت إيرادات التمويل للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ما قيمته 639.2 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 87.6 مليون ريال سعودي، 
أو بنسبة 15.9%، مقارنة بمبلغ 551.5 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. وتعزى الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع العائدات 

على استثمارات الصكوك في عام 2019م، بما في ذلك الصكوك الصادرة عن وزارة المالية خالل الربع األول من عام 2019م.

تكاليف التمويل 6-7-10
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ما قيمته 765.2 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 369.7 مليون ريال  التمويل للمجموعة في السنة  بلغت تكاليف 
سعودي، أو بنسبة 93.5%، مقارنة بمبلغ 395.4 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع 
تكاليف التمويل المتعلقة بالتزامات عقود اإليجار، باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل المتعلقة بالصكوك الصادرة عن المجموعة في الربع الثاني من عام 
2019م، والتي تبلغ قيمتها االسمية اإلجمالية 1,250 مليون دوالر أمريكي )أي ما يعادل 4,688 مليون ريال سعودي( بفائدة سنوية قدرها 3.89% وبآجال 

استحقاق تبلغ عشر سنوات.

صافي الحصة في نتائج االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 6-7-11
بلغت أرباح المجموعة من صافي حصتها في نتائج االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ما قيمته 
49.6 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 60.2 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 567.7%، مقارنة بخسارة من صافي الحصة في نتائج االستثمارات في 
الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بقيمة 10.6 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع 

حصة األرباح من االستثمارات في بعض الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018م.

الزكاة وضريبة الدخل 6-7-12
بلغ مصروف الزكاة للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ما قيمته 762.1 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 14.5 مليون ريال سعودي، 

أو بنسبة 1.9%، مقارنة بمبلغ 747.7 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م نتيجة لزيادة الوعاء الزكوي بشكل عام.

صافي الربح 6-7-13
نتيجة للعوامل الموضحة أعاله، بلغ صافي ربح المجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ما قيمته 10,924.8 مليون ريال سعودي، بانخفاض 

قدره 155.7 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 1.4%، مقارنة بمبلغ 11,080.5 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

بلغ هامش صافي الربح للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ما نسبته 20.1% مقارنة بنسبة 21.3% في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2018م.
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ملخص المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2020م  6-8
يلخص الجدول التالي المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 30 يونيو 2021م و2020م: 

قائمة المركز المالي للمجموعة كما في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2020م(:  31الجدول )

كما في 30 يونيو

النسبة المئوية للتغيير2020م2021م

)باأللف ريال سعودي(

74,809,09772,896,3482.6إجمالي األصول غير المتداولة

)4.6(44,463,16546,611,781إجمالي األصول المتداولة

)0.2(119,272,262119,508,129إجمالي األصول

65,167,10864,138,6941.6إجمالي حقوق الملكية

)1.3(22,745,69023,051,192اجمالي االلتزامات غير المتداولة

)3.0(31,359,46432,318,243اجمالي االلتزامات المتداولة

)2.3(54,105,15455,369,435اجمالي االلتزامات

)0.2(119,272,262119,508,129اجمالي حقوق الملكية وااللتزامات

األصول غير المتداولة  6-8-1
ارتفع إجمالي األصول غير المتداولة من 72.9 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2020م إلى 74.8 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م بنسبة 

2.6% بسبب اإلضافات في الممتلكات والمعدات واألصول غير ملموسة وشهرة

األصول المتداولة  6-8-2
انخفض إجمالي األصول المتداولة من 46.6 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2020م إلى 44.5 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م بنسبة 

4.6% نتيجة االنخفاض في المدينون تجاريون وآخرون. 

االلتزامات غير المتداولة  6-8-3
انخفض إجمالي االلتزامات غير المتداولة من 23.1 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2020م إلى 22.7 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م 

بنسبة 1.3% نتيجة سداد قروض طويلة األجل.

االلتزامات المتداولة  6-8-4
انخفض إجمالي االلتزامات المتداولة من 32.3 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2020م إلى 31.4 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م بنسبة 

3.0% نتيجة االنخفاض في الدائنون التجاريون وآخرون بما يتماشى مع المسار المعتاد للمجموعة. 

حقوق الملكية  6-8-5
ارتفع إجمالي حقوق الملكية من 64.1 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2020 م إلى 65.2 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021 م بنسبة %1.6 

بسبب زيادة األرباح. 
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ملخص المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020م و2019م   6-9
يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020م و2019م: 

قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2019م(:  32الجدول )

كما في 31 ديسمبر
التغير 

2019م2020م

النسبة المئوية)باأللف ريال سعودي(

76,113,18473,484,7643.6إجمالي األصول غير المتداولة

45,858,91644,841,4922.3إجمالي األصول المتداولة

121,972,100118,326,2563.1إجمالي األصول

65,267,01563,055,0463.5إجمالي حقوق الملكية

23,813,90222,664,4385.1اجمالي االلتزامات غير المتداولة

32,891,18332,606,7720.9اجمالي االلتزامات المتداولة

56,705,08555,271,2102.6اجمالي االلتزامات

121,972,100118,326,2563.1اجمالي حقوق الملكية وااللتزامات

مالحظة: تم استخراج بعض األرقام الواردة أعاله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من معلومات المقارنة الظاهرة في القوائم المالية المراجعة لعام 2020م حيث أنه تم إعادة تصنيف 
بعض األرقام. وبالتالي، فإن بعض األرقام للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ال تتطابق مع األرقام ذات العالقة الواردة في القوائم المالية المراجعة لعام 2019م.

األصول غير المتداولة  6-9-1
ارتفع إجمالي األصول غير المتداولة من 73.5 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 76.1 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 

بنسبة 3.6% بسبب اإلضافات في الممتلكات والمعدات.

األصول المتداولة 6-9-2
ارتفع إجمالي األصول المتداولة من 44,8 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 45.9 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بنسبة 

2.3% بسبب الزيادة في ودائع المرابحات قصيرة األجل، والتي تم تعويضها بشكل بديل عن طريق االنخفاض في المدينون تجاريون وآخرون. 

االلتزامات غير المتداولة 6-9-3
 ارتفع إجمالي االلتزامات غير المتداولة من 22.7 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 23.8 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 

بنسبة 5.1% نتيجة الزيادة في المطلوبات المتعلقة بالتراخيص والدخل المؤجل. 

االلتزامات المتداولة  6-9-4
ارتفع إجمالي االلتزامات المتداولة من 32.6 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 32.9 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
بنسبة 0.9% بسبب االرتفاع بشكل رئيسي في الدائنون التجاريون وآخرون بما يتماشى مع المسار المعتاد للمجموعة، إال أنه تم تعويضه جزئًيا من خالل 

االنخفاض في المخصصات القانونية والتنظيمية. 

حقوق الملكية 6-9-5
ارتفع إجمالي حقوق الملكية من 63.1 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 65.3 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بنسبة 

3.5% بسبب زيادة األرباح، بالمقابل، تم انخفاضها جزئًيا بسبب الخسائر االكتوارية المعاد تقديرها المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة.
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ملخص المركز المالي الموحد للمجوعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2018م   6-10
يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2018م: 

قائمة المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2018م(:  33الجدول )

كما في 31 ديسمبر 

النسبة المئوية للتغيير2018م2019م

)باأللف ريال سعودي(

73,484,76463,341,06916.0إجمالي األصول غير المتداولة

)2.6(44,841,49246,029,525إجمالي األصول المتداولة

118,326,256109,370,5948.2إجمالي األصول

)5.4(63,055,04666,661,598إجمالي حقوق الملكية

22,664,43813,251,94171.0اجمالي االلتزامات غير المتداولة

32,606,77229,457,05510.7اجمالي االلتزامات المتداولة

55,271,21042,708,99629.4اجمالي االلتزامات

118,326,256109,370,5948.2اجمالي حقوق الملكية وااللتزامات

مالحظة: تم استخراج بعض األرقام الواردة أعاله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من معلومات المقارنة الظاهرة في القوائم المالية المراجعة لعام 2020م حيث أنه تم إعادة تصنيف 
بعض األرقام. وبالتالي، فإن بعض األرقام للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ال تتطابق مع األرقام ذات العالقة الواردة في القوائم المالية المراجعة لعام 2019م.

األصول غير المتداولة  6-10-1
ارتفع إجمالي األصول غير المتداولة من 63.3 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 73.5 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 

بنسبة 16.0% بسبب اإلضافات في الممتلكات والمعدات واألصول الغير ملموسة واالستثمار في الصكوك المصدرة من وزارة المالية.

األصول المتداولة  6-10-2
انخفض إجمالي األصول المتداولة من 46.0 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 44.8 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م بنسبة 

2.6% نتيجة انخفاض في ودائع المرابحات قصيرة االجل والتي تم تعويضها بشكل جوهري من خالل ارتفاع المدينون تجاريون وآخرون.

االلتزامات غير المتداولة 6-10-3
 ارتفع إجمالي االلتزامات غير المتداولة من 13.3 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 22.7 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 

بنسبة 71.0% نتيجة اصدار صكوك طويلة األجل.

االلتزامات المتداولة  6-10-4
ارتفع إجمالي االلتزامات المتداولة من 29.5 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 32.6 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 

بنسبة 10.7% نتيجة الزيادة في دائنون تجاريون آخرون والمبالغ المستحقة الدفع التي تتماشى مع مسار العمل العادي.

حقوق الملكية  6-10-5
انخفض إجمالي حقوق الملكية من 66.7 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 63.1 مليار ريال سعودي كما 31 ديسمبر 2019م بنسبة %5.4 
بسبب توزيعات أرباح إضافية مقارنة بأرباح السنة. كما انخفضت حقوق الملكية أيضاً الخسائر االكتوارية المعاد تقديرها المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة.
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السيولة والموارد الرأسمالية  6-11
نظرة عامة 6-11-1

بيع  والقروض ومتحصالت  العمليات  النقدية من  التدفقات  بالمراجعة من  المشمولة  السنوات  للمجموعة في كل من  للتمويل  الرئيسي  المصدر  يتمثل 
االستثمارات.

التدفقات النقدية 6-11-2
يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية واألنشطة التمويلية للمجموعة في فترتي الستة أشهر المنتهيتين 

في 30 يونيو 2021م و2020م وفي كل من السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2019م و2018م: 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية واألنشطة التمويلية للمجموعة في فترتي الستة أشهر المنتهيتين (:  34الجدول )
في 30 يونيو 2021م و2020م وفي كل من السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2019م و2018م 

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبرلفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2018م2019م2020م2020م2021م

)باأللف ريال سعودي(

1,342,4975,836,52328,324,7059,920,62619,132,416صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

)5,027,028()1,977,126()17,429,177()1,614,630(5,079,320صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

)8,516,962()8,067,645()9,919,218()4,804,714()6,942,335(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

5,588,426)124,145(976,310)582,821()520,518(صافي )النقص( الزيادة في النقد وما يماثله

9,004,2868,031,0108,031,0108,153,8652,567,044النقد وما يماثله في بداية الفترة/ السنة

8,493,0907,437,8829,004,2868,031,0108,153,865النقد وما يماثله في نهاية الفترة/السنة

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 6-11-3
بلغ صافي النقد من األنشطة التشغيلية للمجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ما قيمته 1,342.5 مليون ريال سعودي مقارنة 
بصافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية البالغ 5,836.5 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م. وترجع الحركة السلبية 
للتدفقات النقدية في األنشطة التشغيلية للزيادة في الزكاة وضرائب الدخل المدفوعة، وزيادة الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى، وانخفاض 
الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى. زادت الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى بسبب الزيادة في الذمم المدينة من الحكومة، في 
حين انخفضت الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى بسبب سداد سندات دائنة. عالوة على ذلك، تم تأجيل مدفوعات الموردين ذات الصلة لعام 

2020م بموجب سندات دائنة نتيجة إبرام ترتيبات تمديد الدفع التي تم االتفاق عليها مع الموردين المعنيين.

 بلغ صافي النقد من األنشطة التشغيلية للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ما قيمته 28,324.7 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 
18,404.1 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 185.5%، مقارنة بمبلغ 9,920.6 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. ويرجع ذلك 

بشكل أساسي إلى انخفاض الذمم التجارية المدينة نتيجة لتحصيلها من الحكومة.

بلغ صافي النقد من األنشطة التشغيلية للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ما قيمته 9,920.6 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 
9,211.8 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 48.1%، مقارنة بمبلغ 19,132.4 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. ويرجع ذلك بشكل 

أساسي إلى زيادة الذمم التجارية المدينة المتعلقة بالحكومة.

صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية 6-11-4
بلغ صافي النقد من األنشطة االستثمارية في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ما قيمته 5,079.3 مليون ريال سعودي، ويتألف بشكل 
أساسي من صافي عائدات األصول المالية البالغة 7,737.7 مليون ريال سعودي، وقابل ذلك بشكل جزئي استثمارات بقيمة 2,234.3 مليون ريال سعودي 

في الممتلكات والمعدات، وتتعلق بشكل أساسي بشبكة االتصاالت ومعداتها، باإلضافة إلى األصول غير الملموسة بقيمة 594.5 مليون ريال سعودي.

 بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ما قيمته 17,429.2 مليون ريال سعودي، والذي يتكون 
بشكل أساسي من استثمارات بقيمة 9,150.1 مليون ريال سعودي في الممتلكات والمعدات، تتعلق بشكل أساسي بشبكة االتصاالت ومعداتها، وصافي 

مدفوعات يتعلق بأصول مالية بقيمة 7,882.2 مليون ريال سعودي.

بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ما قيمته 1,977.1 مليون ريال سعودي، والذي يتكون 
بشكل أساسي من استثمارات بقيمة 9,426.7 مليون ريال سعودي في الممتلكات والمعدات، تتعلق بشكل أساسي بشبكة االتصاالت ومعداتها، وقابل ذلك 

بشكل جزئي صافي عائدات من أصول مالية بقيمة 8,803.0 مليون ريال سعودي.
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بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م ما قيمته 5,027.0 مليون ريال سعودي، والذي يتألف 
بشكل أساسي من استثمارات بقيمة 8,406.9 مليون ريال سعودي في الممتلكات والمعدات، تتعلق بشكل رئيسي بشبكة االتصاالت ومعداتها، وقابل ذلك 

جزئياً صافي عائدات يتعلق بأصول مالية بقيمة 4,129.2 مليون ريال سعودي.

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 6-11-5
بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ما قيمته 6,942.3 مليون ريال سعودي، والذي تتكون 
من مدفوعات توزيعات أرباح من قبل المجموعة بقيمة 6,151.5 مليون ريال سعودي، والتزامات عقود إيجار بقيمة 460.6 مليون ريال سعودي، وسداد 

قروض بقيمة 195.3 مليون ريال سعودي.

بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ما قيمته 9,919.2 مليون ريال سعودي، والذي يتكون من 
مدفوعات توزيعات أرباح من قبل المجموعة بقيمة 8,076.2 مليون ريال سعودي، والتزامات عقود اإليجار بقيمة 831.6 مليون ريال سعودي، وصافي 

مدفوعات للقروض بقيمة 381.0 مليون ريال سعودي.

بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ما قيمته 8,067.6 مليون ريال سعودي، والذي يتكون من 
مدفوعات توزيعات أرباح من قبل المجموعة بقيمة 12,105.7 مليون ريال سعودي والتزامات عقود إيجار بقيمة 712.5 مليون ريال سعودي، وقابل ذلك 
جزئياً صافي عائدات قروض بقيمة 5,030.5 مليون ريال سعودي، بما في ذلك صكوك بقيمة اسمية إجمالية 1.25 مليار دوالر أمريكي صادرة عن 

المجموعة في الربع الثاني من عام 2019م.

بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م ما قيمته 8,517.0 مليون ريال سعودي، والذي يتكون من 
مدفوعات توزيعات أرباح من قبل المجموعة بقيمة 8,054.7 مليون ريال سعودي وصافي مدفوعات قروض بقيمة 331.8 مليون ريال سعودي.

القروض 6-11-6
بلغت قروض المجموعة 8.718.8 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م. يوضح الجدول التالي تفاصيل قروض المجموعة كما في 31 ديسمبر 

2020م: 

تفاصيل قروض المجموعة كما في 31 ديسمبر 2020م(:  35الجدول )

الرصيد القائم

 الجزء غير المتداولالجزء المتداول

طبيعة 
 31 ديسمبر 2020منسبة الفائدةالعملةتاريخ الدفعة األخيرةتاريخ القرضالقرض

)باأللف ريال سعودي(
2,000,000–سعر سايبور لفترة 3 أشهر + 0.7%ريال سعودييونيو 2024ميونيو 2014مصكوك18 
4,671,615–3.89%دوالر أمريكيمايو 2029مايو 2019مصكوك19 
–26,829سعر بايبور لفترة شهر واحد + 0.25%دينار بحرينيديسمبر 2021ممايو 2009ممرابحة20 

250,447254,981سعر بايبور لفترة شهر واحد + 1.6%دينار بحرينيمايو 2022ميوليو 2017ممرابحة21 
2.13,29116,167%دينار بحرينينوفمبر 2025مديسمبر 2018ممرابحة 

1,407,530–سعر كاليبور لفترة ستة أشهر + 0.65%رينغيت ماليزيديسمبر 2022مديسمبر 2017ممرابحة22 
202,000–سعر سايبور + 0.65%ريال سعوديفبراير 2022مفبراير 2019ممرابحة23 

3.7537,91885,312%دينار كويتيأبريل 2023ممايو 2019ممرابحة 
––3.5%دينار كويتيفبراير 2020ممايو 2019متورق 

318,4858,637,605اإلجمالي 

18 في عام 2014م، أنشأت الشركة برنامج صكوك محلي إلصدار شهادات صكوك متسلسلة بقيمة اسمية إجمالية تصل إلى 5 مليارات ريال سعودي كحد أقصى. في يونيو 2014م، أصدرت 
الشركة صكوًكا بموجب هذا البرنامج بقيمة اسمية إجمالية تبلغ ملياري ريال سعودي وبمدة تبلغ 10 سنوات.

19 في عام 2019م، أنشأت الشركة برنامج صكوك دولي إلصدار صكوك متسلسلة بقيمة اسمية إجمالية تصل إلى 5 مليارات دوالر أمريكي كحد أقصى. في مايو 2019م، أصدرت شركة صكوك 
االتصاالت السعودية المحدودة )وهي شركة تأسست لغرض إصدار صكوك بموجب هذا البرنامج( المجموعة األولى من الصكوك في إطار هذا البرنامج، بقيمة إجمالية تبلغ 1,250 مليون 

دوالر أمريكي )أي ما يعادل 4,688 مليون ريال سعودي( وبمدة تبلغ 10 سنوات.
20 لدى شركة إس تي سي البحرين تسهيل مرابحة مضمون بأرض ومبنى. وتم التحوط بشأن جزء كبير من تسهيل المرابحة ضد مخاطر معدل الربح.

21 لدى شركة إس تي سي البحرين تسهيل مرابحة غير مضمون بقيمة 84.8 مليون دينار بحريني )أي ما يعادل 844 مليون ريال سعودي(. وقد أبرمت شركة إس تي سي البحرين ترتيبات 
تحوط للتدفقات النقدية ضد مخاطر معدل الربح. ال تختلف القيمة الدفترية لتسهيل المرابحة بشكل جوهري عن قيمته العادلة إذ ترى اإلدارة أن تأثير الخصم ومخاطر االئتمان ومخاطر 

السوق األخرى غير جوهري. ويتم سداد تسهيل المرابحة على 13 قسًطا تبدأ من يونيو 2019م وتنتهي في مايو 2022م.
22 حصلت شركة إس تي سي ماليزيا القابضة المحدودة )وهي شركة تابعة لشركة إس تي سي آسيا القابضة المحدودة( على قرض بعمولة متغيرة في 28 ديسمبر 2017م من بنك توكيو-
ميتسويشي يو إف جي )ماليزيا( بيرهاد وإتش سي بي سي أمانه ماليزيا بيرهاد وستاندرد تشارترد بانك على فترة سداد مدتها خمس سنوات. ويخضع تسهيل المرابحة الماثل لضمان 

بموجب خطاب ضمان مقدم من الشركة.
23 ويخضع تسهيل المرابحة الماثل لضمان بموجب خطاب ضمان مقدم من الشركة.
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وضع آجال استحقاق تمويل المجموعة 6-11-7
كان من المقرر أن يصبح ما نسبته 3.0% من إجمالي قروض المجموعة البالغة 8,956.1 مليون ريال سعودي مستحًقا في غضون 12 شهًرا كما في 31 

ديسمبر 2020م. يلخص الجدول التالي وضع آجال استحقاق تمويالت المجموعة غير المخصومة في 31 ديسمبر 2020م: 

وضع آجال استحقاق تمويالت المجموعة غير المخصومة في 31 ديسمبر 2020م(:  36الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2020م

)النسبة المئوية()مليون ريال سعودي(

318.53.0واجب السداد في غضون 12 شهًرا 

3,985.544.0واجب السداد خالل فترة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات 

4,673.553.0واجب السداد بعد 5 سنوات 

8,977.5100.0اإلجمالي 

الذمم المدينة / الدائنة من الحكومة 6-11-8
كما في 30 يونيو 2021م، بلغت الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى للمجموعة 23,222.1 مليون ريال سعودي، مقارنة بمبلغ 16,084.4 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ومبلغ 21,372.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. كما في 30 يونيو 2021م، بلغت الذمم الدائنة 
التجارية والذمم الدائنة األخرى للمجموعة 17,140.1 مليون ريال سعودي، مقارنة بمبلغ 20,296.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ومبلغ 
18,242.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. يتعلق جزء كبير من الذمم التجارية المدينة للمجموعة بالذمم التجارية المدينة من الجهات 
الحكومية، والتي عادة ما يتم تسويتها بالكامل، ولكنها قد تمتد فترة السداد لعام أو أكثر. كما في 30 يونيو 2021م، بلغت الذمم التجارية المدينة للمجموعة 
من الجهات الحكومية 20,349 مليون ريال سعودي، مقارنة بمبلغ 13,889 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ومبلغ 18,508 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2019م. كما في 30 يونيو 2021م، بلغت الذمم التجارية الدائنة على المجموعة للجهات الحكومية 2,166 مليون ريال سعودي، مقارنة 

بمبلغ 1,058 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ومبلغ 953 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م.

النفقات الرأسمالية 6-11-9
في عام 2020م، بلغت النفقات الرأسمالية للمجموعة 10.8 مليار ريال سعودي، مقارنة بمبلغ 11.4 مليار ريال سعودي في عام 2019م. وفي فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، بلغت النفقات الرأسمالية للمجموعة 2.8 مليار ريال سعودي. تتوقع المجموعة أن تظل النفقات الرأسمالية الخاصة 
بها كنسبة مئوية من إيرادات المجموعة مستقرة إلى حد كبير عند المستوى الحالي في الفترات القادمة. وتتعلق النفقات الرأسمالية للمجموعة بشكل 
أساسي بتوسيع التغطية والسعة وجودة الشبكات في شبكة الهاتف المحمول الخاصة بالمجموعة ونشر تقنيات جديدة في المملكة، فضاًل عن صيانة 
أصول البنية التحتية واألصول المتعلقة بالشبكة والمعدات ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك، يتم استخدام النفقات الرأسمالية للمجموعة للمشاريع الضخمة 
مثل النطاق العريض الالسلكي )WBB( والنطاق العريض الوطني )NBB( ومشروع طموح لألجهزة المحمولة، والذي يهدف بشكل أساسي إلى تحديث 

األبراج الحالية بشكل عام واستخدام تقنية معلومات جديدة.

االلتزامات الرأسمالية 6-11-10
تبرم المجموعة التزامات في سياق عملها المعتاد لنفقات رأسمالية رئيسية، بشكل أساسي فيما يتعلق ببرامج توسيع شبكتها.

خالل عام 2018م، وقعت الشركة اتفاقية مع وزارة المالية ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات من أجل تسوية شاملة 
ونهائية لنزاع قائم يتعلق برسوم توفير الخدمات التجارية التي تقدمها الشركة ورسوم التراخيص الممنوحة للشركة عن الفترة الممتدة من 1428/12/22هـ 
)الموافق 2008/01/01م( إلى 1439/04/13هـ )الموافق 2017/12/31م(. في المقابل، تلتزم الشركة بإجراء استثمارات رأسمالية في بنيتها التحتية بما 

يتماشى مع رؤية المملكة لتطوير البنية التحتية لالتصاالت في غضون ثالث سنوات اعتباًرا من 1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م(.

من  اعتباًرا  سعودي(  ريال  مليون   1,125 يعادل  )ما  أمريكي  دوالر  مليون   300 الستثمار  اتفاقية  الكابالت  لنظم  الخليجية  إس  تي  إس  شركة  أبرمت 
العالمية  المعلومات  تقنية  شركات  في  رأسمالية  استثمارات  إجراء  بهدف  ناشئة  مشروعات  صندوق  في  2021/06/30م(  )الموافق  1442/11/20هـ 

واإلقليمية عبر مختلف المراحل والقطاعات الفرعية.

االلتزامات المحتملة 6-11-11
لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة بقيمة 4,222 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، مقارنة بمبلغ 4,514 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2019م وخطابات اعتماد قائمة كما في 31 ديسمبر 2020م بقيمة 977 مليون ريال سعودي، مقارنة بمبلغ 961 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2019م. للحصول على مزيد من التفاصيل حول االلتزامات المحتملة للمجموعة، يرجى مراجعة اإليضاح رقم )45( المرفق بالقوائم المالية 

المراجعة لعام 2020م.
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الترتيبات خارج المركز المالي 6-11-12
لم يكن لدى المجموعة أي ترتيبات جوهرية أو بنود خارج المركز المالي كما في 30 يونيو 2021م.

أنظمة منافع التقاعد 6-11-13
تقدم المجموعة برامج مختلفة لما بعد انتهاء الخدمة، بما في ذلك خطط المساهمات المحددة والمنافع المحددة، والتغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة، 
والتي يتم تقديمها لمدة خمس سنوات للموظفين الذين يتقاعدون بموجب برنامج التقاعد المبكر. باإلضافة إلى ذلك، تعتبر مكافآت نهاية الخدمة إلزامية 

لجميع الموظفين المقيمين في المملكة، التي يوجد بها غالبية موظفي المجموعة. وهي منافع غير ممولة.

توزيعات األرباح 6-11-14
خالل عام 2020م، قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن الربع األخير من عام 2019م وللربع األول والثاني والثالث من عام 2020م بمبلغ 
2,000 مليون ريال سعودي عن كل ربع سنة بما يمثل ريال سعودي واحد لكل سهم وذلك تماشًيا مع سياسة توزيع األرباح للعام 2018م. بلغ إجمالي األرباح 

الموزعة خالل عام 2020م أربعة )4( رياالت سعودية للسهم.

يتمثل الهدف من سياسة توزيع األرباح في الحفاظ على حد أدنى لتوزيعات األرباح بواقع ريال سعودي واحد )1( للسهم الواحد على أساس ربع سنوي. 
والتوقعات  المالي  الوضع  وتحديد  تقييم  بعد  العامة  والجمعية  اإلدارة  مجلس  بموافقة  رهًنا  وتدفعها  إضافية  أرباح  توزيعات  أي  في  الشركة  وستنظر 
ومتطلبات النفقات الرأسمالية الخاصة بالشركة. ومن المرجح أن تختلف توزيعات األرباح اإلضافية على أساس ربع سنوي اعتماًدا على أداء الشركة. 

وستظل سياسة توزيع أرباح الشركة خاضعة لما يلي:

أي تغييرات جوهرية في استراتيجية الشركة وأعمالها )بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل فيها الشركة(. 	
األنظمة واللوائح والتشريعات التي تحكم القطاع الذي تعمل فيه الشركة. 	
أي تعهدات أو التزامات مصرفية أو تمويلية أخرى أو متعلقة بالتصنيف االئتماني قد تلتزم بها الشركة من وقت آلخر. 	

تماشياً مع السياسة المذكورة أعاله، قامت الشركة أيًضا كما في 30 سبتمبر 2021م بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن الربع األخير من عام 2020م، 
باإلضافة إلى توزيعات نقدية إضافية لعام 2020م وللربعين األول والثاني من عام 2021م بمبلغ 2,000 مليون ريال سعودي لكل عملية توزيع بما يمثل ريال 
سعودي واحد )1( للسهم الواحد. وستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن الربع الثالث من عام 2021م، وذلك بمعدل ريال سعودي عن كل 

سهم.

إفصاحات إضافية عن مخاطر السوق  6-12
مخاطر معدالت الربح 6-12-1

تنشأ مخاطر معدالت الربح الرئيسية للمجموعة من القروض واألصول المالية التي تحمل معدالت هوامش ربح متغيرة. تستخدم بعض الشركات في 
المجموعة عقود مبادلة األرباح إلدارة مخاطر معدالت الربح.

ولم يطرأ أي تغيير على تعرض المجموعة لمخاطر الربح أو الطريقة التي يتم بها إدارة هذه المخاطر وقياسها.

إذا ارتفعت )انخفضت( معدالت الربح بمقدار 20 نقطة أساس وظلت كل المتغيرات األخرى ثابتة، سيكون التأثير على ربح المجموعة منخفًضا )مرتفًعا( 
بمقدار 13 مليون ريال سعودي في عام 2020م، مقارنة بمبلغ 18 مليون ريال سعودي في عام 2019م. وينشأ هذا التأثير االفتراضي على ربح المجموعة 

بشكل أساسي من التأثير المحتمل لاللتزامات المالية ذات الربح المتغير.

تم تحديد تحليالت الحساسية الواردة أعاله بناًء على التعرض لمعدالت الربح لألدوات المالية غير المشتقة في نهاية فترة التقرير. وتظهر هذه آثار 
التغيرات في معدالت أرباح السوق على الربح والخسارة. وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات التي تحمل معدالت أرباح متغيرة، يتم إعداد التحليل على 
افتراض أن المبالغ المستحقة في نهاية فترة التقرير كانت قائمة طوال العام. ويمثل االرتفاع أو )االنخفاض( بمقدار 20 نقطة أساس تقييم اإلدارة للتغير 

المعقول المحتمل في معدالت الربح.

مخاطر العمالت األجنبية 6-12-2
يعتبر الريال السعودي العملة الوظيفية للمجموعة وهو مربوط بالدوالر األمريكي، لذا يقتصر تعرض المجموعة على تقلبات أسعار الصرف من المعامالت 

م بعمالت أجنبية غير الدوالر األمريكي. وبالتالي، فإن تأثير مخاطر العمالت األجنبية على المجموعة ضئيل للغاية. التي تُقوَّ
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مخاطر االئتمان 6-12-3
اعتمدت المجموعة إرشادات وسياسات صادرة عن مجلس اإلدارة تسمح لها بالتعامل فقط مع األطراف المقابلة الذين يتمتعون بجدارة ائتمانية وتحد 
من التعرض إلى المخاطر المتعلقة باألطراف المقابلة. وتسمح إرشادات مجلس اإلدارة وسياساته للمجموعة باالستثمار فقط مع األطراف المقابلة الذين 
يتمتعون بتصنيفات ائتمانية مرتفعة صادرة عن وكاالت التصنيف االئتماني الدولية وتحد من التعرض لطرف مقابل واحد من خالل النص على أال يتجاوز 

التعرض 30% من حقوق المساهمين في الطرف المقابل. عالوة على ذلك، يتم مراقبة مخاطر االئتمان للمجموعة على أساس ربع سنوي.

باستثناء تركيز مخاطر االئتمان المتعلق بالحكومة والموضح في اإليضاح رقم )17( المرفق بالقوائم المالية المراجعة لعام 2020م، فإن تركيز مخاطر 
االئتمان فيما يتعلق بالذمم التجارية المدينة محدود نظًرا إلى أن قاعدة عمالء المجموعة تتكون من عدد كبير من العمالء غير المرتبطين. ويتم تحديد 
شروط الدفع وحدود االئتمان وفًقا للمعايير المعمول بها. ويتم إجراء التقييم المستمر للوضع المالي للذمم المدينة التجارية، وتعتقد اإلدارة أنه ال حاجة 
لزيادة مخصص مخاطر االئتمان عن المخصص العادي لخسارة االنخفاض في القيمة. للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة اإليضاح رقم 

)17( المرفق بالقوائم المالية المراجعة لعام 2020م.

باإلضافة إلى ذلك، تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالضمانات المالية الممنوحة لبعض الشركات التابعة فيما يتعلق بترتيبات التمويل. 
ويتمثل الحد األقصى لتعرض المجموعة في هذا الصدد في الحد األقصى للمبلغ الذي قد يتعين على المجموعة دفعه في حال إنفاذ الضمان. وليس 

هناك ما يشير إلى أن المجموعة سوف تتكبد أي خسارة فيما يتعلق بالضمانات المالية المقدمة من قبلها كما في 30 يونيو 2021م.

مخاطر السيولة 6-12-4
وضعت المجموعة إطاًرا شاماًل إلدارة مخاطر السيولة من أجل إدارة متطلبات السيولة والتمويل القصير األجل والمتوسط األجل والطويل األجل للمجموعة 

بموجب اإلرشادات المعتمدة.

وتضمن المجموعة توفير السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات نقدية واستثمارات قصيرة األجل وتسهيالت ائتمانية غير مسحوبة ملتزم بها لدى بنوك 
محلية ودولية ذات تصنيف ائتماني مرتفع.

تحدد المجموعة متطلبات السيولة الخاصة بها من خالل المراقبة المستمرة للتنبؤات النقدية قصيرة األجل وطويلة األجل مقارنة بالتدفقات النقدية 
الفعلية.

تتم مراجعة السيولة على أساس شهري للمجموعة ويتم اختبار الضغط باستخدام افتراضات مختلفة تتعلق بالنفقات الرأسمالية وتوزيعات األرباح وتحصيل 
الذمم التجارية المدينة وسداد القروض دون الحصول على تمويل إضافي. للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة اإليضاح رقم )43.6( المرفق 

بالقوائم المالية المراجعة لعام 2020م.

السياسات المحاسبية المهمة  6-13
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للمجموعة وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة. لالطالع على مناقشة السياسات المحاسبية 

المهمة التي تطبقها المجموعة بشكل عام، يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم )4( المرفق بالقوائم المالية المراجعة لعام 2020م.

التعامالت مع األطراف ذات العالقة  6-14
يعتبر الشخص طرف ذو عالقة بالنسبة للمجموعة إذا كان لدى المجموعة القدرة المباشرة أو غير المباشرة على السيطرة على ذلك الشخص أو التأثير 
بشكل جوهري على ذلك الشخص فيما يتعلق باتخاذه للقرارات المالية والتشغيلية، أو العكس، أو عندما تكون المجموعة والشخص خاضعين لسيطرة 

مشتركة أو تأثير جوهري مشترك.

الخاضعة  والكيانات  بالمجموعة  العليا  اإلدارة  وموظفي  اإلدارة  وأعضاء مجلس  المساهمين  وبعض  الزميلة  الشركات  يتضمنون  العالقة  ذات  األطراف 
للسيطرة المشتركة أو التأثير الجوهري لألشخاص المذكورين. لذا يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط تسعير هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة. 
كما أنه تم إبرام التعامالت مع األطراف ذات العالقة على أسس تجارية وعادلة )للمزيد من التفاصيل حول التعامالت مع األطراف ذي عالقة، يرجى 

مراجعة القسم رقم 16 »القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات حولها« من هذه النشرة( .

يتم إبرام تعامالت البيع والشراء مع األطراف ذات العالقة ضمن نشاط آلية التعاقد المعتادة في المجموعة. وتجدر اإلشارة أن األرصدة المستحقة غير 
مضمونة وغير مرتبطة بعمولة ولم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات متعلقة بها إلى األطراف ذات العالقة أو المستحقة منها.
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يوضح الجدول التالي األرصدة المستحقة كما في 31 ديسمبر 2020م و2019م و2018م:

األرصدة المستحقة كما في 31 ديسمبر 2020م و2019م و2018م(:  37الجدول )

المستحقات إلى األطراف ذات العالقةالمستحقات من األطراف ذات العالقة

كما في 31 ديسمبركما في 31 ديسمبر

202020192018202020192018

)ألف ريال سعودي(

354,554292,020338,65263,82038,91023,184الشركات الزميلة 
47,24912,2155,444157,830168,173112,801المشاريع المشتركة 

401,803304,235344,096221,650207,083135,985

بلغت اإليرادات المتعلقة بالتعامالت مع الحكومة والجهات الحكومية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م مبلغ قدره 9,646 مليون ريال سعودي، مقارنة 
بمبلغ 7,154 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م ومبلغ 6,335 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م. كما بلغت المصاريف المتعلقة بالتعامالت 
مع الحكومة والجهات الحكومية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م )شاملة الرسوم الحكومية( مبلغ قدره 3,753 مليون ريال سعودي، مقارنة بمبلغ 
2,759 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م ومبلغ 3,214 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م )للمزيد من التفاصيل حول الذمم المدينة 

التجارية والذمم الدائنة التجارية مع الجهات الحكومية، يرجى مراجعة القسم رقم 6-11-8 »الذمم المدينة / الدائنة من الحكومة« من هذه النشرة(.

فيما يتعلق بهذا الطرح، تعتبر اتفاقية إدارة سجل االكتتاب تعامل مع طرف ذي عالقة )المساهم البائع( لوجود مصلحة ألعضاء مجلس إدارة الشركة فيها. 
وبالتالي، تم الحصول على موافقة مجلس اإلدارة والجمعية العمومية للمساهمين عليها في 1443/04/02هـ )الموافق 2021/11/07م( و1443/04/25هـ 

)الموافق 2021/11/30م(، على التوالي. 

قروض مقدمة إلى أطراف ذات عالقة(:  38الجدول )

كما في 31 ديسمبر

202020192018

)ألف ريال سعودي(
4,5985,3582,360قروض مقدمة إلى كبار المديرين التنفيذيين 

خدمات االتصاالت المقدمة والمستلمة  6-15
تعامالت المجموعة التجارية مع الجهات ذات العالقة خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2019م و2018م(:  39الجدول )

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر

202020192018

)ألف ريال سعودي(
306,161430,682503,008خدمات االتصاالت المقدمة

71,11929,05017,188خدمات االتصاالت المستلمة

المزايا والمكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  6-16
يوضح الجدول التالي المزايا والمكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م 

و2019م و2018م:

المزايا والمكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2019م (:  40الجدول )
و2018م:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

202020192018

)ألف ريال سعودي(
311,146280,381206,224المزايا والمكافآت قصيرة األجل 

88,79460,06155,368مخصص مستحقات اإلجازات ونهاية الخدمة 
––6,116المدفوعات على أساس السهم 

–1,5352,884مستحقات اإلنهاء والمستحقات األخرى 
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سياسة توزيع األرباح-  7
بموجب المادة العاشرة بعد المائة )110( من نظام الشركات، تثبت لكل مساهم جميع الحقوق وااللتزامات المتصلة باألسهم بشكل متساوي، والتي تشمل 
على وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من األرباح المقرر توزيعها. ويتولى مجلس اإلدارة التوصية بتوزيع أية أرباح ضمن تقريره السنوي قبل 
إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة. وبالرغم من ذلك فإنه ال يوجد أي ضمانات بتوزيع فعلي لألرباح، ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح 
على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل االقتصادية 
بشكل عام، والزكاة، وغير ذلك من العوامل األخرى التي يرى المجلس أهميتها فضاًل عن االعتبارات القانونية والنظامية األخرى. وتخضع توقعات الشركة 
فيما يتعلق بهذه العوامل للعديد من االفتراضات والمخاطر والشكوك التي قد تكون خارجة عن سيطرة الشركة. ومثاالً على ذلك، تمنح األسهم حامليها 
الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تليها. وبالرغم من عزم الشركة على توزيع أرباح سنوية 

على مساهميها، إال أنه ال توجد أي ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح، كما ال يوجد أي ضمان بشأن المبالغ التي ستدفع في أي سنة. 

تعتزم الشركة توزيع أرباح على مساهميها بهدف تعزيز قيمة استثماراتهم فيها بطريقة تتماشى مع مصاريفها الرأسمالية ومتطلباتها االستثمارية، وذلك 
بناًء على األرباح التي تحققها الشركة ووضعها المالي، وحالة السوق، والعوامل االقتصادية العامة، وعوامل أخرى والتي تشمل حاجة الشركة إلعادة استثمار 

تلك األرباح، ومتطلباتها الرأسمالية، وتوقعاتها المستقبلية، ونشاطها االقتصادي، واالعتبارات القانونية والتنظيمية األخرى.

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

يجنب )10%( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي 
المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض 
تقررها الجمعية العامة. 

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين، 
وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل )5%( من رأسمال الشركة المدفوع.

مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )الحادي والعشرون( من نظام الشركة األساس والمادة )السادسة والسبعين( من نظام الشركات، للجمعية العامة 
تخصيص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس اإلدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم )إن وجد( على المساهمين كحصة إضافية من األرباح.

ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن الجهة المختصة، وذلك بناء على تفويض 
صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

وكما هو موضح في إعالن الشركة في موقع تداول بتاريخ 1443/02/20هـ )الموافق 2021/09/27م(، أقر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد 
بتاريخ 1443/02/20هـ )الموافق 2021/09/27م( سياسة توزيع األرباح للشركة لفترة ثالث سنوات بداية من الربع الرابع من العام 2021م، ومن المتوقع 
أن يتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم العتمادها. وتهدف السياسة على الحفاظ على حد أدنى من توزيعات األرباح بواقع ريال سعودي 
واحد للسهم الواحد على أساس ربع سنوي. وتخضع التوزيعات اإلضافية لتوصية مجلس اإلدارة للجمعية العامة للشركة، بعد تقييم الوضع المالي للشركة 
والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة. ومن المرجح أن تتفاوت التوزيعات اإلضافية من ربع سنة إلى آخر بناء على أداء الشركة. علماً أن 

سياسة توزيعات األرباح قابلة للتغيير بناء على التالي:

أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة )بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة(. 	
األنظمة والتشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة. 	
أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكاالت التصنيف االئتماني والتي قد تكون ملزمة على الشركة من وقت  	

آلخر.
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فيما يلي ملخص لحصص األرباح التي أعلنتها الشركة وتوزيعها خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م واألعوام 2020م و2019م و2018م:

األرباح الموزعة في السنوات المنتهية في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م واألعوام 31 ديسمبر 2020م و2019م و2018م (:  41الجدول )

2018م
)ألف ريال سعودي(

2019م
)ألف ريال سعودي(

2020م
)ألف ريال سعودي(

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م
)ألف ريال سعودي(

12,000,000 8,000,000 10,000,000 4.000.000 التوزيعات المعلنة عن الفترة

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 عدد األسهم

4 6 4 3 األرباح الموزعة خالل الفترة مقابل السهم 
الواحد )ريال سعودي(

8,000,000 12,000,000 8,000,000 6,000,000 األرباح الموزعة خالل الفترة

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 رأس مال الشركة خالل الفترة

10,779,771 10,664,666 10.994.875 5,773,303 صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة

%111.3 %75.0 % 91.0 %69.2 نسبة األرباح الموزعة إلى ربح السنة 

المصدر: الشركة

وال تستحق أسهم الطرح أي توزيعات أرباح تم اإلعالن عنها قبل تاريخ هذه النشرة حيث يكون أول استحقاق ألسهم الطرح في توزيعات األرباح التي يتم 
اإلعالن عنها من قبل الشركة من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية الالحقة. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه - كما في تاريخ هذه النشرة - ال يوجد 

أي أرباح معلنة أو مستحقة للفترات المذكورة باستثناء ما تم توضيحه أعاله.
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استخدام متحصالت الطرح -  8
جميع  لتسوية  سعودي  ريال    )100,000,000( مليون  مائة  بحوالي  يقدر  مبلغ  منها  سعودي، سيستخدم  ريال   )]●[(  ]●[ بمبلغ  الطرح  متحصالت  تقدر 
المصاريف المتعلقة بالطرح ويشمل ذلك أتعاب مدير االكتتاب والمستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات والمستشارين القانونيين وأي 
مصاريف تتكبدها الشركة فيما يتعلق بالطرح، إضافًة إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات 
العالقة بالطرح حيث أن المساهم البائع سيعوض الشركة عن أي مصاريف تتكبدها. وسوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح المقدر بحوالي ]●[ )]●[( 
ريال سعودي على المساهم البائع، ولن تستلم الشركة أي جزء من متحصالت الطرح. وسيتحمل المساهم البائع كافة األتعاب والمصاريف والتكاليف 

المتعلقة بالطرح.
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رسملة رأس مال الشركة والمديونية-  9
يوضح الجدول التالي رسملة حقوق الملكية والمديونية للمجموعة كما في 30 سبتمبر 2021م. علماً بأنه يجب قراءة الجدول التالي مع القوائم المالية 

المعنية بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها والواردة في القسم رقم  16- »القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات حولها« من هذه النشرة. 

رسملة حقوق الملكية والمديونية الموحدة للمجموعة كما في 30 سبتمبر 2021م(:  42الجدول )

كما في 30 سبتمبر 2021م )غير مراجعة(حقوق الملكية
باألف ريال سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك

20,000,000 رأس المال المصدر

10,000,000 االحتياطيات النظامية

 )286,563(أسهم خزينة

572,608احتياطيات أخرى

38,217,387 األرباح المبقاة

1,972,144الحصص غير المسيطرة

70,475,576إجمالي حقوق الملكية

9,103,027إجمالي القروض طويلة األجل

94,199إجمالي القروض قصيرة األجل

79,672,802الرسملة24 

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

24 تمثل الرسملة إجمالي حقوق الملكية زائداً إجمالي القروض طويلة األجل والقروض قصيرة األجل.

ال يخضع أي من أسهم الشركة ألي حقوق خيار.أ- 
أن رصيد الشركة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة اثني عشر )12( ب- 

شهراً على األقل من تاريخ هذه النشرة، مع مراعاة أي تغيير سلبي وجوهري في أعمال الشركة.
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إفادة الخبراء-  10
قدم جميع المستشارين والمحاسب القانوني الواردة أسمائهم في الصفحات من )ح( إلى )ك( موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم 
وشعاراتهم المنسوبة إليهم وعلى نشر إفاداتهم في هذه النشرة بصيغتها كما وردت ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، كما أن جميع 
المستشارين والعاملين لديهم من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة 

مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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اإلقرارات-  11
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو شركاتها التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر بشكل ملحوظ في الوضع المالي خالل االثني - 1
عشر شهراً األخيرة.

عدم وجود نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط الشركة أو شركتها التابعة.- 2
 لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو شركاتها التابعة خالل السنوات الثالث السابقة - 3

مباشرة لتاريخ تقديم طلب طرح أسهم الطرح الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية. 
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم 6 »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة، ليس لدى الشركة - 4

وشركاتها التابعة أي أدوات دين أو قروض ألجل أو رهون عقارية مضمونة أو حالية أو معتمدة لكن غير مصدرة.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم 6 »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة، ليس لدى الشركة أو - 5

شركاتها التابعة أي قروض أو أي مطلوبات أخرى سواء أكانت مغطاة بضمان شخصي أو ضمان غير شخصي أو مغطاة برهن عقاري، بما في 
ذلك أي سحوبات على المكشوف من الحسابات المصرفية، وليس لديها أي مطلوبات مضمونة أو مطلوبات بموجب القبول أو ائتمان القبول 

أو أي مطلوبات شراء تأجيري.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم 6 »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة، ال تخضع ممتلكات - 6

الشركة وشركتها التابعة ألي رهون أو حقوق أو أعباء كما في تاريخ هذه النشرة.
لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة أو شركتها التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ - 7

تقديم طلب طرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافًة إلى الفترة التي يشملها تقرير مراجع الحسابات حتى اعتماد هذه النشرة، 
باستثناء ما ورد في القسم رقم  6- »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة أو قسم آخر في هذه النشرة، 

خاصة العوامل المذكورة في القسم رقم  2- »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة. 
أن المعلومات المالية الواردة في القسم رقم  6- »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة مستخلصة دون - 8

تغيير جوهري ويتم عرضها بما يتفق مع القوائم المالية.
أن الشركة قادرة على إعداد التقارير المطلوبة في أوقاتها المحددة حسب اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.- 9

 لم يشهر أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة في أي وقت من األوقات إفالسه أو خضع إلجراءات - 10
إفالس.

لم يتم اإلعالن عن أي إعسار أو إفالس خالل السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو - 11
أمين سر مجلس اإلدارة معيًنا بمنصب إداري أو إشرافي فيها.

باستثناء ما ورد في القسم رقم 5-13 »برنامج تحفيز العاملين طويل األجل« من هذه النشرة، ليس هنالك أي برامج أسهم أخرى لموظفي - 12
الشركة من شأنها أن تشرك الموظفين في رأس مال الشركة، وليس هنالك أي ترتيبات أخرى مشابهة قائمة. 

أن الجمعية العامة قد اعتمدت برنامًجا لمنح أسهم لبعض الموظفين كمكافآت أداء وفق إجراءات ذلك البرنامج وشروطه الواردة في هذه - 13
النشرة )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم 5-13 »برنامج تحفيز العاملين طويل األجل« من هذه النشرة(.

كما في تاريخ هذه النشرة، لم يشارك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أي أنشطة مماثلة أو منافسة للشركة، ويتعهد أعضاء مجلس اإلدارة - 14
بااللتزام بهذا المتطلب النظامي مستقباًل وفًقا للمادة الثانية والسبعون من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة حوكمة 

الشركات.
باستثناء ما ورد في القسم رقم 5-3 »مجلس اإلدارة« والقسم رقم 6-14 »التعامالت مع األطراف ذات العالقة« والقسم رقم 12-2 »االتفاقيات - 15

الجوهرية« والقسم رقم 13 »إدارة سجل االكتتاب« من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألٍي من أقربائهم أٍيّ أسهم أو مصلحة من 
أي نوع في الشركة أو في أٍي من شركاتها التابعة.

االلتزام بالعمل طبقاً للمواد الحادية والسبعين والثانية والسبعين من نظام الشركات، والمواد الرابعة واألربعين والسادسة واألربعين من الئحة - 16
حوكمة الشركات، بما في ذلك:

ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة - 
إال بترخيص من الجمعية العامة. 

التزام أعضاء مجلس اإلدارة بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب - 
الشركة على أن يسجل ذلك في محضر اجتماع مجلس اإلدارة وعدم مشاركته بالتصويت عليها.

يتم التصويت على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة في اجتماعات مجلس اإلدارة – وفي حال تطلب النظام ذلك – - 
التي تتم لحساب الشركة  العامة للشركة مع امتناع عضو مجلس اإلدارة التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود  الجمعية 
والتي يكون له مصلحة مباشرة أو غير المباشرة فيها سواء في مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة وفًقا للمادة الحادية والسبعون من نظام 

الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات. 
االلتزام بعدم الدخول في منافسة ضد أعمال الشركة وبأن كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل سوف تتم على أساس - 

تنافسي تطبيقاً لنص المادة الثانية والسبعين من نظام الشركات.
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ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على األتعاب والمكافآت الممنوحة لهم. - 17
ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين االقتراض من الشركة أو أن تضمن الشركة أي قرض يحصل عليه أي من أعضاء مجلس - 18

اإلدارة. 
أن أعضاء مجلس اإلدارة قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظم من شأنها أن تمكن الشركة من استيفاء متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات - 19

ذات العالقة، ومن ضمنها نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد 
اإلدراج.

أن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية قد أعدت من قبل الشركة على أسس سليمة حيث تم وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة - 20
التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.  الناتج عن  التعارض المحتملة والتي تشمل إساءة استخدام أصول الشركة وإساءة التصرف  حاالت 
وفًقا  المخاطر  رقابية مناسبة إلدارة  أنظمة  والتشغيلية ومن تطبيق  المالية  األنظمة  بالتأكد من سالمة  الشركة  ذلك، قامت  إلى  باإلضافة 

لمتطلبات الباب الخامس من الئحة حوكمة الشركات. كما يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة سنوية إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
أن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات كافية ومالئمة.- 21
ال يخضع أي من أسهم الشركة أو الشركات التابعة ألي حقوق خيار.- 22
أن الشركة وشركاتها التابعة ليس لديها أي ممتلكات، بما في ذلك أي أوراق مالية تعاقدية أو أصول أخرى، تخضع قيمتها للتقلبات أو يصعب - 23

التأكد منها، مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على تقييم موقفها المالي.
أن الشركة قدمت تفاصيل في القسم رقم  6- »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة عن أي التزامات - 24

محتملة وقد احتسبت وسجلت مخصًصا لاللتزامات الواردة في هذه المناقشة. 
أن ممتلكات الشركة وشركاتها التابعة ال تخضع ألي رهون أو حقوق أو أعباء كما في تاريخ هذه النشرة.- 25
باستثناء ما ورد في القسم رقم  2- »عوامل المخاطرة« والقسم رقم  6- »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه - 26

النشرة، ليست الشركة على دراية بأي معلومات تتعلق بأي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو عوامل موسمية أو 
دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غير مباشر( على عملياتها.

أن كل الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي تم اإلفصاح عنها في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات أو حقائق - 27
أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها إلى جعل أي إفادة مضللة. 

تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة لطرح أسهم الطرح في السوق المالية.- 28
ال يخل الطرح بأّي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.- 29
أن الشركة ملتزمة بجميع األحكام والشروط بموجب االتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة لجميع القروض والتسهيالت والتمويل، وأنه كما - 30

في تاريخ هذه النشرة، ال يوجد هناك أي إخالل جوهري للشروط واألحكام التعاقدية بموجب االتفاقيات مع الجهات المانحة لجميع القروض 
والتسهيالت والتمويل.

تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد الشركة بأهميتها أو جوهريتها أو التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين - 31
باالستثمار في أسهم الطرح، وال يوجد هناك أي عقود اتفاقيات جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها في هذه النشرة.

تم اإلفصاح عن كافة الشروط واألحكام الجوهرية التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح.- 32
بخالف ما ورد في القسم رقم 12-5 »التقاضي والتحكيم والنزاعات« من هذه النشرة، الشركة وشركاتها التابعة ليسو خاضعين ألي دعاوى أو - 33

إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو شركاتها التابعة أو في وضعهم المالي.
أن أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو - 34

شركاتها التابعة أو في وضعهم المالي.
أن وثائق التأمين الخاصة بالشركة والواردة في القسم رقم 12-3 »التأمين« من هذه النشرة توفر غطاء تأميني بحدود كافية لممارسة الشركة - 35

ألعمالها، وتقوم الشركة بتجديد وثائق وعقود التأمين بشكل دوري لضمان وجود تغطية تأمينية بشكل مستمر.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، فإن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات - 36

األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها. 
أن جميع الموظفين غير السعوديين للمجموعة في المملكة هم تحت كفالتها.- 37
أن جميع الزيادات التي طرأت على رأس مال الشركة ال تتعارض مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.- 38
أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من أطراف أخرى، بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من - 39

تقرير دراسة السوق يمكن االعتماد عليها وال يوجد أي سبب يدعو الشركة لالعتقاد بأن تلك المعلومات غير دقيقة بشكل جوهري.
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المعلومات القانونية-  12

اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية  12-1
يقر أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في الجدول رقم 1 »مجلس اإلدارة » في هذه النشرة بما يلي:

ال يخالف الطرح األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة.أ- 
ال يخل الطرح بأّي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.ب- 
تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في هذه النشرة.ج- 
بخالف ما ورد في القسم رقم 12-5 »التقاضي والتحكيم والنزاعات« من هذه النشرة، الشركة وشركاتها التابعة ليسو خاضعين ألي دعاوى أو د- 

إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو شركاتها التابعة أي وضعهم المالي.
ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في وضعها المالي ه- 

كما في تاريخ هذه النشرة.
باستثناء ما ورد في القسم رقم 5-3 »مجلس اإلدارة« والقسم رقم 6-14 »التعامالت مع األطراف ذات العالقة« والقسم رقم 12-2 »االتفاقيات و- 

الجوهرية« والقسم رقم 13 »إدارة سجل االكتتاب« من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألٍي من أقربائهم أٍيّ أسهم أو مصلحة من 
أي نوع في الشركة أو في أٍي من شركاتها التابعة.

لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أٍيّ عوض غير نقدي من قبل الشركة أو أٍيّ شركة من شركاتها التابعة خالل السنوات ز- 
الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب طرح أسهم الطرح.

االتفاقيات الجوهرية  12-2
أبرمت المجموعة عدداً من االتفاقيات والعقود الجوهرية مع عدد من األطراف، ويوضح هذا القسم ملخصاً لهذه االتفاقيات التي ترى المجموعة أنها 
جوهرية أو ذات أهمية أو قد تؤثر على قرار المستثمرين في االستثمار بأسهم الطرح. ال يشمل ملخص االتفاقيات والعقود الجوهرية الموضحة فيما يلي 

جميع الشروط واألحكام وال يمكن اعتبار الملخص بدياًل عن الشروط واألحكام الواردة في تلك االتفاقيات. 

اتفاقيات لتوريد ودعم للشبكة  12-2-1
 أبرمت الشركة عدة اتفاقيات مع هواوي )Huawei( وإريكسون )Ericsson( ونوكيا )Nokia( وتاتا )TATA(، وذلك لتوريد ودعم للشبكة والتغطية الالسلكية 
وتغطية خدمات الجيل الخامس )5G( وبرمجيات الحجوزات. وباإلضافة إلى ذلك، بموجب هذه االتفاقيات، يُقدم المتعاقدون للشركة عدداً من الخدمات 
األخرى منها توفير اإلمداد والدعم للمتطلبات التشغيلية للمجموعة، وتمكين التغطية الالسلكية للمجموعة وتغطية خدمات الجيل الخامس )5G( في مواقع 

متعددة، فضاًل عن إدارة العمليات وخدمات الصيانة لشبكات الجيل الخامس )5G( واالستشارات المتخصصة.

 وتشمل هذه االتفاقيات التي تبرمها الشركة )أ( اتفاقيات إطارية و)ب( اتفاقيات مساندة و)ج( اتفاقيات توريد. وتشمل االتفاقيات اإلطارية الشروط العامة 
المتعلقة بتقديم خدمة أو منتج معين، وعادًة ما يتم تحديد هذه الشروط بناًء على متطلبات المجموعة وكمية الطلب وأهمية هذه المتطلبات والطلبات 
للمجموعة. وتنص اتفاقيات المساندة على الشروط واألحكام المتعلقة بتقديم خدمات المساندة والصيانة لكٍل من البرمجيات والمعدات ذات الصلة 
باإلضافة إلى الشروط المتعلقة بالضمان. وتتضمن اتفاقيات التوريد، على سبيل المثال ال الحصر، شروط وأحكام متعلقة بالتوريد وتركيب المعدات 
وقطع الغيار وتكامل واختبار المعدات والبرامج والنظم. وعادًة ما تكون مدة هذه االتفاقيات من سنة 1 إلى 3 سنوات، وتُجدد بموجب اتفاقيات إلحاقية 

أو اتفاقيات تعديلية. 

االتفاقيات مع الحكومة والجهات شبه الحكومية  12-2-2
تقوم المجموعة بتقديم العديد من الخدمات للجهات الحكومية والجهات شبه الحكومية، وفي هذا الصدد، عند تعاقد المجموعة مع الجهات الحكومية 
والجهات شبه الحكومية لتوريد الخدمات على سبيل المثال، تقوم المجموعة بتجهيز ملف عرض تقني وملف عرض مالي للجهة الحكومية أو الجهة 
شبه الحكومية ذات الصلة، وفي حال ُقبل العرض التقني والمالي، تقوم المجموعة بإصدار نموذج طلب يتضمن معلومات عن العميل والخدمة المقدمة 
من المجموعة ويتم توقيعها من قبل الشخص المخول له بالتوقيع من الجهة ذات العالقة. وتتبع هذه اآللية عند تقديم خدمات المجموعة والتي تشمل 
تأسيس الخدمات المدارة وخدمات اتصال البيانات وخدمات الخطوط الثابتة والخدمات السحابية وإنترنت األشياء. وعادًة ما يتم تضمين شروط وأحكام 
المجموعة المتعلقة بالخدمة المعنية، والتي تنص على سبيل المثال على تاريخ سريان االتفاقية ومدة العقد وشروط الضمان )للمزيد من التفاصيل، يرجى 

مراجعة القسم رقم 6-11-8 »الذمم المدينة / الدائنة من الحكومة« من هذه النشرة(.

وفي عام 2018م، أبرمت الشركة اتفاقية تسوية مع وزارة المالية ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بموجبها تم 
الوصول إلى تسوية شاملة ونهائية فيما يتعلق بالمنازعات القائمة المتعلقة بالرسوم التجارية على الشركة ورسوم التراخيص للشركة للفترة الواقعة ما بين 
1428/12/22هـ )الموافق 2008/01/01م( و1439/04/13هـ )الموافق 2017/12/31م(. وفي المقابل، التزمت الشركة بموجب االتفاقية على أن تقوم 
باستثمارات رأسمالية في بنيتها التحتية، بما يتوافق مع رؤية المملكة المتعلقة بتطوير البنية التحتية لقطاع االتصاالت، وذلك لفترة 3 سنوات تبدأ من 
1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م(. وكما في 31 ديسمبر 2020م، قامت الشركة بإعادة تقييم البنود ذات العالقة، وفقاً للشروط واألحكام الواردة 

في االتفاقية، وتقوم الشركة بإعادة تقييم البنود ذات العالقة بشكل دوري.
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اتفاقية وسترن يونيون 12-2-3
في نوفمبر 2020م، أبرمت الشركة اتفاقية شراء أسهم، تم تعديلها في 1442/10/13هـ )الموافق 2021/05/25م(، بموجبها قامت شركة وسترن يونيون 
بشراء 15% من أسهم المجموعة في شركة إس تي سي باي مقابل 750 مليون ريال سعودي. وإغالق الصفقة آنذاك كان مشروطاً على الحصول على جميع 
الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات العالقة، بما فيها إصدار مجلس الوزراء على الموافقة على إصدار ترخيص شركة إس تي سي باي كبنك 
رقمي. وفي 1443/02/14هـ )الموافق 2021/09/21م(، وافقت الجمعية العامة لشركة إس تي سي باي على بيع 15% من الحصص في شركة إس تي سي 
باي إلى وسترن يونيون وتحويل شركة إس تي سي باي من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. وتم تخصيص المبلغ الناتج عن بيع 

الشركة للحصص في شركة إس تي سي باي لتمويل رأس مال شركة إس تي سي باي.

الترتيبات التمويلية الجوهرية التي حصلت عليها المجموعة 12-2-4
فيما يلي ملخص للترتيبات التمويلية الجوهرية التي حصلت عليها المجموعة. 

اتفاقيات تسهيالت  12-2-4-1
في تاريخ 1439/10/12هـ )الموافق 2018/06/26م(، أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مع بنك الرياض بموجبها منح بنك الرياض الشركة تسهيالت 
بمبلغ بحد أقصى 4,250,000,000 ريال سعودي، وذلك لغرض )أ( إصدار الضمانات البنكية و)ب( إصدار البدائل االئتمانية المباشرة. وكان تاريخ انتهاء 
التمويل هو يونيو 2021م، وال تزال جاري العمل على تجديد اتفاقية التسهيالت حالياً. وكما في تاريخ هذه النشرة، تزال لدى الشركة التزامات قائمة بمبلغ 

2,006,000,000 ريال سعودي ناتجة عن هذه التسهيالت. 

وفي تاريخ 1441/09/17هـ )الموافق 2020/05/10م(، أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مع البنك األهلي التجاري بموجبها منح البنك األهلي التجاري 
الشركة تسهيالت بمبلغ بحد أقصى 2,825,000,000 ريال سعودي، وذلك لغرض )أ( تيسير تجاري لتمويل متطلبات رأس المال العامل و)ب( تسهيل إصدار 
خطابات ضمان و)ج( وتيسير إلصدار اعتمادات مستندية مؤجلة و)د( تيسير إلصدار اعتمادات مستندية باإلطالع و)هـ( خطابات الضمان المالي. وكان 
تاريخ انتهاء التمويل هو يوليو 2021م، وجاري العمل على تجديد اتفاقية التسهيالت حالياً. وكما في تاريخ هذه النشرة، تزال لدى الشركة التزامات قائمة 

بمبلغ 792,000,000 ريال سعودي ناتجة عن هذه التسهيالت.

صكوك 12-2-4-2
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014م، وافقت الشركة على برنامج صكوك محلي إلصدار شهادات صكوك متسلسلة بقيمة اسمية إجمالية 
تصل إلى 5 مليارات ريال سعودي كحد أقصى. في يونيو 2014م، أصدرت الشركة صكوًكا بموجب هذا البرنامج بقيمة اسمية إجمالية تبلغ ملياري ريال 

سعودي وبمدة تبلغ 10 سنوات. 

وفي عام 2019م، أنشأت الشركة برنامج صكوك دولي إلصدار صكوك متسلسلة بقيمة اسمية إجمالية تصل إلى 5 مليارات دوالر أمريكي كحد أقصى. 
في مايو 2019م، أصدرت شركة صكوك االتصاالت السعودية المحدودة )وهي شركة تأسست لغرض إصدار صكوك بموجب هذا البرنامج( المجموعة 
األولى من الصكوك في إطار هذا البرنامج، بقيمة إجمالية تبلغ 1,250 مليون دوالر أمريكي )أي ما يعادل 4,688 مليون ريال سعودي( وبمدة تبلغ 10 سنوات

الضمانات 12-2-4-3
في  ديسمبر 2017م، حصلت شركة إس تي سي ماليزيا القابضة المحدودة )وهي شركة تابعة لشركة إس تي سي آسيا القابضة المحدودة( على قرض 
بعمولة متغيرة )كاليبور لفترة ستة أشهر + 0.65%( في 28 ديسمبر 2017م من بنك توكيو-ميتسويشي يو إف جي )ماليزيا( بيرهاد وإتش سي بي سي 
أمانه ماليزيا بيرهاد وستاندرد تشارترد بانك على فترة سداد مدتها خمس سنوات. ويخضع تسهيل المرابحة الماثل لضمان بموجب خطاب ضمان مقدم 

من الشركة. 

التأمين  12-3
تخضع عمليات المجموعة لعدد متنوع من المخاطر التشغيلية والجغرافية، بما في ذلك الحوادث والكوارث الطبيعية والحرائق واألخطار المتعلقة بالطقس 
والمخاطر الجغرافية والسياسية وغيرها من األحداث الخارجة عن سيطرة المجموعة. وبناء على ذلك، تحتفظ المجموعة بمجموعة متنوعة من وثائق 
التأمين مع شركات تأمين ذات سمعة جيدة على مستوى المجموعة ومستوى الدول التي تعمل فيها الشركات التابعة للمجموعة وذلك من أجل التصدي 

للتأثير المالي الذي قد ينتج عن تلك األحداث الغير متوقعة عندما يكون مبلغ الخسارة المحتملة كبيًرا بما يكفي لتعطيل العمليات التجارية العادية.

لم تواجه المجموعة أي صعوبات في تجديد وثائق التأمين الخاصة بها في السنوات الثالث الماضية وتعتقد اإلدارة أن مستويات التأمين الحالية للمجموعة 
كافية في ضوء المخاطر التي تواجهها المجموعة وتتوافق مع معايير قطاع االتصاالت القائمة على المناطق واألسواق التي تعمل فيها المجموعة )للمزيد 
من التفاصيل حول المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية وغيرها من األحداث الكارثية، يرجى مراجعة القسم رقم 2-2-10 »المخاطر المتعلقة بتأثر 

شبكات االتصاالت سلًبا بالكوارث الطبيعية أو غيرها من األحداث الكارثية الخارجة عن سيطرة مشغليها« من هذه النشرة(.
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الملكية الفكرية  12-4
باستثناء العالمات التجارية الخاصة بالمجموعة، ال تمتلك المجموعة أي حقوق ملكية فكرية تعتقد أنها ضرورية لقدرتها على القيام بأعمالها. ولقد تم 
تصنيف »شركة االتصاالت السعودية )إس تي سي(« على أنها العالمة التجارية األكثر قيمة في مجال االتصاالت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
من قبل براند فينانس في عام 2021م. وتسعى المجموعة إلى حماية هذه العالمة التجارية، باإلضافة إلى كل من »شركة االتصاالت الكويتية )إس تي سي 
الكويت( » و«شركة إس تي سي البحرين«، من خالل تسجيل الملكية الفكرية بالطرق المناسبة في أسواقها الرئيسية. ولم تشهد المجموعة أي انتهاك 

جوهري للعالمة التجارية للشركة في السنوات الثالث الماضية.

التقاضي والتحكيم والنزاعات  12-5
تكون المجموعة، من وقت آلخر، طرًفا في العديد من الدعاوى واإلجراءات القانونية الناشئة في السياق الطبيعي ألعمالها. وال تعتقد المجموعة أن تسوية 
هذه الدعاوى أو اإلجراءات القانونية، بصورة فردية أو جماعية، سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على وضعها المالي ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية. 

وفيما يتعلق بالوعاء الزكوي للشركة، تجدر اإلشارة إلى أن المجموعة سبق وأن قدمت اعتراضاً فيما يتعلق بربوط عامي 2008م و2009م، وقد صدر حكم 
من اللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية لصالح الشركة حيث أنه يؤيد موقفها في عدم اعتبار صافي الربح المعدل كأساس لتقييم الزكاة 
لعامي 2008م و2009م، وبناًء  على ذلك، تم دفع المبالغ المستحقة خالل الربع الثالث من عام 2021م. باإلضافة إلى ذلك، قدمت المجموعة اعتراضات 
عن الربوط الزكوية لألعوام من 2015م وحتى 2017م بمبلغ 134 مليون ريال سعودي وال تزال هذه االعتراضات منظورة لدى األمانة العامة للجان الضريبية 

وترى المجموعة سالمة موقفها الزكوي وأنه لن يترتب عن ذلك أي مخصصات إضافية جوهرية.

باإلضافة إلى ذلك، تلقت المجموعة مطالبات من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تتعلق بفرض رسوم حكومية على بيع األجهزة باألقساط للفترة من 
2018م حتى نهاية الربع األول من عام 2021م، بقيمة إجمالية تصل إلى 782 مليون ريال سعودي. واعترضت المجموعة على ذلك خالل المهلة النظامية. 
وبناًء على آراء االستشاريين المتخصصين في هذا الصدد وطبيعة تلك المبيعات، تعتقد المجموعة أن النتيجة ستكون في صالحها وليس هناك حاجة 

إلى وضع مخصصات إضافية جوهرية.

ملخص النظام األساس للشركة  12-6
فيما يلي ملخص للنظام األساس للشركة. وتجدر اإلشارة أنه ال يوجد في النظام األساس ما يمنع القيام بأي عملية طرح ثانوي مسوق بالكامل. 

أغراض الشركة 12-6-1
إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة والمتنقلة والبنى التحتية التي تتطلبها والتي تعزز من تحقيق التحول الرقمي. أ- 
توصيل خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات المختلفة وتقديمها الى المشتركين، وصيانتها وإدارتها.ب- 
والمالية ج-  الفنية  النواحي  جميع  من  وتوفيرها  وتنفيذها  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  خدمات  لتطوير  الالزمة  والدراسات  الخطط  إعداد 

واإلدارية، وإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، وتقديم الخدمات االستشارية التي تتعلق بشكل مباشر أو 
غير مباشر بأعمالها وأوجه نشاطها.

التوسع في شبكات ونظم االتصاالت وتقنية المعلومات والبنى التحتية وتطويرها، عن طريق استخدام أحدث األجهزة والمعدات التي توصلت د- 
إليها تقنية االتصاالت، خصوصاً في مجال تقديم الخدمات والتطبيقات والبرامج وإدارتها.

تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملة بما في ذلك على سبيل المثال )االتصاالت - خدمات تكنولوجيا المعلومات – الخدمات ه- 
المدارة – الخدمات السحابية – إدارة المحتوى – خدمات مركز البيانات – البيانات الكبيرة – الخدمات الرقمية – التجارة اإللكترونية – 

األجهزة – البرامج – التطبيقات – الخ...(
توفير المعلومات والتقنيات واألنظمة المعتمدة على المعلومات للعمالء، بما في ذلك إعداد وتوزيع أدلة الهاتف واألدلة التجارية والنشرات و- 

والمعلومات والبيانات وتوفير وسائل االتصاالت الالزمة لنقل خدمات )اإلنترنت( بما ال يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم )163( وتاريخ 
1418/10/23ه، وخدمات الحاسب اآللي العامة، وغير ذلك مما يتعلق بأنشطة االتصاالت أو الخدمات التي تقدمها الشركة سواء كان ذلك 

ألغراض اإلعالم أو التجارة أو الدعاية أو أغراض أخرى تراها الشركة مناسبة.
تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير وشراء وامتالك وتأجير وتصنيع وتسويق وبيع وتطوير وتصميم وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات ز- 

ومكونات شبكات االتصاالت المختلفة، بما في ذلك الشبكات الثابتة والمتحركة والخاصة، وكذلك برامج الحاسب اآللي والممتلكات الفكرية 
األخرى، وتقديم الخدمات والقيام بأعمال المقاوالت المتعلقة بشبكات االتصاالت المختلفة.

استثمار العقارات وما قد يترتب على ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة.ح- 
عقد القروض وتملك األصول الثابتة والمنقولة وذلك بقصد تحقيق أغراضها.ط- 
تقديم الدعم المالي واإلداري والخدمات األخرى للشركات التابعة.ي- 
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تقديم خدمات التطوير والتدريب وإدارة األصول والتنمية والخدمات األخرى ذات العالقة.ك- 
تقديم حلول دعم القرار وذكاء االعمال واستثمار البيانات.ل- 
تقديم خدمات سلسلة اإلمدادات والخدمات األخرى.م- 

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت. 

المشاركة والتملك في الشركات 12-6-2
يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة وفقا لنظام الشركات، كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في 
شركات أخرى قائمة أو أن تندمج معها، ولها حق االشتراك مع غيرها في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو أي كيانات أخرى 
سواء داخل المملكة أو خارجها وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو 

الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

المركز الرئيس للشركة  12-6-3
يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض، ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة وخارجها.

مدة الشركة 12-6-4
مدة الشركة تسعة وتسعون )99( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها رقم م/35 وتاريخ 1418/12/24هـ، ويجوز 

دائما إطالة هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة أو أقصر، بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء مدة الشركة بسنة واحدة على األقل.

رأس المال  12-6-5
رأس الشركة )20( عشرون مليار ريال مقسماً إلى ملياري )2,000,000,000( سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة األسمية لكل منها )10( رياالت سعودية 

وجميعها أسهم عادية.

االكتتاب في األسهم 12-6-6
اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأس المال البالغة ملياري )2,000,000,000( سهم قيمتها مبلغ وقدره )20( مليار ريال، ودفعوا قيمتها كاملة. 

األسهم الممتازة  12-6-7
يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهماً ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى 
أسهم ممتازة، أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية، وال تعطي األسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين، وترتب هذه األسهم 
ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكبر من أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي، ودون اإلخالل بما 

سبق يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تضع شروطاً وأحكاماً إضافية تتعلق باألسهم الممتازة. 

إصدار األسهم 12-6-8
تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق 
القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فاذا ملك 
السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن 

االلتزامات الناشئة في ملكية السهم.

بيع األسهم غير مستوفاة القيمة 12-6-9
يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق، جاز لمجلس اإلدارة بعد إبالغه أ- 

بخطاب مسجل، بيع السهم في المزاد العلني أو سوق األوراق المالية، بحسب األحوال وفق الضوابط التي تحددها الجهة المختصة.
وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز ب- 

للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.
ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا ج- 

الشأن. 
وتلغي الشركة السهم المبيع وفقاً ألحكام هذه المادة، وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى، وتؤشر في سجل األسهم بوقوع د- 

البيع مع بيان اسم المالك الجديد وتؤشر بذلك في سجل المساهمين.
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شراء الشركة ألسهمها أو بيعها أو رهنها  12-6-10
يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو بيعها أو رهنها، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات في 
الجهة  للضوابط الصادرة عن  الموظفين، ووفقاً  المساهمين. ويجوز للشركة شراء أسهمها لغرض تخصيصها لموظفيها ضمن برنامج أسهم  جمعيات 

المختصة. ويجوز أيضاً للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات المختصة. 

تداول األسهم وسجل المساهمين 12-6-11
أسهم الشركة قابلة للتداول وفقاً لنظام السوق المالية واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية.

زيادة رأس المال 12-6-12
للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى االقتصادية وبعد موافقة الجهة المختصة أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات  أ- 
بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة اإلسمية لألسهم األصلية، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاماًل. وال يشترط أن يكون رأس المال قد 
دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود الى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته 

بعد المدة المقررة لتحويلها الى أسهم.
للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات  ب- 

التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك، وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.
للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة  ج- 
التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في صحيفة يومية أو بإبالغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس 

المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم  د- 

لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
توزع األسهم الجديدة على َحَملَة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة  هـ- 
من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على حملة حقوق 
األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال 
يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص 

نظام السوق المالية على غير ذلك.

تخفيض رأس المال 12-6-13
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر، ويجوز في الحالة األخيرة وحدها أ- 

تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة )الرابعة والخمسين( من نظام الشركات، وال يصدر قرار التخفيض إال بعد 
تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة، وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات. 

وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوماً من تاريخ ب- 
نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس، فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته 

في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجاًل.

 السندات والصكوك 12-6-14
يجوز للشركة أن تصدر أدوات دين أو صكوك تمويلية متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وفقاً ألحكام نظام الشركات.أ- 
يجوز للشركة - بقرار من مجلس اإلدارة - ووفقاً لنظام السوق المالية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة، إصدار أي نوع من أنواع أدوات ب- 

الدين القابلة للتداول سواء بالعملة السعودية أو غيرها، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، كالسندات والصكوك سواء أصدرت تلك 
األدوات في الوقت نفسه أو من خالل سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج أو أكثر يضعه المجلس من وقت إلى آخر، وكل ذلك في 

األوقات وبالمبالغ ووفقاً للشروط التي يقرها المجلس، وله حق اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة في ذلك.
كما يجوز للشركة أن تصدر أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل الى أسهم وذلك بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تحدد ج- 

فيه الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك األدوات أو الصكوك في الوقت نفسه 
أو من خالل سلسلة من اإلصدارات، أو من خالل برنامج أو أكثر إلصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية. ويصدر مجلس اإلدارة - دون الحاجة 
الى موافقة جديدة من الجمعية العامة غير العادية - أسهماً جديدة مقابل تلك األدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء 
فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك األدوات أو الصكوك، ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة األساس فيما يتعلق بعدد األسهم 
المصدرة ورأس المال. ويجب على مجلس اإلدارة إشهار اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال بالطريقة المحددة في نظام الشركة األساس 

إلشهار قرارات الجمعية العامة غير العادية.
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مجلس إدارة الشركة 12-6-15
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً، يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية لمدة ثالث سنوات ميالدية، كما يحق لكل مساهم 

ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس اإلدارة في حدود نسبة ملكيته في رأس المال. 

انتهاء عضوية المجلس 12-6-16
تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضوية وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ويجوز للجمعية العامة العادية إعادة تعيين 
أعضاء مجلس اإلدارة، كما يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم، وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول 
تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب، ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت 

مناسب، وإال كان مسؤوالً من قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار.

المركز الشاغر في المجلس 12-6-17
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين مؤقتاً عضواً آخر في المركز الشاغر بحسب تقدير المجلس، على أن يكون ممن تتوافر 
فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك الجهة المختصة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية 
في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى 
المنصوص عليه في نظام الشركات أو نظام الشركة األساس، وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوماً لتعيين 

العدد الالزم من األعضاء.

صالحيات المجلس 12-6-18
مع مراعاة االختصاصات الثابتة للجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ورسم السياسات 

العامة التي تسير عليها لتحقيق أغراضها وذلك وفقاً ألحكام نظام الشركات بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: 

اعتماد الئحة عمل المجلس واللوائح المالية واإلدارية والفنية واالستثمارية للشركة والسياسات المحاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية، وتحديثها  أ- 
دورياً، واعتماد خطط عمل الشركة وتشغيلها وإقرار ميزانيتها السنوية، واعتماد مخصص المسؤولية السنوية االجتماعية والتبرعات وللمجلس 

أن يفوض المسؤولين في الشركة للتوقيع نيابة عنها وفقا للضوابط التي يضعها المجلس. 
تشكيل اللجان التي تساعده على أداء مهامه بما في ذلك لجنة الترشيحات والمكافآت، وغيرها من اللجان التي يقوم المجلس بإنشائها ومراقبة  ب- 

أداء اللجان دورياً والتنسيق بينها من أجل سرعة البت في األمور التي تعرض عليها.
المفوضين  وتعيين  االعتمادات،  وفتح  البنوك،  لدى  واإليداع  والسحب  البنكية،  الحسابات  وإغالق  وتشغيل  وإدارة  البنكية،  الحسابات  فتح  ج- 
والكمبياالت  الشيكات  ذلك  في  بما  التجارية،  واألوراق  والمستندات  األوراق  والتوقيع على جميع  إلغائها،  أو  وتحديد صالحياتهم  بالتوقيع، 
والسندات ألمر وتجييرها، والتحويالت، وإصدار الضمانات المصرفية، والحصول على التسهيالت االئتمانية والتعامل في منتجات الخزينة 
والعمليات المصرفية اإللكترونية، وجميع المعامالت المصرفية، واستثمار أموال الشركة وتشغيلها في األسواق المحلية والدولية داخل المملكة 

العربية السعودية وخارجها، والتفويض في تلك االستثمارات. 
الصناديق  مع  واالستثمارية  والتجارية  المصرفية  االتفاقيات  من  وغيرها  المالية،  والمشتقات  التمويل  اتفاقيات  على  والتوقيع  الموافقة  د- 
والمؤسسات التمويلية والمؤسسات المالية التجارية وغيرها مهما بلغت مدتها، وعقد القروض التي تتجاوز آجالها ثالثة سنوات وذلك من 
في عقود  والتفويض  أخرى،  ائتمانية  وأي جهة  االئتمان  وشركات  المالية  والبيوت  التجارية  والبنوك  الحكومي  التمويل  ومؤسسات  صناديق 

القروض أيا كانت مدتها.
تقديم التسهيالت المالية المناسبة للشركات التي تملك الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر حصصاً أو أسهماً فيها أيا كانت مدتها، وللمجلس  هـ- 
المالي  الدعم  تقديم  وله  الشركات،  لتلك  الشركة  ديون  سداد  في  األولوية  عن  والتنازل  الشركات،  تلك  لدائني  والرهون  الضمانات  تقديم 
واالئتماني والفني واإلداري واالستثماري وإدارة الخزينة لتلك الشركات وتقديم القروض لها وضمان ديون أياً من هذه الشركات، كل ذلك وفق 

ما يراه المجلس محققاً لألهداف التجارية للشركة.
القيام بجميع األعمال والتصرفات التي من شأنها أن تحقق أغراض الشركة. و- 

إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها، وبعد اتخاذ الشركة ما يراه المجلس مناسباً لتحصيل هذه الديون، وإصدار  ز- 
الضمانات والكفاالت المالية وكفاالت الغرم واألداء فيما يتعلق بأعمال الشركة لصالح أي جهة كانت عندما يرى وفقاً لتقديره أن ذلك يخدم 
البنكية وأي مستندات ضمان أخرى وإعطاء  البنكية واالتفاقيات، وتقديم الضمانات  التعامالت  أنواع  مصلحة الشركة، والدخول في جميع 
األولوية لديون الغير وما في حكم ذلك، والسماح للغير باستخدام كل أو جزء من التسهيالت الممنوحة للشركة أو الشركات التي تشارك فيها 

الشركة.
الرهن  وفك  والرهن  للدائنين،  الضمانات  وتقديم  المجلس  يقره  الذي  العادل  بالمقابل  وعقاراتها  وممتلكاتها  الشركة  أصول  في  التصرف  ح- 
والتفويض فيها والبيع والشراء والتأجير واالستئجار واإلفراغ وقبض وتسليم الثمن والمثمن، وتقديم بعض أصول وممتلكات وعقارات الشركة 

كحصة عينية في رٍأس مال شركة تشارك فيها.
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تمثيل الشركة في عالقتها مع غيرها والجهات الحكومية والخاصة، وجميع الجهات التنفيذية، وجميع الشركات والمؤسسات واألفراد والبنوك  ط- 
التجارية والمؤسسات المالية والصرافات، وجميع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وجهات اإلقراض 
األخرى، والتخليص على بضائع الشركة لدى الجمارك وتسلمها وتقديم الطلبات والبيانات الخاصة بذلك وتوقيعها وتسليم الطرود البريدية، وله 
حق طلب التأشيرات من وزارة العمل وسداد رسومها وله حق منح تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي ونقل الكفاالت والتنازل عنها وطلب 
تأشيرات الزيارة واستخراج اإلقامات ورخص العمل وتجديدها وإنشاء المكاتب وفروعها، واستخراج السجالت التجارية للفروع وتجديدها 
وإجراء التعديالت عليها من حذف أو إضافة أو تغير أو شطب، وطلب استخراج التراخيص أيا كان نوعها، وتجديدها وإجراء التعديالت عليها 
من حذف أو إضافة أو تغيير أو إلغائها، والدخول في المناقصات والمزايدات والمنافسات سواء بصفة مستقلة أو مع أشخاص أو شركات أو 

من خالل اتحادات، وإجراء التعامالت نيابة عن الشركة والقبض والتسديد وتسلم الحقوق لدى الغير، وقبول الهبات.
طلب إزالة شيوع العقارات وتخصيصها وقسمتها وتقديم طلبات حجج االستحكام وصكوك التمليك، وطلب تعديل الصكوك والفرز وإقرار البدل  ي- 
واستخراج بدل فاقد وتقديم طلبات استخراج صور عنها أو تهميشها أو تصحيحها، وتصحيح وتعديل ذرع وحدود العقارات، وضم ما تضمنته 
الصكوك في صك واحد أو أكثر، والحصول على صكوك جديدة والتوقيع على الصكوك الشرعية وتسلمها، كما له حق الشراء والبيع واإلفراغ 
وقبوله والتسلم والتسليم والتوقيع على ذلك أمام كاتب العدل، ودفع الثمن وقبض الثمن وتسليم الثمن، وله حق ضم األمالك والصكوك والقسمة 
والفرز، وطلب تعديل استخدام المخططات، وله حق التأجير واالستئجار والقبض والدفع، وتوقيع العقود واالتفاقيات بما في ذلك دون حصر 

عقود الشراء والبيع واإليجار واالستئجار والخدمات والوكاالت واالمتياز والتأمين وغيرها من العقود الالزمة لممارسة نشاط الشركة.
تأسيس الشركات وتعديل عقود التأسيس، والتوقيع عن الشركة على عقود التأسيس الخاصة بالشركات التي تشارك الشركة فيها ومالحق  ك- 
تعديالتها، أيا كان نوع هذه الشركات، وأيا كان مضمون هذه التعديالت، بما فيها التعديالت الخاصة بزيادة أو إنقاص رأس المال أو التنازل 
عن الحصص واألسهم وبيعها وفق األنظمة ذات العالقة أو القبول بالحصص واألسهم المتنازل عنها للشركة أو تحويل الشركات أو دمجها وبيع 
وشراء الحصص واألسهم في الشركات، وتصفية الشركات وشطب سجالتها، وللمجلس طلب وقبول والتفاوض على طرح األسهم والحصص 
التي تملكها الشركة لالكتتاب العام أو الخاص داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، مع مراعاة المتطلبات النظامية، وللمجلس تعيين 
ممثلي الشركة في إدارة أي شركة أخرى تكون تابعة لها أو مساهمة فيها، وحضور اجتماعات جمعيات الشركاء أو المساهمين ومجالس اإلدارة 
والتوقيع على قرارات ومحاضر اجتماعات جمعيات الشركاء والمساهمين ومجالس  الشركة  نيابة عن  المديرين، والتصويت فيها  ومجالس 

المديرين ومجالس اإلدارة فيها.
اختيار الوكالء الشرعيين وفسخ الوكاالت وتعيين أمين عام المجلس والرئيس التنفيذي للشركة والعاملين فيها، وتحديد أجورهم وامتيازاتهم  ل- 
وبنود وشروط التوظيف األخرى، وفسخ عقودهم، وكذلك التعاقد مع مقدمي الخدمات للشركة كمكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية ومكاتب 

المحاسبة والمراجعة المالية وغيرها.
التوقيع على االتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية وإصدار الوكاالت الشرعية. م- 

يكون للمجلس في حدود اختصاصاته أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من غيره في مباشرة عمل أو أعمال معينه، وإعطائهم حق  ن- 
تفويض غيرهم. 

 مكافأة أعضاء المجلس 12-6-19
تتكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة - نظير أعمال المجلس - مبلغاً معيناً وبدل حضور عن الجلسات. وفقاً لما تقضي به األنظمة والضوابط الصادرة في 
هذا الشأن. كما يستحق العضو مكافأة نظير ما يسند إليه من أعمال فنية أو إدارية أو استشارية. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية 
العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك 
على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنيه أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضا على بيان بعدد 

جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. 

صالحيات رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين عام المجلس 12-6-20
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس، ونائباً لرئيس المجلس، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب أ- 

تنفيذي بالشركة.
وأمام جميع ب-  العدل،  القضاء وكتابة  وأمام  الشركة في عالقاتها مع غيرها  بتمثيل  الرئيس  نائبه في حال غياب  أو  المجلس   يختص رئيس 

الدوائر الحكومية ولجان فض المنازعات على مختلف أنواعها ودرجاتها وجميع الجهات األخرى، وله حق تمثيل الشركة في شراء األراضي 
والعقارات وبيعها وإفراغها، وحق التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها وغيرها من العقود، وله حق توكيل غيره في أي من 

هذه الصالحيات، ويحدد مجلس اإلدارة اختصاصاته فيما لم ينص عليه نظام الشركة األساس.
يعين المجلس أميناً عاماً له من أعضائه أو من غيرهم، ويختص أمين عام المجلس باالختصاصات الواردة في اللوائح الصادرة من الجهة وكما ج- 

يحدد المجلس أي اختصاصات أخرى تسند إليه.
ال تزيد مدة تعيين رئيس المجلس ونائبه واألمين العام إذا كان عضو مجلس إدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز للمجلس في د- 

جميع األحوال إعادة تعيينهم، وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير 
مشروع أو في وقت غير مناسب. 
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اجتماعات المجلس 12-6-21
يجتمع مجلس اإلدارة )4( مرات على األقل في السنة بناًء على دعوة من رئيسه، وتكون الدعوة مشتملة على جدول األعمال، وعلى الرئيس دعوة المجلس 
لالجتماع إذا طلب ذلك اثنان من األعضاء، وتعقد اجتماعات المجلس في مركز الشركة أو في مكان آخر يعينه رئيس المجلس، وللمجلس أن يدعو لحضور 
جلساته من يرى االستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، ويجوز عقد اجتماعات المجلس واشتراك عضو المجلس في مداوالته 

والتصويت على قراراته بواسطة وسائل التقنية الحديثة، مع مراعاة الضوابط المنظمة لذلك.

نصاب اجتماع المجلس 12-6-22
ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره خمسة أعضاء على األقل. وفي حال إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوا آخر في حضور اجتماعات المجلس 
يتعين أن تكون اإلنابة طبقا للضوابط الصادرة من الجهة المختصة، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند 

تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 

مداوالت المجلس 12-6-23
تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس، وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون، وأمين عام المجلس، وتدون هذه المحاضر 

في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين عام المجلس. 

حضور الجمعيات 12-6-24
لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة أ- 

في حضور الجمعية العامة وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة. 
يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، ب- 

بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

اختصاصات الجمعية العامة العادية 12-6-25
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على األقل في 

السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية 12-6-26
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس باستثناء األمور المحظور عليها تعديلها نظاماً، ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة 

أصاًل في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

دعوة الجمعيات 12-6-27
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة لالنعقاد إذا طلب ذلك أ- 

مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل )5%( من رأس المال على األقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية 
لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. 

وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بـ)واحد وعشرين( يوماً ب- 
على األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة، وترسل صورة من الدعوة 

وجدول األعمال إلى الوزارة والهيئة وذلك خالل المدة المحددة للنشر.

سجل حضور الجمعيات 12-6-28
يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية. 

نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية 12-6-29
ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسين في المائة )50%(من رأس المال على األقل، فإذا لم يتوافر 

النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع يتعين األخذ بأحد الخيارين التاليين:

عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن أ- 
عن إمكانية عقد هذا االجتماع.

توجيه الدعوة الى اجتماع ثان يعقد خالل مدة ال تقل عن )20( العشرين يوماً وال تزيد عن )30( الثالثين يوماً التالية لالجتماع السابق، وتنشر ب- 
هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة )التاسعة والعشرون( من هذا النظام. 

وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه. 
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نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية 12-6-30
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسين في المائة )50%( من رأس المال على األقل، فإذا لم يتوافر 

النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع يتعين األخذ بأحد الخيارين التاليين: 

عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن أ- 
عن إمكانية عقد هذا االجتماع.

توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة )التاسعة والعشرون( والفقرة )ب( من المادة )الحادية والثالثون( ب- 
من نظام الشركة األساس.

وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل.

وإذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة )التاسعة والعشرون( 
من نظام الشركة األساس ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياًّ كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

التصويت في الجمعيات 12-6-31
لكل مساهم صوت عن كل سهم يمثله في الجمعيات العامة، ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة، وللمساهم الحق في أن يوكل 

عنه مساهما آخر من غير أعضاء المجلس ومن غير موظفي الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة.

قرارات الجمعيات 12-6-32
تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم 
الممثلة في االجتماع، إال إذا كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساس 

أو باندماجها مع شركة أخرى فال يكون صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

المناقشة في الجمعيات 12-6-33
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات. ويجيب 
مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يُعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، 

احتكم إلى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر 12-6-34
يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في أ- 

حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.
يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد ب- 

في  دارت  التي  للمناقشات  وافية  وخالصة  خالفتها،  أو  عليها  وافقت  التي  األصوات  وعدد  اتخذت،  التي  والقرارات  لها  المقررة  األصوات 
االجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمينها العام وجامع األصوات. 

تشكيل لجنة المراجعة 12-6-35
تُشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثالثة الى خمسة أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين 
أو غيرهم، ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وإذا شغر مركز أحد أعضاء لجنة المراجعة كان لمجلس اإلدارة أن يعين 
عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية لشغل العضوية، ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة وكذلك هيئة السوق المالية 

خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 

نصاب اجتماع اللجنة 12-6-36
يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي 

صوت معه رئيس اللجنة.

اختصاصات اللجنة 12-6-37
تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة. ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس 
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة 

ألضرار أو خسائر جسيمة.
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تقارير اللجنة 12-6-38
على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والمالحظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها 
كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى 
مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ )واحد وعشرين( يوماً على األقل؛ لتزويد 

كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

تعيين مراجع الحسابات 12-6-39
يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تعينه الجمعية العامة العادية، وتحدد أتعابه ومدة 

عمله، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

صالحيات مراجع الحسابات 12-6-40
لمراجع الحسابات في أي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضا طلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة 
الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك؛ مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا 
صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة، فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه 

أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

السنة المالية 12-6-41
تكون السنة المالية للشركة اثني عشر شهراً ميالدياً تبدأ في أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنه ميالدية.

الوثائق المالية 12-6-42
يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة، وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية أ- 

المنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد 
المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على األقل.

يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة، وتودع نسخ ب- 
منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بـ)واحد وعشرين( يوماً على األقل. 

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة ج- 
يومية توزع في مركز الشركة الرئيس، وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة والهيئة، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة 

بخمسة عشر يوماً على األقل.

توزيع األرباح 12-6-43
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

بلغ  متى  التجنيب  العادية وقف هذا  العامة  الجمعية  تقرر  أن  ويجوز  للشركة،  النظامي  االحتياطي  لتكوين  األرباح  )10%( من صافي  يجنب  أ- 
االحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو  ب- 
أغراض تقررها الجمعية العامة. 

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على  ج- 
المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً 

من هذه المؤسسات.
يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل )5%( من رأسمال الشركة المدفوع. د- 

مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )الحادي والعشرون( من نظام الشركة األساس والمادة )السادسة والسبعين( من نظام الشركات، للجمعية  هـ- 
العامة تخصيص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها 

العضو.
للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس اإلدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم )إن وجد( على المساهمين كحصة إضافية من األرباح. و- 

 ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن الجهة المختصة، وذلك بناء على تفويض 
صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية.
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استحقاق األرباح 12-6-44
التوزيع وتكون أحقية  لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ  يستحق المساهم حصته في األرباح؛ وفقاً 
األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق، وتدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان 

والمواعيد واآلليات التي يحددها مجلس اإلدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة.

توزيع األرباح لألسهم الممتازة 12-6-45
إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة )الرابعة عشرة أ- 

بعد المائة( من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة. 
إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة )الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات( من األرباح مدة ثالث سنوات ب- 

متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم، المنعقدة طبقاً ألحكام المادة )التاسعة والثمانين( من نظام الشركات، أن تقرر إما 
حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم 

في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركـة من دفع كل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.

خسائر الشركة 12-6-46
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات أ- 

فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء مجلس اإلدارة فوراً، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة 
رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال 

المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظام الشركة األساس.
وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة، أو إذا اجتمعت ب- 

وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس 
المال خالل تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

دعوى المسؤولية 12-6-47
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرراً خاصاً به. وال يجوز 

للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائما. ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

انقضاء الشركة 12-6-48
تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية، ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة 
غير العادية، ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية، 
ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات، وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي، وتنتهي صالحية مجلس إدارة الشركة بحلها، 
ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي، وتبقى جمعيات المساهمين قائمة 

خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.
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إدارة سجل االكتتاب-  13
قامت الشركة، والمساهم البائع ومديرو اكتتاب المؤسسات بإبرام اتفاقية إدارة سجل االكتتاب بتاريخ 1443/05/01هـ )الموافق 2021/12/05م( فيما 
يتعلق بالطرح الخاص بالفئات المشاركة )»اتفاقية إدارة سجل االكتتاب«(. وافق كل من مديري سجل اكتتاب المؤسسات بموجب االتفاقية على تسويق طرح 

األسهم للفئات المشاركة في عدة دول. وفيما يلي ملخص ألهم شروط وأحكام اتفاقية إدارة سجل االكتتاب.

السعر والتخصيص  13-1
من المزمع أن يتم تحديد سعر الطرح النهائي من قبل مديري سجل اكتتاب المؤسسات بعد االنتهاء من عملية بناء سجل األوامر على أساس النطاق 
السعري وبالتنسيق مع الشركة والمساهم البائع. كما سيتم عكس سعر الطرح في اتفاقية التسعير التي سيتم إبرامها بين األطراف وفقاً للنموذج المتفق 
عليه في اتفاقية إدارة سجل االكتتاب )»اتفاقية التسعير«(. وسيقوم مديري سجل اكتتاب المؤسسات بتحديد آلية تخصيص أسهم الطرح بالتنسيق مع 

الشركة والمساهم البائع. 

استكمال طرح أسهم الطرح  13-2
وفقاً التفاقية إدارة سجل االكتتاب، يجب أن يكون تاريخ استكمال طرح أسهم الطرح خالل يومي تداول من تاريخ التداول المتفق عليه بين األطراف في 
اتفاقية إدارة سجل االكتتاب )T+2( )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم »تواريخ اإلعالنات المهمة« في الصفحة )ش( من هذه النشرة(. ويضمن 
المشتركين وفقاً  االكتتاب  التي سيتم تحديدها من قبل مديري سجل  بالمستثمرين  الخاصة  الحسابات االستثمارية  الطرح في  إيداع أسهم  الصندوق 
التفاقية إدارة سجل االكتتاب واإلجراءات الصادرة من السوق المالية السعودية )تداول( مقابل متحصالت الطرح التي سيحصل عليها الصندوق مخصوماً 

منها العموالت والرسوم والمصروفات التي سيتم دفعها من قبل الصندوق لمديري سجل االكتتاب المشتركين.

وتجدر اإلشارة أنه سيتم إيداع أسهم الطرح المخصصة لكل من المستثمرين من المكتتبين األفراد والفئات المشاركة قبل فتح السوق وسيكونون قادرين 
على التداول فيها بنفس اليوم )أي في يوم األحد بتاريخ 1443/05/08هـ )الموافق 2021/12/12م((. وسيتم تزويد جميع المستثمرين بأي معلومات 

إضافية تخص أوقات التسوية من خالل اإلعالنات وقنوات التواصل.

كما تجدر اإلشارة أنه لن تخضع أسهم الطرح للتغطية من قبل متعهدي تغطية. في حالة إخفاق أحد المستثمرين في تسديد ثمن األسهم المخصصة 
له إلتمام التسوية يلغى التخصيص الخاص به ويُعاد تخصيص أسهم الطرح لمستثمر آخر ، وذلك بالتشاور بين المساهم البائع ومديرو سجل اكتتاب 

المؤسسات والمستشارون الماليون ومدير االكتتاب.

اإلنهاء  13-3
تحدد اتفاقية إدارة سجل االكتتاب الحاالت التي يسمح بها ألي من األطراف بإنهاء االتفاقية واآللية الواجب اتباعها لضمان حماية الحقوق وااللتزامات 
المترتبة على جميع األطراف. إذا قرر مديرو سجل اكتتاب المؤسسات إنهاء اتفاقية إدارة سجل االكتتاب، فقد يتم إلغاء الطرح، وفي هذه الحالة لن يتم 

بيع أو طرح أٍي من أسهم الطرح.

التعهدات والضمانات  13-4
قدمت الشركة والمساهم البائع بموجب اتفاقية إدارة سجل االكتتاب بعض التعهدات والضمانات، وتم االتفاق على تعويض مديري سجل اكتتاب المؤسسات 

في بعض الحاالت.

وتتضمن الضمانات التي تقدمها الشركة لمديري سجل اكتتاب المؤسسات، على سبيل المثال ال الحصر، ضمانات عن أهليتها وصالحيتها، والمعلومات 
المضمنة في نشرة اإلصدار، وأعمالها ورأس مال الشركة، وااللتزام باألنظمة المعمول بها والقوائم المالية، والضرائب، ومكافحة غسيل األموال. كما 
وافقت الشركة على تعويض وإعفاء مديري سجل اكتتاب المؤسسات عن أي خسائر أو طلبات ناتجة عن وقائع متعلقة بالطرح وإعداد المستندات المتعلقة 

به، بما يشمل الخسائر الناتجة عن عدم االلتزام باألنظمة المعمول بها.

العموالت والرسوم والتكاليف والمصروفات  13-5
سيدفع المساهم البائع رسوًما لمديري سجل اكتتاب المؤسسات محسوبة كنسبة من القيمة اإلجمالية للطرح، باإلضافة إلى عدد من التكاليف والنفقات 

فيما يتعلق بالطرح.
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ترتيبات الحظر التعاقدي  13-6
وفًقا ألحكام اتفاقية إدارة سجل االكتتاب، تعهد كل من الشركة والمساهم البائع على حدة أنه اعتباًرا من تاريخ استكمال طرح أسهم الطرح ولمدة ستة 
أشهر فيمل يتعلق بالشركة ولمدة سنة فيما يتعلق بالمساهم البائع، لن يقوم أياً منهما، دون الحصول على موافقة خطية من مديري سجل اكتتاب المؤسسات 
)على أال يتم حجب هذه الموافقة أو تأخيرها بشكل غير معقول(، بشكل مباشر أو غير مباشر، بطرح أو إصدار أو إقراض أو رهن أو تخصيص من أي نوع 
أو بيع أو إبرام عقد بيع أو إصدار خيارات أو التصرف بأي شكل من األشكال، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو اإلعالن عن أي طرح أو إصدار فيما يتعلق 
بأسهم الشركة )أو أي حصة فيها أو فيما يتعلق بها( أو أي أوراق مالية أخرى قابلة لالستبدال بأسهم الشركة أو قابلة للتحويل إليها أو مشابهة لها إلى 
حد كبير، أو الدخول في أي معاملة يكون لها نفس التأثير االقتصادي ألٍي مما سبق أو الموافقة على ذلك، بخالف ما يتعلق بالطرح، بالطريقة الموضحة 

في هذه النشرة، على أن القيود المذكورة أعاله لن تمنع المساهم البائع و/أو الشركة من أٍي مما يلي:

قبول أي عرض عام لجميع حاملي األسهم العادية المصدرة والمخصصة في الوقت الحالي )بخالف أسهم الشركة المحتفظ بها أو المتعاقد  أ- 
عليها بغرض االستحواذ عليها من قبل مقدم العرض أو شركاته الشقيقة(.

ب-  تنفيذ وتقديم التزام أو تعهد غير قابل لإللغاء بقبول أي عرض عام )دون أي اتفاق آخر لنقل أي أسهم عادية أو أي مصلحة فيها أو التصرف 
فيها( كما هو مشار إليه في الفقرة )أ( أعاله.

ج-  بيع أو التصرف بأي سهم في الشركة بموجب أي عرض تقدمه الشركة لشراء أسهمها وذلك بشروط مماثلة لجميع حاملي أسهم الشركة.
نقل أو التصرف بأي أسهم عسهم في الشركة وفًقا لتسوية أو ترتيب بين الشركة ودائنيها أو أي فئة منهم أو بين الشركة وأعضائها أو أي فئة  د- 

منهم يتفق عليه الدائنون أو األعضاء وتفرضه )عند االقتضاء( المحكمة بموجب نظام الشركات.
التصرف في أو االستحواذ على أي أسهم عادية أو حقوق أخرى ممنوحة فيما يتعلق بإصدار حقوق أولوية أو طرح أسهم أولوية أخرى من قبل  هـ- 

الشركة.
نقل أسهم الشركة لجهة حكومية أو أشخاص اعتبارية مملوكة من قبل الحكومة أو مستثمر استراتيجي أجنبي تابع لحكومة أجنبية، وذلك  و- 

بموجب الشروط المحددة في االتفاقية والتي تتضمن تقديم إخطار خطي للبنوك فيما يتعلق بذلك. 

االستقرار السعري  13-7
لن يقوم المساهم البائع باتخاذ أي اجراءات تؤدي أو قد تؤدي لالستقرار السعري فيما يتعلق بالطرح.

العالقات األخرى   13-8
وفًقا لشروط وأحكام اتفاقية إدارة سجل االكتتاب، يجوز لكل من مديري سجل اكتتاب المؤسسات وأي شركة تابعة، تتصرف كمستثمر لحسابها الخاص، 
فيما يتعلق بالطرح، امتالك أسهم الطرح ويجوز لهم بهذه الصفة االحتفاظ بأسهم الطرح وأي استثمارات ذات صلة أو شرائها أو بيعها لحسابهم الخاص 
ويجوز لهم طرح أو بيع أسهم الطرح هذه أو غيرها من االستثمارات بخالف ما يتعلق بالطرح. وفًقا لذلك، يجب تفسير أي إشارات واردة في هذه النشرة 
إلى أسهم الطرح التي يتم »طرحها« أو »عرضها« على أنها تشمل أي طرح أو عرض ألسهم الطرح إلى مديري سجل اكتتاب المؤسسات وأي شركة تابعة 

تتصرف كمستثمر لحسابها الخاص.

ال ينوي أياً من مديري سجل اكتتاب المؤسسات اإلفصاح عن حجم أي استثمار أو معامالت بخالف اإلفصاح للشركة والمساهم البائع ووفًقا ألي التزامات 
نظامية أو تنظيمية. باإلضافة إلى ذلك، يجوز لبعض مديري سجل اكتتاب المؤسسات فيما يتعلق بالطرح، إبرام ترتيبات تمويل مع مستثمرين، مثل ترتيبات 
مبادلة األسهم أو ترتيبات اإلقراض تُستخدم فيها األوراق المالية كضمان، وقد تؤدي إلى حصول مديري سجل اكتتاب المؤسسات على أسهم في الشركة.

وتجدر اإلشارة أن كل من معالي الدكتور / خالد بن حسين البياري واألستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد واألستاذة رانيا بنت محمود نشار واألستاذ أرندت 
راوتينبيرق واألستاذ سانجاي كابور أعضاء مجلس إدارة لديهم مصلحة غير مباشرة فيما يتعلق باتفاقية إدارة سجل االكتتاب نظراً ألنهم ممثلي صندوق 

االستثمارات العامة في مجلس إدارة الشركة.

وحيث أن: )أ( صندوق االستثمارات يملك 70% من أسهم الشركة، )ب( أعضاء مجلس اإلدارة التالين هم ممثلي لصندوق االستثمارات العامة: معالي 
الدكتور / خالد بن حسين البياري واألستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد واألستاذة رانيا بنت محمود نشار واألستاذ أرندت راوتينبيرق واألستاذ سانجاي 
كابور أعضاء مجلس إدارة، فإن اتفاقية إدارة سجل االكتتاب تعد تعاماًل مع طرف ذي عالقة ألعضاء مجلس إدارة الشركة المذكورين أعاله مصلحة فيها 
وفقاً للمادة 71 من نظام الشركات والمادة 58 من ضوابط الشركات المدرجة، وبالتالي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/04/02هـ 
ذوي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  امتناع  مع  وذلك  2021/11/30م(،  )الموافق  1443/04/25هـ  بتاريخ  العادية  العامة  والجمعية  2021/11/07م(  )الموافق 

المصلحة من التصويت على قرارات مجلس اإلدارة والجمعية العامة ذات العالقة.
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مصاريف الطرح   -14



مصاريف الطرح-  14
سوف يتحمل المساهم البائع جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح، والتي سيتم خصمها من إجمالي متحصالت الطرح. تقّدر مصاريف الطرح 
تقريباً بمبلغ مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي، وتشمل أتعاب مدير االكتتاب والمستشارين الماليون ومديري سجل اكتتاب المؤسسات والمستشارين 
القانونيين وأي مصاريف أخرى يتكبدها المساهم البائع أو الشركة فيما يتعلق بالطرح، إضافًة إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة 

والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة بالطرح. ولن تتحمل الشركة دفع أي مصاريف أو تكاليف متعلقة بالطرح. 
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شروط وأحكام االكتتاب-  15
يجب على جميع المستثمرين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث يعتبر توقيع نموذج طلب االكتتاب 

وتقديمه ألي من الجهات المستلمة أو مديرو سجل اكتتاب المؤسسات بمثابة إقرار بالقبول بشروط وأحكام االكتتاب المذكورة والموافقة عليها.

االكتتاب في أسهم الطرح  15-1
تتمثل عملية الطرح بموجب هذه النشرة في طرح المساهم البائع مائة مليون ومئتان ألف )100,200,000( سهم عادي مدفوعاً بالكامل وبقيمة اسمية 
قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد من أسهم الشركة تمثل نسبة قدرها 5.01% من رأس مال الشركة مع احتفاظه على حصة مسيطرة في 
الشركة من خالل عملية الطرح العام الثانوي المسوق بالكامل، وذلك بنطاق سعري يتراوح بين مائة )100( ريال سعودي ومائة وستة عشر )116( ريال 

سعودي لسهم الطرح الواحد )نطاق سعر الطرح(. 

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من قبل المساهم البائع ومديري سجل اكتتاب المؤسسات بنهاية فترة بناء سجل األوامر، وذلك بناًء على مستوى الطلب 
من المستثمرين على أسهم الطرح، وسيتم اإلعالن عنه بعد انتهاء فترة بناء سجل األوامر من قبل مديري سجل اكتتاب المؤسسات )نيابة عن المساهم 

البائع والشركة(.

وسيكون سعر الطرح النهائي هو السعر الذي يتم بموجبه تخصيص أسهم الطرح لجميع فئات المكتتبين والبالغ ]●[ )]●[( ريال سعودي للسهم الواحد.

وتجدر اإلشارة أن في حال وجود أي تطورات أو تعديالت على شروط الطرح بما في ذلك حجم الطرح، سيتم اإلعالن عنها من قبل مديري سجل اكتتاب 
المؤسسات )بالنيابة عن المساهم البائع والشركة( قبل بداية فترة اكتتاب األفراد. كما تجدر اإلشارة أن التعديالت المذكورة )في حال انطباقها( لن تشمل 

تعديل نسبة التخصيص لفئة المستثمرين من المكتتبين األفراد التي تمثل 10% من إجمالي حجم الطرح، في حال وجود طلب كاف.

ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين )ويشار إليهم فيما بعد بـ »المستثمرين«( هما:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات الواردة في الفقرة )5( من تعليمات بناء سجل األوامر وفقاً للشروط الواردة في هذه النشرة 
)»الفئات المشاركة«(. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بعد االنتهاء من فترة بناء سجل األوامر وبعد اإلعالن 

عن سعر الطرح النهائي، وذلك بالتشاور بين المساهم البائع ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمستشارون الماليون ومدير االكتتاب.

الشريحة )ب( )المكتتبين األفراد(: تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد 
قصر من زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت 
أمومتها لألوالد القصر – وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى 
الجهات المستلمة وحساب محفظة استثمارية لدى شركة وساطة تابعة لنفس الجهة المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات )»المكتتبين األفراد«(. ويعد 
الغيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر 
االكتتاب الثاني الغيا وسيتم أخذ االكتتاب األول فقط في االعتبار. يجب أن يكون لدى المكتتب الفرد حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة وحساب 
محفظة استثمارية لدى شركة وساطة تابعة إلحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، وسوف يعتبر االكتتاب الغيا في حال عدم وجود 

حساب بنكي للمكتتب الفرد حساب بنكي وحساب محفظة استثمارية على النحو الوارد أعاله. 

وتجدر اإلشارة أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين األفراد هو عشرة ماليين وعشرون ألف )10,020,000( سهم تمثل نسبة %10 
من إجمالي حجم الطرح، في حال وجود طلب كاف. كما تجدر اإلشارة أنه سيتم تحديد العدد والنسبة النهائية ألسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات 
المشاركة والمكتتبين األفراد بعد االنتهاء من فترة بناء سجل األوامر وبعد اإلعالن عن سعر الطرح النهائي، وذلك بالتشاور بين المساهم البائع ومديرو 

سجل اكتتاب المؤسسات والمستشارون الماليون ومدير االكتتاب. وسيتم التخصيص للمكتتبين األفراد بشكل تناسبي بعد تحديد سعر الطرح النهائي.

فترة االكتتاب   15-2
تبدأ فترة اكتتاب الفئات المشاركة من الساعة 6:00 مساًء )بتوقيت الرياض( بتاريخ 1443/05/01هـ )الموافق 2021/12/05م(، وتنتهي في الساعة 5:00 

مساًء )بتوقيت الرياض( بتاريخ 1443/05/05هـ )الموافق 2021/12/09م(.

تبدأ فترة اكتتاب المكتتبين األفراد من الساعة 11:59 مساًء )بتوقيت الرياض( بتاريخ 1443/05/03هـ )الموافق 2021/12/07م(، وتنتهي في الساعة 
11:59مساًء )بتوقيت الرياض( بتاريخ 1443/05/04هـ )الموافق 2021/12/08م(.
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بناء سجل األوامر واالكتتاب من قبل الفئات المشاركة   15-3
يقوم مديرو سجل االكتتاب بعرض أسهم الطرح على الفئات المشاركة وذلك خالل فترة بناء سجل األوامر وبناًء على نطاق سعر الطرح الذي يتراوح من 
مائة )100( ريال سعودي إلى مائة وستة عشر )116( ريال سعودي. وسيتم اإلعالن عن سعر الطرح النهائي بنهاية فترة بناء سجل األوامر، والذي سيتم 

تحديده من قبل المساهم البائع ومديري سجل اكتتاب المؤسسات بالتشاور مع الشركة.

سيكون االكتتاب في أسهم الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر وفًقا للشروط واألحكام المقدمة من قبل مديري سجل اكتتاب المؤسسات. ويجب على 
الفئات المشاركة االلتزام بالمتطلبات التالية فيما يتعلق بعملية بناء سجل األوامر:

يجب على كٍل من الفئات المشاركة تقديم طلبات اكتتاب خالل فترة بناء سجل األوامر لشراء أسهم الطرح في حدود نطاق سعر الطرح من أ- 
خالل مديري سجل اكتتاب المؤسسات عن طريق تعبئة طلب االكتتاب وتسليمه، وفًقا للشروط واألحكام المفصلة في استمارة الطلب. ويكون 

الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح للفئات المشاركة هو مائة ألف )100,000( سهم من أسهم الطرح.
تمول الفئات المشاركة ما يخصص لهم من أسهم الطرح على أساس السعر الطرح النهائي من خالل صفقات متفاوض عليها مع الوسيط.ب- 
يجوز للفئات المشاركة تغيير أو إلغاء طلبات االكتتاب الخاصة بهم في أي وقت خالل عملية بناء سجل األوامر، شريطة أن يتم هذا التغيير من ج- 

خالل تقديم طلب اكتتاب معدل أو إضافي، حيثما ينطبق، وذلك قبل انتهاء بناء سجل األوامر. 

ويجب أن يكون عدد األسهم المطلوبة قابل للتخصيص. وسيقوم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات بإخطار الفئات المشاركة بسعر الطرح النهائي وعدد 
أسهم الطرح المخصصة لهم. وسوف تعتبر استمارة الطلب ملزمة على المؤسسة المكتتبة بقبول تخصيص أسهم الطرح المخصصة لهم وستشمل تعليمات 

للوسيط باتخاذ الالزم لتنفيذ عملية تسوية األسهم المكتتب فيها. 

وتجدر اإلشارة إلى أنه سيتم تحديد السعر النهائي ألسهم الطرح من قبل المساهم البائع ومديري سجل اكتتاب المؤسسات بنهاية فترة بناء سجل األوامر، 
وذلك بناًء على مستوى الطلب من المستثمرين على أسهم الطرح.

االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد  15-4
يجب على كل مكتتب فرد تقديم طلب اكتتاب للمكتتبين األفراد ويجب عليه االكتتاب في مضاعفات )10( أسهم من أسهم الطرح بناًء على سعر اكتتاب 
األفراد، ويكون لكل مكتتب فرد الحق في االكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته، وال يوجد حد أقصى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها من ِقبل المكتتبين 
األفراد وينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يتقدم لالكتتاب بها في الطلب، وذلك بناًء على سعر اكتتاب األفراد. وال يجوز للمكتتب الفرد 

تغيير أو إلغاء طلب االكتتاب الخاص به بعد تقديمه.  

يمكن للمكتتبين األفراد االكتتاب من خالل القنوات اإللكترونية للجهات المستلمة )أي الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول 
والخدمات المصرفية عبر الهاتف أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقّدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها(، بشرط استيفاء 

المتطلبات التالية:

يجب أن يكون لدى المكتتب الفرد حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة؛أ- 
يجب أن يكون لدى المكتتب الفرد حساب محفظة استثمارية لدى شركة وساطة تابعة إلحدى الجهات المستلمة؛ب- 
ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.ج- 

حيث يحق لمديري االكتتاب إلغاء الطلب في حال عدم استيفاء المتطلبات أعاله، وسيعتبر أي مكتتب فرد بمجرد تقديمه الطلب قد وافق على شروط 
وأحكام طلب اكتتاب األفراد، والذي يمثل اتفاقية ملزمة قانوًنا بين المساهم البائع والشركة والمكتتب الفرد مقدم الطلب.
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يجوز للمكتتبين األفراد الحصول على نسخة من هذه النشرة من المواقع اإللكترونية للشركة والمستشارين الماليين والجهات المستلمة المدرجة أدناه: 

الجهات المستلمة

البنك األهلي السعودي
طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي 

ص.ب. 3208 رقم الوحدة: 778
الرياض 13519 – 6676
المملكة العربية السعودية

هاتف: 1000 92000 966+
www.alahli.com :الموقع اإللكتروني

contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي

الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2515 828 )11( 966+
فاكس: 8190 279 )11( 966+

www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني
alrajhibank.com.sa@contactcenter1 :البريد اإللكتروني

بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي

ص.ب. 22622
الرياض 11614

المملكة العربية السعودية
هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاكس: 0016 403 )11( 966+

www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

ستبدأ الجهات المستلمة التي توفر هذه الخدمة في تلقي طلبات اكتتاب األفراد من خالل القنوات اإللكترونية بداية من الساعة 11:59 مساًء )بتوقيت 
الرياض( في يوم الثالثاء بتاريخ 1443/05/03هـ )الموافق 2021/12/07م(، وتنتهي في الساعة 11:59 مساًء )بتوقيت الرياض( في يوم األربعاء بتاريخ 

1443/05/04هـ )الموافق 2021/12/08م. 

ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يتقدم لالكتتاب بها في طلب اكتتاب األفراد وذلك بناًء على سعر اكتتاب األفراد. وسيتم إعادة مبلغ 
االكتتاب الفائض أو كامل المبلغ للمكتتب الفرد نقداً في الحاالت التالية: )أ( إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب األفراد أو )ب( إذا لم تخصص 
له كامل األسهم التي تم االكتتاب بها أو )ج( إذا كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر اإلغالق ألسهم الشركة في يوم الخميس بتاريخ 1443/05/05هـ 
)الموافق 2021/12/09م(. في حال انطباق الفقرة )ج(، لن يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لفئة المكتتبين األفراد. وسيتم إعادة المبالغ المذكورة 
للمكتتب الفرد )في حال انطباق ذلك( دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة وسيتم إيداع المبالغ المستردة في حساب المكتتب الفرد 

المحدد في طلب اكتتابه، بما في ذلك أي مبالغ تتعلق بكسور أسهم الطرح )إن وجدت(.

يوافق كل مكتتب فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في طلب اكتتاب األفراد الذي قدمه وشرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم الطرح المتقدم بطلبها 
مضروباً في سعر اكتتاب األفراد، حيث أن سعر اكتتاب األفراد سيكون ضمن نطاق سعر الطرح. ويعتبر كل مكتتب فرد أنه قد تملك عدد أسهم الطرح 

المخصصة له عند تحقق الشروط التالية:

تقديم المكتتب الفرد لطلب اكتتاب األفراد إلى إحدى الجهات المستلمة.أ- 
تسديد المكتتب الفرد لكامل قيمة أسهم الطرح المكتتب بها بسعر اكتتاب األفراد إلى الجهة المستلمة.ب- 

يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح المكتتب بها بالكامل من خالل القنوات اإللكترونية المالئمة عن طريق التصريح بالخصم من حساب المكتتب 
الفرد لدى الجهة المستلمة التي يتم فيها تقديم طلب اكتتاب األفراد.

ويحق للمساهم البائع )بالتشاور مع مدير االكتتاب والشركة( أن يرفض طلب اكتتاب األفراد كلياً أو جزئياً إذا لم يستوِف الطلب شروط وأحكام االكتتاب، 
ويجب على المكتتب الفرد أن يقبل أي عدد من أسهم الطرح المخصصة له ما لم تتجاوز األسهم المخصصة عدد أسهم الطرح الذي تقدم المكتتب بطلب 

االكتتاب فيها.
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 التخصيص ورد الفائض  15-5
سيقوم مدير االكتتاب والجهات المستلمة بفتح حسابات أمانة وإدارته تتم تسميته )»حساب الطرح لالكتتاب«(، ويجب على مدير االكتتاب وكل جهة مستلمة 

أن تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين األفراد في حساب الضمان المذكورة أعاله.

يقوم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات بإخطار الفئات المشاركة بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منها، وستقوم الجهات المستلمة بإخطار 
المكتتبين األفراد بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم باإلضافة إلى أي مبالغ سيتم استردادها من قبل المكتتبين األفراد، كما هو موضح 

أدناه.

وسيتم إعادة مبلغ االكتتاب الفائض أو كامل المبلغ للمكتتب الفرد نقداً في الحاالت التالية: )أ( إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب األفراد 
أو )ب( إذا لم تخصص له كامل األسهم التي تم االكتتاب بها أو )ج( إذا كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر اإلغالق ألسهم الشركة في يوم الخميس 
بتاريخ 1443/05/05هـ )الموافق 2021/12/09م(. في حال انطباق الفقرة )ج(، لن يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لفئة المكتتبين األفراد. وسيتم 
إعادة المبالغ المذكورة للمكتتب الفرد )في حال انطباق ذلك( دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة وسيتم إيداع المبالغ المستردة في 

حساب المكتتب الفرد المحدد في طلب اكتتابه، بما في ذلك أي مبالغ تتعلق بكسور أسهم الطرح )إن وجدت(.

)الموافق  1443/05/08هـ  بتاريخ  األحد  يوم  أقصاه  موعد  في  الفائض  ورد  النهائي  التخصيص  وعملية  النهائي  الطرح  اإلعالن عن سعر  يتم  وسوف 
2021/12/12م(. وينبغي على المكتتب الفرد التواصل مع الجهة المستلمة التي قدم لها طلب االكتتاب في حال الرغبة في الحصول على تفاصيل إضافية.

الحاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه  15-6
صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج 15-6-1

يجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسباً، وذلك في أي من الحاالت اآلتية: أ- 
إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.- 1
إذا أخفق الُمصدر إخفاقا تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق )حسبما ينطبق(.- 2
إذا لم يسدد الُمصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.- 3
إذا رأت أن الُمصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.- 4
المصدر عن معلومات كافية - 5 أعلن  المقترحة. وفي حال  الصفقة  عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن 

تتعلق بالكيان المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن المصدر، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة 
لالستحواذ العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على المصدر تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر إبالغ السوق - 6
وفقاً لذلك.

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة 50 % فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب - 7
نظام اإلفالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.- 8
عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب - 9

نظام اإلفالس.
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.- 10

يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( المذكورة أعاله لالعتبارات التالية: ب- 
معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.- 1
 أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.- 2
التزام الشركة بأي شروط أخرى تراها الهيئة.- 3
 في حال كان التعليق بسبب بلوغ خسائر المصدر المتراكمة 50 % فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس، فيرفع - 4

التعليق عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن موقًفا عن مزاولة 
نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة.

في حال كان التعليق بسبب إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس، فيرفع التعليق عند - 5
صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن موقفاً عن مزاولة 

نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة.
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تعلق السوق تداول األوراق المالية للمصدر في أي من الحاالت اآلتية:  ج- 
عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات - 1

المستمرة إلى حين اإلفصاح عنها.
عند تضمن تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.- 2
إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق للشركة - 3

لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك. 
عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.- 4

يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالي مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث أي من الحاالت  د- 
الواردة في الفقرة )أ( السابقة. 

يجب على المصدر الذي علق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. هـ- 
و-  إذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة )6( أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق فيجوز للهيئة 

إلغاء إدراج األوراق المالية للمصدر
عند إكمال الشركة لعملية استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم المصدر. وإذا رغب المصدر في إعادة إدراج أسهمه، فعليه تقديم طلب جديد  ز- 
إلدراج أسهمه وفقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. 

ال تخل هذه البنود بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.  ح- 

ترفع السوق المالية التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية )1( و)2( أعاله بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق، وفي حالة إتاحة 
تداول أسهم الشركة خارج المنصة، ترفع السوق المالية التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة )5( جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.

اإللغاء االختياري لإلدراج 15-6-2
ال يجوز لمصدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب على المصدر أ- 

تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:
األسباب المحددة لطلب اإللغاء.- 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه.- 2
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء - 3

آخر يتخذه المصدر.
وااللتزامات - 4 المالية  األوراق  طرح  لقواعد  وفقاً  المعينين  القانوني  والمستشار  المالي  بالمستشار  الخاصة  االتصال  ومعلومات  أسماء 

المستمرة.
يجوز للهيئة -بناًء على تقديرها - قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب- 
يجب على المصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.ج- 

عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن اإلفصاح على األقل 
سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.

التعليق المؤقت للتداول  15-6-3
يجوز للمصدر أن يطلب من السوق تعليق تداول أوراقه المالية مؤقتاً عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخير  أ- 
بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال يستطيع المصدر تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول، وتقوم السوق 

بتعليق تداول األوراق المالية لذلك المصدر فور تلقيها للطلب.
عند تعليق التداول مؤقتا بناًء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور في - أقرب وقت ممكن - عن سبب التعليق والمدة  ب- 

المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
يجوز للهيئة أًن تعلق التداول مؤقتاً من دون طلب من المصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات المصدر  ج- 
وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب على المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت 

للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة )ج( المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة  د- 

ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما لم تر الهيئة أو السوق خالف ذلك. هـ- 
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رفع التعليق 15-6-4
يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقاً للفقرة )أ( من القسم رقم 15-6-1 »صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج« لالعتبارات التالية: 

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين. أ- 
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. ب- 

التزام المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة. ج- 
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام اإلفالس ما لم تكن موقفة عن مزاولة نشاطاتها  د- 
من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )13( من الفقرة )أ( من المادة السادسة والثالثين من 

قواعد اإلدراج. 
عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم تكن موقفة عن مزاولة  هـ- 
نشاطاتها من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )14( من الفقرة )أ( من المادة السادسة 

والثالثين من قواعد اإلدراج. 

وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق 
المالية للمصدر. 

الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها طرح أسهم الطرح  15-7
سيتم طرح أسهم الطرح بموجب هذه النشرة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الطرح العام ألسهم الطرح الصادر بتاريخ 1443/04/09هـ 

)الموافق 2021/11/14م(. 

فترة الحظر  15-8
ووفقا التفاقية إدارة سجل االكتتاب، يحظر على المساهم البائع التصرف في أسهم الشركة وذلك لفترة سنة من تاريخ استكمال طرح أسهم الطرح )كما 
هو معرف القسم رقم 1 »التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة( . كما أنه وفقاً التفاقية إدارة سجل االكتتاب، ال يجوز للشركة إصدار أسهم جديدة 
خالل فترة ستة أشهر من تاريخ استكمال طرح أسهم الطرح )للمزيد من التفاصيل حول اتفاقية إدارة سجل االكتتاب بما في ذلك فترات الحظر التعاقدية، 

يرجى االطالع على القسم رقم 13 »إدارة سجل االكتتاب« من هذه النشرة(.

 التسعير  15-9
سعر الطرح الذي على أساسه يقوم جميع مكتتبي الشريحة )أ( والشريحة )ب( بشراء أسهم الطرح هو سعر الطرح النهائي.

يتم تحديد سعر الطرح النهائي وعدد أسهم الطرح من قبل المساهم البائع ومديري سجل اكتتاب المؤسسات )بالتشاور مع الشركة( بعد انتهاء فترة بناء 
سجل األوامر.

بعد اليوم األخير من فترة بناء سجل األوامر، سيحدد المساهم البائع ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات )بالتشاور مع الشركة( سعر الطرح النهائي. بعد 
تحديد سعر الطرح النهائي، سيحدد المساهم البائع بالتشاور مع مديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمستشارون الماليون ومدير االكتتاب والشركة عدد 

أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لكل فئة من فئات المستثمرين.

بعد فترة بناء سجل األوامر، سيعلن المساهم البائع والشركة ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات عن إجمالي قيمة أسهم الطرح التي اكتتبت بها الفئات 
المشاركة والمكتتبين األفراد بالنسبة لعدد أسهم الطرح المباعة في الطرح.

ال يعتد بنقل ملكية األسهم إال بعد تسديد قيمتها واعتباراً من تاريخ القيد بسجل المساهمين بموجب األنظمة والتعليمات المنظمة لتداول األسهم السعودية 
المطبقة بهذا الخصوص.
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إقرارات المكتتبين األفراد  15-10
بتعبئة طلب اكتتاب األفراد وتقديمه، فإن المكتتب الفرد:

يوافق على اكتتابه في عدد األسهم المذكور في طلب اكتتاب األفراد الذي قدمه. أ- 
يقر بأنه اطلع على هذه النشرة وفهم مضمونها. ب- 

يوافق على النظام األساس للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في هذه النشرة وطلب اكتتاب األفراد، ويكتتب في  ج- 
األسهم بناء على ذلك.

د-  يقر بأنه لم يسبق له التقدم بطلب لالكتتاب في أسهم الطرح، وأن للشركة الحق في رفض أي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.
يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له بموجب طلب اكتتاب األفراد. هـ- 

يتعهد بعدم إلغاء طلب اكتتاب األفراد أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو الجهة المستلمة. و- 
يتعهد أن لديه حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة وحساب محفظة استثمارية لدى شركة وساطة تابعة لنفس الجهة المستلمة. ز- 

إقرارات الفئات المشاركة  15-11
بتعبئة استمارة الطلب وتقديمها، فإن الفئات المشاركة:

توافق على اكتتابها في عدد األسهم المذكور في استمارة الطلب التي قدمتها. أ- 
تقر بأنها اطلعت على هذه النشرة وفهمت مضمونها. ب- 

توافق على النظام األساس للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في هذه النشرة. ج- 
األسهم  مقابل  القيمة  بدفع  ملزمة  المشاركة  الفئات  أن  حيث  الملزمة،  الطلب  استمارة  بموجب  لها  المخصصة  الطرح  أسهم  عدد  تقبل  د- 

المخصصة لها.
التابع لهم بتنفيذ الصفقة المتفاوض عليها في حال لم يكن هذا الوسيط أحد مديري سجل  تقر بأنها على علم بمسؤولية إبالغ الوسيط  هـ- 

االكتتاب، وإال فقد يواجهون تأخيًرا في استالم األسهم.
تقر بأنها استوفت كل المتطلبات والشروط المتعلقة بعملية بناء سجل األوامر وكل المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في نظام السوق  و- 
المالية ولوائحه التنفيذية، وبأن كل المستندات والمعلومات المقدمة من قبلها للمشاركة في بناء سجل األوامر صحيحة وكاملة وحديثة وغير 
مضللة. وتقر كذلك بتحملها كامل المسؤولية القانونية في حال ثبوت خالف ذلك )وللهيئة والجهات الحكومية ذات العالقة الحق في اتخاذ 

اإلجراءات النظامية بهذا الخصوص(.

نبذة عن عملية التداول  15-12
يتم التداول باألسهم العادية في تداول عبر نظام تداول متكامل يغطي عملية التداول كاملة بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم 
عمل من أيام األسبوع من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً )بتوقيت الرياض( من يوم األحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم خاللها تنفيذ 
األوامر، أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً )بتوقيت الرياض(. ويتم 
تغيير أوقات التداول في شهر رمضان المبارك كما يتم اإلعالن عنه عن طريق تداول. وتتم الصفقات من خالل عملية مطابقة أوامر آلية، وكل أمر صالح 
يتم قبوله وإنتاجه وفقاً لمستوى السعر، وبشكل عام تنفذ أوامر السوق )األوامر التي وضعت بناء على أفضل سعر( أوالً ومن ثم األوامر المحددة السعر 
)األوامر التي وضعت بسعر محدد( مع األخذ باالعتبار أنه في حال تم إدخال عدة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت اإلدخال، وتتم 

تسوية الصفقات بناء على المدة الزمنية )T+2(، أي أن نقل ملكية األسهم يتم بعد يومين عمل من تنفيذ الصفقة.

تلتزم الشركات المدرجة باإلفصاح عن كافة القرارات والمعلومات الجوهرية المهمة للمستثمرين من خالل تداول، وتتولى تداول مسؤولية مراقبة السوق 
المالية بصفتها مشغاًل لآللية التي يعمل من خاللها السوق المالية بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.

التسوية والتداول  15-13
 )Negotiated Trades( من المتوقع أن يتم إيداع أسهم المكتتبين األفراد في محافظهم االستثمارية وإكمال عمليات تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها

بالنسبة للفئات المشاركة في يوم األحد بتاريخ 1443/05/08هـ )الموافق 2021/12/12م(، على النحو التالي:

 Negotiated( فيما يتعلق بالطرح الخاص بالفئات المشاركة، سيتم تسوية وتسليم أسهم الطرح للفئات المشاركة عن طريق الصفقات المتفاوض عليها
Trades(  التي يتم تنفيذها وفًقا إلطار »الصفقات المتفاوض عليها« الصادر عن تداول؛ و

فيما يتعلق بالطرح الخاص بالمكتتبين األفراد، سيتم تنفيذ تسوية أسهم الطرح من قبل الجهات المستلمة ومدير االكتتاب وسيتم تسليمها إلى حسابات المحافظ 
الخاصة بالمكتتبين األفراد عبر مركز إيداع. 
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وتجدر اإلشارة أنه سيتم إيداع أسهم الطرح المخصصة لكل من المستثمرين من المكتتبين األفراد والفئات المشاركة قبل فتح السوق وسيكونون قادرين على 
التداول فيها بنفس اليوم )أي في يوم األحد بتاريخ  1443/05/08هـ )الموافق 2021/12/12م((. وسيتم تزويد جميع المستثمرين بأي معلومات إضافية تخص 

أوقات التسوية من خالل اإلعالنات وقنوات التواصل.

.www.saudiexchange.sa تخضع تسوية تداول األوراق المالية في »تداول« لقواعد ولوائح »تداول«، المتاحة على موقعها اإللكتروني

وتعتبر التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها. وال يمكن التداول في أسهم الطرح 
إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حساب المكتتب في تداول. تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم واألسهم التي يملكونها 

والمبالغ المدفوعة من األسهم العادية.

سيكون بإمكان المواطنين السعوديين واألفراد غير السعوديين المقيمين في المملكة الذين يمتلكون حساًبا استثمارًيا لدى إحدى مؤسسات السوق المالية، 
والشركات والبنوك وصناديق االستثمار المؤسسة في المملكة أو في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالتداول 
في األسهم العادية. وسيكون بإمكان المستثمرين األجانب المؤهلين التداول في األسهم وفًقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية 
المستثمرين  باستثناء  المملكة،  المسجلة خارج  والمؤسسات  المملكة  المقيمين خارج  السعوديين  المدرجة. كما يحق لألفراد غير  المؤهلة في األسهم 
األجانب المؤهلين والمستثمرين االستراتيجيين األجانب، االستثمار بشكل غير مباشر لالستحواذ على المنافع االقتصادية لألسهم العادية عن طريق 
الدخول في اتفاقيات مبادلة )SWAP( مع مؤسسات السوق المالية المرخص لشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين 
األجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، مع العلم أنه بموجب اتفاقيات المبادلة، تعتبر مؤسسات السوق المالية هي المالكة القانونية لألسهم 

العادية.

أحكام متفرقة  15-14
سيكون طلب اكتتاب األفراد وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل إليهم ومنفذي الوصايا 
ومديري التركات والورثة، وال يجوز التنازل عن طلب اكتتاب األفراد أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من ِقبل األطراف 
في االكتتاب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر. تخضع هذه التعليمات والشروط واستالم أي طلبات الكتتاب األفراد أو العقود 

ذات الصلة ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.

تطلب الشركة والمساهم البائع ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومدير االكتتاب من مستلمي هذه النشرة التعرف على أية قيود نظامية تتعلق بأسهم 
الطرح ومراعاة التقيد بها. يُحظر صراحًة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه النشرة؛ شريطة 

مراعاة كل األنظمة واللوائح المعمول بها. 

وتقع مسؤولية إبالغ الوسيط بتنفيذ الصفقة المتفاوض عليها على الفئة المشاركة في حال لم يكن هذا الوسيط أحد مديري سجل اكتتاب المؤسسات. 

سيكون تنفيذ طلبات اكتتاب الفئات المشاركة بعد فترة قصيرة من وقت افتتاح السوق المالية، مما قد يؤدي الى تأخير في تنفيذ الطلب.
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القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات حولها-  16
يحتوي هذا القسم على القوائم المالية المراجعة، التي أُعدت وفًقا للمعايير الدولية المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة، والقوائم المالية 
األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة، التي أُعدت وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )34( »التقرير المالي األولي« المعتمد في المملكة. كما تم إضافة 

موجز عن األداء المالي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م أدناه.

األداء المالي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م  16-1
البيانات المالية الرئيسية وأبرز األعمال 16-1-1

ظلت إيرادات المجموعة في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م قوية حيث ارتفعت بشكل طبيعي بنسبة 8.2%، وشمل هذا كل وحدات 
أعمال المجموعة التالية: )1( ارتفعت إيرادات وحدة أعمال المستهلكين في قطاعات اإلسكان ويرجع ذلك على ارتفاع في األلياف البصرية إلى المنازل 
والمشتركين في خدمة االتصاالت الثابتة بنسبة 15% و 27% على التوالي، و)2( ارتفعت إيرادات وحدة أعمال المؤسسات بنسبة 27.4% و)3( ارتفعت 

إيرادات وحدة أعمال البيع بالجملة بنسبة 3.4%، جميعها مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م.

ارتفع الربح الُمعدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء للمجموعة في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م بنسبة %3.7 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م.  وانخفض هامش الربح الُمعدل قبل تكاليف التمويل والضريبة واالستهالك واإلطفاء للمجموعة في فترة التسعة 

أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 36.1% مقارنة بنسبة 37.6% في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م.

بلغ هامش الربح اإلجمالي للمجموعة في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م نسبة 53.4% مقارنة بنسبة 58.3% في فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 سبتمبر 2020م. وبلغ هامش صافي الربح للمجموعة في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م نسبة 18,7% مقارنة بنسبة 
19.6% في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م. باإلضافة إلى ذلك، بلغت النفقات الرأسمالية للمجموعة في فترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2021م مبلغ 4,357.3 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 6,357.7 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 
2020م.  عالوة على ذلك، بلغت نسبة توزيعات أرباح المجموعة 68.5% في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م. )باستثناء توزيعات األرباح 

الخاصة(. أما بالنسبة لفترة االثني عشر أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م، فقد ارتفعت نسبة توزيعات أرباح المجموعة بنسبة %70.8. 

باإلضافة إلى ذلك، تتضمن بعض أبرز أعمال المجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م ما يلي: )1( وقعت شركة قنوات إس تي 
سي شراكة استراتيجية مع شركة أسوس )ASUS( ، وهي شركة رائدة تقوم بتصميم وتصنيع منتجات التكنولوجيا للشركات واألفراد، لتصبح موزع معتمد 
للمنتجات التكنولوجية لشركة أسوس )ASUS( )على سبيل المثال أجهزة الكمبيوتر المحمولة والشاشات والملحقات( في المملكة، و)2( حصلت الشركة 
على جائزة أفضل مشغل للهواتف الجوالة في المملكة  من حيث السرعة والتغطية في الربعين األول والثاني من عام 2021م، وفًقا لشركة أوكال، و)3( 
حصلت الشركة على جائزة »المشغل البالتيني لأللعاب« ألفضل مزودي الخدمات من حيث األلعاب اإللكترونية في المملكة خالل النصف األول من عام 
2021م، وفًقا لتقرير جيم مود )Game Mode( الصادر عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، و)4( أفادت شركة سرار اس تي سي أن عدد الهجمات 
اإللكترونية التي تم صّدها خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م وصل إلى أكثر من 71,000 هجوم و 14 مليون رسالة بريد إلكتروني 
المتنقلة )GSMA( للمساهمة في رعاية مبادرة »الذكاء  العالمي لالتصاالت  النظام  اتفاقية مع جمعية  خبيثة »للتصّيد االحتيالي«، و)5( وقعت الشركة 
االصطناعي من أجل التأثير«، بالتعاون مع مشغلين دوليين، مثل شركة فودافون وشركة أورانج وشركة تليفونيكا، و)6( حصلت أكاديمية اس تي سي على 
جائزتين عالميتين من شركة براندون هول بالشراكة مع مركز القيادة اإلبداعية CCL عن برنامجها للقيادة الرقمية، الذي تتضمن تقديم 14 دورة إلى 

330 مشارًكا.
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نتائج العمليات 16-1-2
يوضح الجدول التالي مقارنة بين نتائج عمليات المجموعة لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م و2020م.

نتائج عمليات المجموعة لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م و2020م.(:  43الجدول )

لفترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

النسبة المئوية للتغيير2020م2021م

)باأللف ريال سعودي(

47,329,61943,736,5148.2إيرادات 

21.0)18,228,686()22,051,437(تكلفة اإليرادات 

)0,9(25,278,18225,507,828إجمالي الربح 

المصاريف التشغيلية

)8.7()4,746,717()4,335,625(بيعية وتسويقية 

)10.1()4,301,603()3,869,292(عمومية وإدارية 

3.1)6,933,712()7,149,661(استهالك وإطفاء 

)3.9()15,982,032()15,354,578(إجمالي المصاريف التشغيلية 

9,923,6049,525,7964.2الربح التشغيلي 

صافي المصاريف األخرى

)45.6()500,193()272,207(تكلفة برنامج التقاعد المبكر 

)13.7(278,207322,199إيرادات التمويل 

)7.0()477,853()444,437(تكاليف التمويل 

108.1)57,890()120,484(صافي مصاريف أخرى 

82,26414,265476.7صافي الحصة في نتائج االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

)66.6(163,906491,240صافي مكاسب أخرى 

50.2)208,232()312,751(صافي إجمالي المصاريف األخرى 

9,610,8539,317,5643.1صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

2.3)752,893()770,571(زكاة وضريبة الدخل 

8,840,2828,564,6713.2صافي الربح 

صافي الربح العائد إلى:
مساهمي الشركة األم 

8,697,6938,402,4973,5

)12.1(142,589162,174حقوق الملكية غير المسيطرة 
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اإليرادات 16-1-3
تعمل المجموعة بشكل رئيسي على تقديم خدمات االتصاالت والمنتجات ذات الصلة بها. خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م، تُعزى 
نسبة 92.3% من إيرادات المجموعة إلى عملياتها في المملكة )بما في ذلك الشركة، وشركة قنوات إس تي سي، وشركة حلول إس تي سي والشركات 
التابعة السعودية األخرى(، مقارنة بنسبة 92.1% في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م. تعمل المجموعة خارج المملكة من خالل شركاتها 

التابعة والزميلة، بشكل أساسي في الكويت والبحرين.

بلغت إيرادات المجموعة في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م ما قيمته 47,329.6 مليون ريال سعودي، بزيادة بلغت 3,593.1 مليون 
ريال سعودي بنسبة 8.2%، مقارنة بمبلغ 43,736.5 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م. ويُعزى ذلك بشكل أساسي 
إلى تحسن أداء )1( الشركة في المملكة، ال سيما في وحدة أعمال المؤسسات، و)2( شركة قنوات إس تي سي، بشكل أساسي في مبيعات األجهزة، و )3( 
شركة حلول إس تي سي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الطلب على منتجات الوصول المخصص إلى اإلنترنت والمحطات الطرفية متناهية الصغر 

باإلضافة إلى النمو اإلجمالي في الطلب على الخدمات السحابية. 

تكلفة اإليرادات 16-1-4
بلغت تكلفة إيرادات المجموعة في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م ما قيمته 22,051.4 مليون ريال سعودي بزيادة بلغت 3,822.8 
مليون ريال سعودي وبنسبة 21.0% مقارنة بمبلغ 18,228.7 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م. ويرجع ذلك 
بشكل أساسي إلى زيادة اإليرادات من المنتجات والخدمات ذات الهامش المنخفض، نظًرا إلى التركيز القوي للمجموعة على التوسع في مجال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.

الربح اإلجمالي 16-1-5
نتيجة للعوامل الموضحة أعاله، بلغ الربح اإلجمالي للمجموعة في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م ما قيمته 25,278.2 مليون ريال 
سعودي، مع انخفاض بلغ 229.6 مليون ريال سعودي، وبنسبة 0.9%، مقارنة بمبلغ 25,507.8 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 

سبتمبر 2020م.

مصاريف البيع والتسويق 16-1-6
بلغت مصاريف البيع والتسويق للمجموعة في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م ما قيمته 4,335.6 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 
411.1 مليون ريال سعودي، وبنسبة 8.7%، مقارنة بمبلغ 4,746.7 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م. ويرجع ذلك 

بشكل أساسي إلى التأثير اإليجابي لمبادرات خفض التكاليف في إطار برنامج كفاءة األعمال.

المصاريف العمومية واإلدارية 16-1-7
بلغت المصاريف العمومية واإلدارية للمجموعة في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م ما قيمته 3,869.3 مليون ريال سعودي، بانخفاض 
قدره 432.3 مليون ريال سعودي، وبنسبة 10.1%، مقارنة بمبلغ 4,301.6 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م. 

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التأثير اإليجابي لمبادرات خفض التكاليف في إطار برنامج كفاءة األعمال.

االستهالك واإلطفاء 16-1-8
بلغت مصاريف االستهالك واإلطفاء للمجموعة في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م ما قيمته 7,149.7 مليون ريال سعودي، بارتفاع قدره 
215.9 مليون ريال سعودي، وبنسبة 3.1%، مقارنة بمبلغ  6,933.7 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م. ويرجع 

ذلك بشكل أساسي إلى االستثمارات المستمرة في النفقات الرأسمالية.

الربح التشغيلي 16-1-9
نتيجة للعوامل الموضحة أعاله، بلغ الربح التشغيلي للمجموعة في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م ما قيمته 9,923.6 مليون ريال 
سعودي، بزيادة بلغت 397.8 مليون ريال سعودي، وبنسبة 4.2%، مقارنة بمبلغ 9,525.8 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 

سبتمبر 2020م.
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 تكلفة برنامج التقاعد المبكر 16-1-10
بلغت تكلفة برنامج التقاعد المبكر للمجموعة في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م ما قيمته 272.2 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 
228.0 مليون ريال سعودي وبنسبة 45.6%، مقارنة بمبلغ 500.2 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م. ويرجع ذلك 

بشكل أساسي إلى انخفاض عدد المشتركين في نظام التقاعد االختياري المعتمد لدى المجموعة.

إيرادات التمويل 16-1-11
بلغت إيرادات التمويل للمجموعة في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م ما قيمته 278.2 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 44.0 مليون 
ريال سعودي بنسبة 13.7%، مقارنة بمبلغ 322.2 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م. ويُعزى انخفاض إيرادات 

التمويل للمجموعة إلى انخفاض دخل المرابحة نظًرا إلى انخفاض معدالت الودائع وزيادة السيولة في السوق.

تكاليف التمويل 16-1-12
بلغت تكاليف التمويل للمجموعة في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م ما قيمته 444.4 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 33.4 
مليون ريال سعودي وبنسبة 7.0%، مقارنة بمبلغ 477.9 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م. ويرجع ذلك بشكل 
أساسي إلى انخفاض تكاليف التمويل المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة بسبب التغيرات في االفتراضات االكتوارية، باإلضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل.

صافي الحصة في نتائج االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 16-1-13
بلغ صافي حصة المجموعة في نتائج االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م 
ما قيمته 82.3 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 68.0 مليون ريال سعودي وبنسبة 476.7%، مقارنة بمبلغ 14.3 مليون ريال سعودي في فترة التسعة 
أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م. ويُعزى هذا التغيير بشكل أساسي إلى ارتفاع حصة األرباح من االستثمارات في بعض الشركات الزميلة والمشاريع 

المشتركة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م.

الزكاة وضريبة الدخل 16-1-14
بلغ مصروف الزكاة للمجموعة في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م ما قيمته 770.6 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 17.7 مليون 
ريال سعودي، وبنسبة 2.3%، مقارنة بمبلغ 752.9 مليون ريال سعودي فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م نتيجة لزيادة طفيفة في الوعاء 

الزكوي.

صافي الربح 16-1-15
نتيجة للعوامل الموضحة أعاله، بلغ صافي ربح المجموعة في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م ما قيمته 8,840.3 مليون ريال سعودي، 
بزيادة بلغت 275.6 مليون ريال سعودي، وبنسبة 3.2%، مقارنة بمبلغ 8,564.7 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م.
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

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

  مالم يذكر خالف ذلك) -(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  ٢١٣مع مختلف مكوناته وإمكانياته الفنية واإلدارية إلى الشركة، وطبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم  االتصاالت")
ركة األساسي ("النظام األساسي") وكانت الشركة في حينه ) تم اعتماد نظام الش١٩٩٨أبريل  ٢٠هـ (الموافق ١٤١٨ذو الحجة 

رجب  ٢بتاريخ  ١٧١مملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة"). وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 
على يتمثل الطرف المسيطر النهائي  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  ٦بدأت الشركة عملها بتوفير خدمات االتصاالت على نطاق المملكة العربية السعودية ("المملكة") في 

ربيع األول  ٤كشركة مساهمة سعودية بتاريخ  ١٠١٠١٥٠٢٦٩م ) وحصلت الشركة على سجلها التجاري رق١٩٩٨مايو  ٢(الموافق 
). يقع المركز الرئيسي للشركة في مجمع الملك عبد العزيز على طريق اإلمام محمد بن ١٩٩٨يونيو  ٢٩هـ (الموافق ١٤١٩

 سعود في حي المرسالت، الرياض، المملكة العربية السعودية.

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

   مل على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:تتش التياالتصاالت والمعلومات 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(
وتنفيذها من النواحي الفنية والمالية  ) إعداد الخطط والدراسات الالزمة لتطوير خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات٣(

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

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

  الخدمات السحابية).  –الخدمات المدارة  –تكنولوجيا المعلومات 
  ير المعلومات واألنظمة المعتمدة على المعلومات للعمالء، وتوفير وسائل االتصال لنقل خــدمات اإلنترنت. ) توف٦(
) تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير وشراء وامتالك وتأجير وتصنيع وتسويق وبيع وتطوير وتصميم وتركيب وصيانة ٧(

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

  استثمار العقارات وما قد يترتب على ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة.  )٨(
  والمنقولة بقصد تحقيق أغراضها.  القروض وتملك األصول الثابتة على الحصول) ٩(
  ) تقديم الدعم المالي واإلداري والخدمات اُألخرى للشركات التابعة. ١٠(
  ) تقديم خدمات التطوير والتدريب وإدارة األصول والخدمات اُألخرى ذات العالقة. ١١(
  ) تقديم حلول دعم القرار وذكاء األعمال واستثمار البيانات. ١٢(
  سلسلة اإلمدادات والخدمات اُألخرى. ) تقديم خدمات١٣(
  الرقمية. البنكيةخدمات ال) تقديم ١٤(
 ) تقديم خدمات االمن السيبراني. ١٥(
  ) إنشاء وإقامة وإصالح محطات وأبراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار.١٦(

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

  .المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو أي كيانات أُخرى سواء داخل المملكة أو خارجها
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  السعودية تصاالتشركة اال   
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة 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 
المالية األولية الموحدة الموجزة على جميع اإليضــاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة الســنوية تشــمل هذه القوائم 

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

   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  ١معايير او تفســيرات جديدة ســارية المفعول بتاريخ تطبيق ال يوجد 
  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  تصـــاالتاالاً رئيســـياً يتمثل بتقديم خدمات زاول المجموعة نشـــاطت

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

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.

  ".ىأُخر ضمن "قطاعات تشغيلية ىخروبالتالي تم تجميع باقي القطاعات التشغيلية األُ 

  فيما يلي تحليل إليرادات المجموعة ونتائجها على أساس القطاعات:

        :الى العائد الربح صافي
  ٨٫٤٠٢٫٤٩٧  ٨٫٦٩٧٫٦٩٣  ٢٫٧٦٥٫٥٣٧  ٢٫٩٢٤٫٣٩٠  األمالشركة  مساهمي

  ١٦٢٫١٧٤  ١٤٢٫٥٨٩  ٦٨٫٩٠٥  ٤٣٫٦٦٠  الملكية غير المسيطرة حقوق
  ٨٫٥٦٤٫٦٧١  ٨٫٨٤٠٫٢٨٢  ٢٫٨٣٤٫٤٤٢  ٢٫٩٦٨٫٠٥٠  

  
  في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    سبتمبر ٣٠ 
  في المنتهية أشهر التسعة لفترة

  سبتمبر ٣٠ 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

                  )١(اإليرادات 
  ٣١٫٦٥٧٫٩٤٠  ٣٣٫٩٥١٫٠٧٠  ١١٫٠٤١٫٨٣٨   ١١٫٤٦٩٫١٩١  شركة االتصاالت السعودية 

  ١٢٫٩٦٧٫٩٠٢    ١٥٫٠٠٢٫٧٠٥    ٣٫٧٠٦٫٤٩٩    ٤٫٧٤٥٫٠٦٩  شركة قنوات االتصاالت السعودية
  ١١٫٦٠٤٫٨٣٣  ١٢٫٨٣٥٫٤١٢  ٤٫٢١٥٫٣٣١   ٤٫٤٢٤٫٥٤٨  )٢( قطاعات تشغيلية أُخرى

  )١٢٫٤٩٤٫١٦١( )١٤٫٤٥٩٫٥٦٨(  )٤٫٠٨٢٫٢٣٩(   )٤٫٩٠٣٫٤٥٦(  التسوياتاإلستبعادات/ 
  ٤٣٫٧٣٦٫٥١٤   ٤٧٫٣٢٩٫٦١٩    ١٤٫٨٨١٫٤٢٩    ١٥٫٧٣٥٫٣٥٢  إجمالي اإليرادات

تكلفة العمليات التشغيلية (بإستثناء 
  )٢٧٫٢٧٧٫٠٠٦( )٣٠٫٢٥٦٫٣٥٤(  )٩٫٠٩٣٫٣٥١(  )١٠٫١٢٩٫٧٩٤(  االستهالك واإلطفاء)

  )٦٫٩٣٣٫٧١٢(  )٧٫١٤٩٫٦٦١(  )٢٫٣٢٨٫٤٨٣(   )٢٫٤١٣٫٨٤٧(  ءاوإطفاستهالك 
  )٥٠٠٫١٩٣(  )٢٧٢٫٢٠٧(  )٢٠٠٫١٩٣(  )١١٠٫٥٦٥(  تكلفة برنامج التقاعد المبكر

  ٣٢٢٫١٩٩    ٢٧٨٫٢٠٧    ٨٦٫١٠٣    ٨٥٫٥٣٩  إيرادات تمويل
  )٤٧٧٫٨٥٣(  )٤٤٤٫٤٣٧(  )١٤٦٫٦٣٩(   )١٥٢٫٦٢٥(  تكاليف تمويل
  )٥٧٫٨٩٠(  )١٢٠٫٤٨٤(  )٣٣٫١٧٤(   )٦٦٫٠٨٠(  أُخرى صافي مصاريف

 الحصة في نتائج االستثمارات في  صافي
  ١٤٫٢٦٥    ٨٢٫٢٦٤    ٢٦٫٢٠٤    ٢١٫١٠٠  شركات زميلة ومشاريع مشتركة

  ٤٩١٫٢٤٠  ١٦٣٫٩٠٦  )٧٠٫٢٩٥(   ١٩٤٫٦٢٠   أُخرى(خسائر)  مكاسب صافي
  )٧٥٢٫٨٩٣(  )٧٧٠٫٥٧١(  )٢٨٧٫١٥٩(   )١٩٥٫٦٥٠(  زكاة وضريبة دخل

  ٨٫٥٦٤٫٦٧١    ٨٫٨٤٠٫٢٨٢    ٢٫٨٣٤٫٤٤٢    ٢٫٩٦٨٫٠٥٠  الربحصافي 
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  السعودية تصاالتشركة اال   
  (شركة مساهمة سعودية)

  

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

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

١٠ 

  المعلومات القطاعية (تتمة) - ٤
  الربح على أساس القطاعات: إلجمالي وفيما يلي تحليل 

  
  في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    سبتمبر ٣٠ 
  في المنتهية أشهر التسعة لفترة

  سبتمبر ٣٠ 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  ٢٠٫٠٠١٫٥٩٥   ٢٠٫٠٩٣٫٢٢٨  ٧٫٠٤٩٫٤٩٢   ٦٫٥٨٦٫٣٤٦  شركة االتصاالت السعودية
  ٩٩٨٫٩٧٤    ١٫١٢٢٫٠٩٢    ٣٤٢٫١٧٨    ٣٤٥٫٩٦٤  شركة قنوات االتصاالت السعودية

  ٤٫٨١٣٫٣٧٢   ٥٫٢٠٢٫٣١٨  ١٫٧٠٢٫٧٢٩   ١٫٨٠٩٫٨٦٨  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )٣٠٦٫١١٣(   )١٫١٣٩٫٤٥٦(  )١٢٣٫٤٤٤(   )٣٧٣٫٢٩٥(  اإلستبعادات/ التسويات

  ٢٥٫٥٠٧٫٨٢٨    ٢٥٫٢٧٨٫١٨٢    ٨٫٩٧٠٫٩٥٥   ٨٫٣٦٨٫٨٨٣  إجمالي الربح
  

  الجغرافي التوزيعمعلومات عن 

فيما يلي التوزيع الجغرافي لإليرادات:

  
 ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة 

    سبتمبر
 في المنتهية أشهر التسعة لفترة 

  سبتمبر ٣٠
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  ٤٠٫٢٧٨٫٠٩٤  ٤٣٫٧٠٢٫٣٧٢  ١٣٫٦١٩٫٣٣١  ١٤٫٤٨٧٫١٨٦  السعودية العربية المملكة
  ٣٫٤٥٨٫٤٢٠    ٣٫٦٢٧٫٢٤٧    ١٫٢٦٢٫٠٩٨    ١٫٢٤٨٫١٦٦ (*) أُخرى

  ٤٣٫٧٣٦٫٥١٤    ٤٧٫٣٢٩٫٦١٩    ١٤٫٨٨١٫٤٢٩    ١٥٫٧٣٥٫٣٥٢  
  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  ٤٫٩٠٣مبلغ  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠في  تينالمنتهي أشهر والتسعة الثالثة تيلفتربين القطاعات (بين شركات المجموعة) 

 ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة ( , على التواليمليون ريال سعودي ١٤٫٤٦٠و  ريال سعودي
  ها عند التوحيد.إستبعاد) والتي تم مليون ريال سعودي, على التوالي ١٢٫٤٩٤مليون ريال سعودي و  ٤٫٠٨٢مبلغ 

شركة أبراج االتصاالت و  )solutions by stcالعربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت (شركة الى" أُخريتضمن قطاع " ) ٢( 
الكويتية  تصاالتاالشركة و  )stc pay-بنك اس تي سي (سابقا شركة المدفوعات الرقمية السعودية (توال) و  المحدودة

شركة ال و )specialized by stcاالتصاالت العامة ( شركة البحرين و اس تي سي شركة (اس تي سي الكويت) و
و شركة الخليج النموذجية لالعالم الرقمي المحدودة  شركة عقاالت و sirar by stc)( المتقدمة للتقنية واالمن السيبراني

 ).٢٠(انظر إيضاح  لنظم الكابالت جشركة اس تي سي الخلي و ستثمار القابضةلإل اس تي سي الخليج شركةو 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ 
        األصول

  ١٢٩٫٩١٥٫٥٦٦    ١٢٩٫٥٦٨٫٨٩٣  شركة االتصاالت السعودية 
  ٥٫٥٢٧٫٦٤٦    ٧٫٣٩١٫٦٨٨  شركة قنوات االتصاالت السعودية 

  ٣٧٫٧٨٨٫٥٣٥    ٤٠٫٨٤٦٫١٧٧  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )٥١٫٢٥٩٫٦٤٧(    )٥٣٫٨٨٦٫٥٥٣(  إستبعادات/ تسويات

  ١٢١٫٩٧٢٫١٠٠    ١٢٣٫٩٢٠٫٢٠٥  إجمالي األصول
        االلتزامات

  ٥٢٫٦٥٤٫٠٦٠    ٤٨٫٤٨٨٫٤٦٠  شركة االتصاالت السعودية 
  ٣٫٩٤٣٫٥٠٩    ٥٫٩٣٥٫٥٢٨  شركة قنوات االتصاالت السعودية 

  ٢٤٫٣٠٢٫٢٥٢    ٢٥٫٠٣٢٫٩٢٣  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )٢٤٫١٩٤٫٧٣٦(    )٢٦٫٠١٢٫٢٨٢(  إستبعادات/ تسويات
  ٥٦٫٧٠٥٫٠٨٥    ٥٣٫٤٤٤٫٦٢٩  إجمالي االلتزامات
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  السعودية تصاالتشركة اال   
  (شركة مساهمة سعودية)

  

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

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

١١ 

 ممتلكات ومعدات - ٥
 ٣٫٥٧٣ تكلفة بإجمالي ومعدات ممتلكات بإضــافة، قامت المجموعة ٢٠٢١ ســبتمبر ٣٠في  يةالمنته أشــهر التســعة فترةخالل 

 مليون ريال ســعودي ٥٫٤٤٠: ٢٠٢٠ ســبتمبر ٣٠( ســعودي ريال مليون ١٤٥ منها إضــافات غير نقدية بقيمة مليون ريال ســعودي
 ).سعودي ريال مليون ١١٣منها إضافات غير نقدية بقيمة 

تبلغ قيمتها الدفترية  ومعدات ممتلكات، قامت المجموعة باســتبعاد ٢٠٢١ ســبتمبر ٣٠المنتهية في  أشــهر التســعة فترةخالل 
 ومعدات ممتلكات بيع من خسائر عنهنتج  والذيمليون ريال سعودي)  ١٠٠: ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ مليون ريال سعودي ( ٦٢الصافية 

مليون ريال ســعودي, على  ٥٦و  مليون ريال ســعودي ٣٠ بلغت ٢٠٢١ ســبتمبر ٣٠في  تينأشــهر المنتهي والتســعة الثالثة تيلفتر
مليون ريال ســعودي,  ٨٦و  ســعودي ريال مليون ٧٧: ٢٠٢٠ ســبتمبر ٣٠في  تينأشــهر المنتهي والتســعة الثالثة تيلفتر(التوالي 

  .)التوالي على

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

  
  في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    سبتمبر ٣٠ 
  في المنتهية أشهر التسعة لفترة

  سبتمبر ٣٠ 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  ٣٫٨١٠٫٣١٦    ٤٫١١٩٫٩٠٤    ١٫٢٧٣٫٢٧٥    ١٫٤١٣٫٠٩٠  اإليرادات تكلفة
  ٤٫٨٩٨    ٦٫٧٥٢    ١٫٦٠٢    ٣٫٥٢٢  وتسويقية بيعية مصاريف
  ٨٥٨٫١٤١    ٨٧٤٫٤٤١    ٢٨٣٫٩٩٠    ٢٨٦٫٦٠٣  وإدارية عمومية مصاريف

  ٤٫٦٧٣٫٣٥٥    ٥٫٠٠١٫٠٩٧    ١٫٥٥٨٫٨٦٧   ١٫٧٠٣٫٢١٥ 
  

 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  ٢٦ بقيمة التنفيذ تحت مشــاريع بإضــافة، قامت المجموعة ٢٠٢١ ســبتمبر ٣٠في  يةالمنته أشــهر التســعة فترةخالل 
  )شيء ال: ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠سعودي ( 

 إســــنادوالتي تم تقييمها من قبل شــــركة  ٢٠٢١ ســــبتمبر ٣٠مليون ريال ســــعودي كما في  ٢٤٤بلغت القيمة العادلة لألرض 
) والتي تم تعيينهــا كمقيم مســــتقــل مؤهــل مهنيــا ومعتمــد من قبــل الهيئــة ٣٢٣/١٨/٧٨٤ترخيص رقم (للتقييم العقــاري 

يتم تصـــنيف قياس القيمة العادلة ضـــمن المســـتوى الثالث اســـتناداً إلى أســـاليب الســـعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم). 
   التقييم المطبقة (طريقة القيمة المتبقية).

  أصول غير ملموسة وشهرة   - ٧
 سعودي ريال مليون ١٫٠٤٤ الملموسةغير  لألصول اإلضافاتصافي  بلغ ،٢٠٢١ سبتمبر ٣٠في  يةالمنته أشهر التسعة فترة خالل

ضافات غير نقدية بقيمة  ضافات غير نقدية  سعودي ريال مليون ١٫٢٤٣: ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠( سعودي ريال مليون ١١٥منها إ منها إ
  ).سعودي ريال مليون ٢١٢بقيمة 

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

  
  في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    سبتمبر ٣٠ 
  في المنتهية أشهر التسعة لفترة

  سبتمبر ٣٠ 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  ٥٠١٫٨٧٢    ٤٠٠٫٨٨٥    ١٦٤٫٢٢١    ١٢٢٫٧٧٤  اإليرادات تكلفة
  ١٫٧٨٦    ٢٫٤٧١    ٧٠٠    ٩٠٦  وتسويقية بيعية مصاريف
  ١٫٠٥٣٫١٦٠    ١٫١٠٠٫٤٠١    ٣٥٧٫٢٦٢    ٣٦٣٫٥٠٠  وإدارية عمومية مصاريف

  ١٫٥٥٦٫٨١٨    ١٫٥٠٣٫٧٥٧    ٥٢٢٫١٨٣   ٤٨٧٫١٨٠ 
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  السعودية تصاالتشركة اال   
  (شركة مساهمة سعودية)

  

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

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

١٢ 

   ستخداماالأصول حق  - ٨
 سعودي ريال مليون ٨٠٢ االستخدام حق ألصول اإلضافاتصافي  بلغ ،٢٠٢١ سبتمبر ٣٠في  يةالمنته أشهر التسعة فترة خالل

 ).سعودي ريال مليون ٨٥٦: ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠(

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

  
  في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    سبتمبر ٣٠ 
  في المنتهية أشهر التسعة لفترة

  سبتمبر ٣٠ 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  ٥٥٢٫٧٢٨    ٤٩٧٫٤٢٤    ١٩٤٫٠٣٦    ١٧٢٫٥٩١  اإليرادات تكلفة
  ٦٫٨١٢    ١١٫٧٨٨    ٣٫٠١٢    ٥٫١٩٥  وتسويقية بيعية مصاريف
  ١٤٣٫٩٩٩    ١٣٥٫٥٩٥    ٥٠٫٣٨٥    ٤٥٫٦٦٦  وإدارية عمومية مصاريف

  ٧٠٣٫٥٣٩    ٦٤٤٫٨٠٧    ٢٤٧٫٤٣٣   ٢٢٣٫٤٥٢ 

 أخرىو ماليةأصول  - ٩
 أصول مالية  ١-٩

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ 

  ١٫١١٩٫٤١٣    ١٫٥٣٨٫٧٧٩  الربح أو الخسارة    أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل
        أصول مالية بالتكلفة المطفأة:

  ٥٫٣٧١٫٤٤٦    ٥٫٣٠٩٫٠٧٠  صكوك 
  ٤١١٫٦٦٥    ٣٦٤٫١١٨  قروض لموظفين 

  ١٦٧٫٤٩٨    ١٣٤٫٣٠٨  أُخرى  
  ٥٫٩٥٠٫٦٠٩    ٥٫٨٠٧٫٤٩٦  
  ٧٫٠٧٠٫٠٢٢    ٧٫٣٤٦٫٢٧٥  
        

  ١٨٠٫٣٩٧    ١٤٩٫٦٦٠  متداولة 
  ٦٫٨٨٩٫٦٢٥    ٧٫١٩٦٫٦١٥  غير متداولة  

  ٧٫٠٧٠٫٠٢٢    ٧٫٣٤٦٫٢٧٥  

أصول أخرى  ٢-٩
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠

  ٢٫٣٦٦٫٦٢٠  ٢٫٠٠٩٫٩٤٤  مقدمة  دفعات
  ٤٩٨٫٠٢٠  ١٧٤٫٩٦٤  مدفوعة مقدماً  مصاريف
  ١٢٨٫٥٧٨  ١٨٣٫٠٠١  مؤجلة مصاريف
  ٢٧٤٫٣٢٥  ٣٢٤٫٦٨٢  أخرى

  ٣٫٢٦٧٫٥٤٣  ٢٫٦٩٢٫٥٩١  
  

  ٣٫٠٨٧٫٨٨٣  ٢٫٣٠٨٫٧٨٦   متداولة
  ١٧٩٫٦٦٠  ٣٨٣٫٨٠٥  متداولة  غير

  ٣٫٢٦٧٫٥٤٣  ٢٫٦٩٢٫٥٩١  
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  السعودية تصاالتشركة اال   
  (شركة مساهمة سعودية)

  

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

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

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 العادلة لألصــــول وااليتم إدراج القيمة 
  راغبة، بخالف عملية البيع اإلجباري أو التصفية.

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

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
 للمجموعة الوصول إليها في تاريخ القياس؛

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

  ." 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 سبتمبر ٣٠    المالية األصول

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

  ١٫١١٩٫٤١٣  ١٫٥٣٨٫٧٧٩  ٣ مستوى  للمال الجريء
       

          االلتزامات المالية 
        الخسارة:بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

  ٩٫٨٨٢  ١٫٣٧٠  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 أســعارمل مخاطر الصــناديق وتشــ
  :العادلة للقيمة الهرمي التسلسل من" ٣" المستوى ضمن تقع والتي الصناديق هذهفي  المجموعة استثمارات

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

  ٣٧٥٫٧٠٠    ٣٧٥٫٠٢٠  الفترةالصناديق خالل  إلى المدفوعة المساهمات
  )٧٢٣٫٧٦٧(    )١٣٦٫٢١٤(  الفترة خالل الصناديق من المستلمة التوزيعات

في قائمة الربح أو  بهاالمعترف  )غير المحققة الخسارة( غير المحقق الربح صافي
  ١٨٠٫٥٦٠  (*) الموجزة الموحدة األوليةالخسارة 

  
)٨٣٫٣٨٩(  

  ١٫١١٩٫٤١٣   ١٫٥٣٨٫٧٧٩    ةالفتر نهاية األصولقيمة  صافي

 الموحدةاألولية  في قائمة الربح أو الخسارة أخرى(خسائر) مكاسب صافي في بند  )الخسارة غير المحققة( الربح غير المحقق صافيتم تضمين (*) 
 .الموجزة

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

 .٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر التسعة فترةالمستويات المختلفة للقيمة العادلة خالل  بين تحويالتهناك  ليس
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  السعودية تصاالتشركة اال   
  (شركة مساهمة سعودية)

  

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

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

١٤ 

 تجاريون وآخرونمدينون  - ١١
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠

  ١٧٫٦٦٠٫٢٨٨  ٢٧٫٨٩٨٫٨٥٩  تجاريون مدينون
  )٢٫٨٥٩٫٥٦٦(  )٢٫٦٧٤٫٦٨١(  القيمة إنخفاض مخصص: يخصم

  ١٤٫٨٠٠٫٧٢٢  ٢٥٫٢٢٤٫١٧٨  
  ١٫٢٨٣٫٦٩٤  ٩٢٧٫٠٧٠  تجاريون غير مدينون

  ١٦٫٠٨٤٫٤١٦  ٢٦٫١٥١٫٢٤٨  

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

  بلغت تعامالت المجموعة التجارية مع الجهات ذات العالقة كما يلي:

  
  في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    سبتمبر ٣٠ 
  في المنتهية أشهر التسعة لفترة

  سبتمبر ٣٠ 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  ٢٢٠٫٢٠٠    ٢٥١٫٩٢٤    ٨٨٫٩٥٤    ٧٠٫٥٣٠  المقدمة االتصاالت خدمات
  ٤٤٫٤٩٧    ٨٥٫٤٩٠    ٨٠٥    ٣٣٫٢٦٢  المستلمة االتصاالت خدمات

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

 ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 

  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 شركات زميلة  ٣٧٣٫٥١٦    ٣٥٤٫٥٥٤  ٦٠٫١٨٧  ٦٣٫٨٢٠
 مشاريع مشتركة  ١٠٫٩٦١    ٤٧٫٢٤٩  ١٥١٫٤٦٠  ١٥٧٫٨٣٠
٣٨٤٫٤٧٧    ٤٠١٫٨٠٣  ٢١١٫٦٤٧  ٢٢١٫٦٥٠    

لشروط التعامل العادية. األرصدة القائمة غير مضمونة وبدون عمولة وفقاً تتم عمليات البيع والشراء من الجهات ذات العالقة 
 الجهات ذات العالقة.إلى ولم 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  والتسعة الثالثة تيالمتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة لفتربلغت اإليرادات 

الثالثة  تي(لفتر التوالي علىمليون ريال سعودي,  ٨٫٧٩٤و  مليون ريال سعودي ٣٫١٦٩مبلغ  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠في  تينالمنتهي
). التوالي علىمليون ريال سعودي,  ٦٫٦٧٥و  مليون ريال سعودي ٢٫٥٣٠مبلغ  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠في  تينأشهر المنتهي والتسعة

وبلغت المصاريف المتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة (متضمنة الرسوم الحكومية) 
مليون ريال سعودي,  ٤٫٥٦٢مليون ريال سعودي و  ١٫٧٨٤مبلغ  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠في  تينأشهر المنتهي والتسعةالثالثة  تيلفتر
مليون  ٣٫٧٢٣مليون ريال سعودي و  ١٫٢٦٤مبلغ  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠في  تينأشهر المنتهي والتسعةالثالثة  تي(لفتر التوالي على

  ). التوالي علىريال سعودي, 

: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( سعوديمليون ريال  ٢٣٫٤٤٠ :٢٠٢١ سبتمبر ٣٠مع الجهات الحكومية كما في  المدينة االرصدةبلغ إجمالي 
مليون  ١٫٠٦٥مبلغ  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠مع الجهات الحكومية كما في  الدائنة االرصدةوبلغ إجمالي . مليون ريال سعودي) ١٣٫٨٨٩

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

 ٣١( سعودي ريال مليون ١٫٧٩٣: ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ في كما بالحكومة العالقة ذات الجهات مع المدينة االرصدة اجمالي بلغ كما
 سبتمبر 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 ٢٧٤: ٢٠٢١
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  السعودية تصاالتشركة اال   
  (شركة مساهمة سعودية)

  

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

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

١٥ 

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

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

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠  
  ١٠٫٢٧٥٫٧٠٧    ١٢٫٨١٢٫٤٢٢  من سنة  أقل

  ٣٫١٥٣٫٨٤١    ٨٫٩٨٢٫٩٤٦  إلى سنتين أكثر من سنة
  ٤٥٩٫٧٠٧    ١٫٦٤٤٫٨٩٦  أكثر من سنتين

  ١٣٫٨٨٩٫٢٥٥    ٢٣٫٤٤٠٫٢٦٤  

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة - ١٣
تم تحديث الفترة . خالل ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠تم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة باستخدام أحدث تقييم إكتواري كما في 

مدرجة إكتوارية  مكاسبصافي تسجيل  والذي نتج عنه ومعدل زيادة الرواتب بمعدل الخصماإلكتوارية المتعلقة اإلفتراضات 
 ٨٢بمبلغ  ٢٠٢١ ســبتمبر ٣٠في  تينأشــهر المنتهي والتســعةالثالثة  لفترتي في قائمة الدخل الشــامل األولية الموحدة الموجزة

مدرجة في قائمة الدخل الشـــامل إكتوارية  مكاســـبصـــافي ( مليون ريال ســـعودي, على التوالي ٢٥١و  مليون ريال ســـعودي
صـــافي  تســـجيلمليون ريال ســـعودي و ٩٧بمبلغ  ٢٠٢٠ ســـبتمبر ٣٠في  أشـــهر المنتهيةالثالثة  لفترةاألولية الموحدة الموجزة 

شهر المنتهية في  سعة أ شامل األولية الموحدة الموجزة لفترة الت  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠خسائر إكتوارية مدرجة في قائمة الدخل ال
.)مليون ريال سعودي ٣٠٧بمبلغ 

 اإليجارعقود  اتالتزام - ١٤
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠  

  ٧٤٢٫١٨٥   ٨٠٦٫٩٥٩  متداولة
  ٢٫٢٣٧٫٨٥٣    ٢٫٢٢٤٫٦٠١  غير متداولة

  ٢٫٩٨٠٫٠٣٨    ٣٫٠٣١٫٥٦٠  

مليون  ٢٤مبلغ  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠في  تينالمنتهي أشهر والتسعة الثالثة تيد اإليجار لفترمصروف الفائدة على التزامات عقو بلغ
 أشهر والتسعةالثالثة  تيلفتر( التمويل يفتم تضمينها في تكال والتي التوالي على, سعودي ريال مليون ٦٩و  ريال سعودي

   .)مليون ريال سعودي, على التوالي ٧٧و  مليون ريال سعودي ٢٤ مبلغ ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠في  تينالمنتهي
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  السعودية تصاالتشركة اال   
  (شركة مساهمة سعودية)

  

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

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

١٦ 

 ىأُخرو مالية اتالتزام - ١٥
 التزامات مالية  ١-١٥

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠  
  ٢٫١٥١٫١١٦    ٢٫١٩٩٫٠٦٣  مستحقة أرباح توزيعات

  ٢٫٢٧٦٫٥٠٥    ٢٫٠٠٠٫٩٧٧  التزامات مالية متعلقة بتراخيص الطيف الترددي
l٦١٫٩٥٧    ٨٣٫٩٨٩   خرى  

  ٤٫٤٨٩٫٥٧٨    ٤٫٢٨٤٫٠٢٩  
        

  ٢٫٢٠٨٫٦٨٧    ٢٫٢٩٠٫٣٠٩  متداولة
  ٢٫٢٨٠٫٨٩١    ١٫٩٩٣٫٧٢٠  متداولة غير

  ٤٫٤٨٩٫٥٧٨    ٤٫٢٨٤٫٠٢٩  

 التزامات أُخرى ٢-١٥
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠  

  ٣٫٨١٤٫٨٨٩    ٣٫٧٨٤٫٢٧٨   مؤجلة إيرادات
  ١٫٠٨٥٫٨٧٣    ١٫١٥٩٫٧٣٤  حكومية مستحقات
  ٣٨١٫٠٢٢    ١٦٣٫٨٠٣  واخرى نظامية مستحقات

  ٥٫٢٨١٫٧٨٤   ٥٫١٠٧٫٨١٥  
        

  ١٫٣٦١٫٠٨٤    ١٫٣٥٠٫٣٤٠  متداولة
  ٣٫٩٢٠٫٧٠٠    ٣٫٧٥٧٫٤٧٥  متداولة غير

  ٥٫٢٨١٫٧٨٤   ٥٫١٠٧٫٨١٥  

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

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

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

أصدرت الدائرة االستئنافية األولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل قرار بتأييد موقف المجموعة بعدم اعتبار الربح المعدل 
  .٢٠٢١خالل الربع الثالث من عام  تم تسوية المستحقات بموجب القرار االستئنافي و ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨وعاًء للزكاة لألعوام 

مليون ريال سعودي وال تزال هذه  ١٣٤بمبلغ  ٢٠١٧وحتى  ٢٠١٥كما قدمت المجموعة اعتراضات عن الربوط الزكوية لألعوام من 
وترى االعتراضات منظورة لدى األمانة العامة للجان الضريبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة.

  المجموعة سالمة موقفها الزكوي وأنه لن يترتب عن ذلك أي مخصصات إضافية جوهرية.
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  السعودية تصاالتشركة اال   
  (شركة مساهمة سعودية)

  

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

  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

    سبتمبر ٣٠
  في المنتهية أشهر التسعة لفترة

  سبتمبر ٣٠ 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

الى مساهمي  العائد للفترةالربح  صافي
  ٨٫٤٠٢٫٤٩٧    ٨٫٦٩٧٫٦٩٣    ٢٫٧٦٥٫٥٣٧    ٢٫٩٢٤٫٣٩٠  الشركة األم 

                :)باآلالف(األسهم  عدد
األسهم العادية  لعدد جحالمر المتوسط

  ١٫٩٩٩٫٣٦٤   ١٫٩٩٧٫٠٦١    ١٫٩٩٩٫٣٦٤    ١٫٩٩٧٫٠٦١  ألغراض احتساب ربحية السهم األساسية 
األسهم العادية  لعدد المرجح المتوسط

  ٦٣٦    ٢٫٩٣٩    ٦٣٦    ٢٫٩٣٩  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
  ٤٫٢٠    ٤٫٣٥    ١٫٣٨    ١٫٤٦  األساسية  - 
  ٤٫٢٠    ٤٫٣٥    ١٫٣٨    ١٫٤٦  المخفضة  - 

  :٢٠٢١ سبتمبر ٣٠في  المنتهيةأشهر  التسعة فترة خالل )باآلالف( القائمة األسهم عدد يلي فيما

  ١٫٩٩٧٫٠١٧  الفترة بداية القائمةاألسهم  عدد
  ١٣٢   الفترةخالل  اصدارها إعادةتم  التي أسهم الخزينة  عدد
  ١٫٩٩٧٫١٤٩  الفترة نهاية القائمةاألسهم  عدد

  :٢٠٢١ سبتمبر ٣٠في  المنتهيةأشهر  التسعة فترةخالل  )باآلالف(عدد أسهم الخزينة  يلي فيما

  ٢٫٩٨٣  الفترة بدايةأسهم الخزينة  عدد
  )١٣٢(   الفترةخالل  اصدارها إعادةأسهم الخزينة  التي تم  عدد
 ٢٫٨٥١  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 
 ).٣-٢٠ إيضاحانظر ( )مليون دوالر امريكي ٣٠٠ ما يعادل ،مليون ريال سعودي ١٫١٢٥: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠كما في 

  

 محتملة  اتالتزاموأصول  -١٩
مليون ريال سعودي كما  ٥٫١٠٦بمبلغ مقدمة نيابة عن الشركة األم والشركات التابعة لدى المجموعة خطابات ضمان  -أ

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

: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠مليون ريال سعودي كما في  ٨٥٧لدى المجموعة اعتمادات مستندية قائمة بمبلغ  -ب
 مليون ريال سعودي).٩٧٧

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

  

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

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

١٨ 

 والتزامات محتملة (تتمة) أصول-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

على المجموعة قرار الدائرة االستئنافية األولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل والمتعلق بضريبة االستقطاعاستلمت -ه
 من قبل الشركة برفض االستئناف المقدم ٢٠١٥وحتى  ٢٠٠٤رسوم استئجار شبكات المشغلين الدوليين لألعوام من 

تعتقد المجموعة ان حيث  في القرار عادة النظرإلقامت المجموعة بتقديم التماس  .مليون ريال سعودي ١٫٥٠٠بمبلغ 
النظام الضريبي السعودي ال ينص على فرض ضريبة استقطاع عن خدمات الربط البيني الدولي نتيجة لعدم تحقق 

بناًء على  .الخدماتمصدرية الدخل داخل المملكة العربية السعودية وعليه ال يتوجب فرض ضريبة االستقطاع عن هذه 
ترى المجموعة سالمة موقفها القانوني وان ذلك في هذا الشأن وطبيعة الخالف الفنية  االستشاريين المختصينآراء 

 لن يترتب عنه مخصصات إضافية جوهرية.

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. 
 وقفها القانوني.م المبيعات ترى المجموعة سالمة

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

، أصدرت ٢٠٢٠يونيو  ٣٠الزائد المدفوع من تاريخ التغيير في الالئحة حتى تاريخه. في الكويت مطالبة السترداد المبلغ 
 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
العربية لخدمات شركة المن أسهم شركتها التابعة  %٢٠من الطرح العام االولي لـ  المجموعة, انتهت ٢٠٢١بتمبر س في-١

مليون ريال سعودي وذلك  ٣٫٦٢٤بلغ اجمالي المتحصالت من الطرح  حيث )solutions by stcاإلنترنت واالتصاالت (
 مليون ريال سعودي. ٦٣٫٧قبل خصم كافة االتعاب والمصاريف المتعلقة بالطرح والتي بلغت 

مليون ريال سعودي كما ارتفعت حقوق  ٤٢٨ونتيجة لهذا الطرح ارتفعت حصة الملكية غير المسيطرة بمبلغ 
 .٢٠٢١سبتمبر  ٣٠مليون ريال سعودي كما في  ٣٫١٣٢رى) بمبلغ المساهمين (احتياطيات أخ

 
من حصة المجموعة في شركة  %١٥وقعت المجموعة إتفاقية مع شركة ويستيرن يونيون لبيع  ,٢٠٢٠نوفمبر  في-٢

مليون ريال سعودي (ما  ٧٥٠بقيمة اجمالية تبلغ (حاليا بنك اس تي سي)  stc pay)( المدفوعات الرقمية السعودية
 مليون دوالر امريكي). ٢٠٠يعادل 

 
شركة المدفوعات الرقمية السعودية رخصة الخدمات  تمت موافقة مجلس الوزراء على منح ,٢٠٢١خالل الربع الثاني 

شركة ويستيرن يونيون   عليه قامتوبناءً  .مليار ريال سعودي ٢٫٥البنكية الرقمية لتصبح بنك رقمي برأس مال قدره 
في حساب مقيد لدى البنك  مليون ريال سعودي على التوالي ٨٠٢ مليون ريال سعودي و ٧٥٠والمجموعة بايداع مبلغ 

 ١٫٥٥٢المركزي السعودي (ساما) الى حين الحصول على الموافقة النهائية, لذلك تتضمن ارصدة النقد وما يماثلة مبلغ 
  .٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في  أرصدة نقد مقيدة من قبل البنك المركزي السعودي (ساما)مليون ريال سعودي والذي يمثل 

  
والذي ترتب  تم استكمال كافة المتطلبات النظامية إلتمام اإلتفاقية مع شركة ويستيرن يونيون, ٢٠٢١خالل الربع الثالث 

حقوق المساهمين (احتياطيات أخرى)  وارتفاعمليون ريال سعودي  ٢٥١عليه ارتفاع حصة الملكية غير المسيطرة بمبلغ 
  . ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠مليون ريال سعودي كما في  ٤٩٩بمبلغ 
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  السعودية تصاالتشركة اال   
  (شركة مساهمة سعودية)

  

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

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

١٩ 

 الشركات التابعة (تتمة)- ٢٠
شركة ذات مسئولية  –, قامت المجموعة بتأسيس شركة اس تي سي الخليج لنظم الكابالت ٢٠٢١خالل الربع الثاني -٣

مليون دينار بحريني) مملوكة  ١٨٫٩مليون ريال سعودي (ما يعادل  ١٨٨٫٦محدودة في مملكة البحرين برأس مال 
للمجموعة بالكامل كجزء من اتفاقية االستثمار في صندوق يدعم االبتكار في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في 

تي سي  ). يتضمن النشاط الرئيسي لشركة إس١٨(انظر إيضاح  ممكلة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى
 بيع وتركيب معدات االتصاالت وتشييد مشاريع المنافع الخاصة. الخليج لنظم الكابالت

 
شركة ذات مسئولية محدودة  –, قامت المجموعة بتأسيس شركة صندوق االبتكار لالستثمار ٢٠٢١خالل الربع الثالث -٤

ويتمثل نشاطها مملوكة للمجموعة بالكامل مليون ريال سعودي  ٥٦٫٢المملكة العربية السعودية برأس مال  في
 الرئيسي في الخدمات اإلدارية وخدمات دعم المعلومات واالتصاالت.

 
استكملت المجموعة اإلجراءات القانونية والتنظيمية لتصفية شركة سفاير دون وجود أي اثر  ,٢٠٢١خالل الربع الثالث -٥

 . ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في  قائمة الربح أو الخسارة االوليةمالي على 
  

 األجلطويلة  برنامج حوافز الموظفين- ٢١
شراء عدد من أسهم الشركة بحد أقصى على من قبل الجمعية العامة غير العادية تم التصويت بالموافقة  ٢٠٢٠ابريل  ٢٠بتاريخ 
ك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة االجل مليون ريال سعودي وذل 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). 
 .أي توزيعات أرباح خالل فترة احتفاظ الشركة بها

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 

قامت المجموعة خالل ألداء وإنجاز األهداف المقررة من المجموعة. أسهما في الشركة عند استيفاء شروط مدة الخدمة وا
 بمنح الشريحة األولى والثانية من البرنامج كما يلي: ٢٠٢١و  ٢٠٢٠االعوام 

  الثانية الشريحة    االولى الشريحة  

  ٢٠٢١ يوليو ١  ٢٠٢٠يوليو  ١  تاريخ المنح

  سهم الف ٧٠٦  سهم الف ٨٠٢  (*) اجمالي عدد األسهم الممنوحة

  سعودي ريال ١٢٨٫٦    سعودي ريال ٩٤٫٤  )*القيمة العادلة للسهم الواحد في تاريخ المنح (* متوسط

  ٢٠٢٢/٢٠٢٣/٢٠٢٤ يوليو ١  ٢٠٢١/٢٠٢٢/٢٠٢٣يوليو  ١  تاريخ االستحقاق

  حقوق الملكية  حقوق الملكية  طريقة التسوية

 الممنوحة فعلياً للتنفيذيين المؤهلين المشاركين المستوفين لكافة شروط المنح.تم تحديث عدد األسهم الممنوحة بناًء على عدد األسهم (*) 
  احتساب القيمة العادلة على أساس سعر السوق مخصوما منه توزيعات األرباح المتوقعة للسهم الواحد في تاريخ المنح. تم(**) 

  
مليون ريال  ١١٫٦مبلغ  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة بلغ اجمالي المصاريف المتعلقة بالبرنامج 

مليون  ٣٫١مبلغ  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في (  مليون ريال سعودي, على التوالي ١٩٫١سعودي و 
 ظفين في قائمة الربح أو الخسارة) تم تضمينها في بند مصاريف منافع المومليون ريال سعودي, على التوالي ٣٫١ريال سعودي و 

الموحدة الموجزة مع تسجيل المبلغ المقابل ضمن بند احتياطيات أخرى في حقوق الملكية وذلك وفقا لمتطلبات المعيار  االولية
  ): الدفع على أساس األسهم. ٢الدولي للتقرير المالي (

  ريال سعودي. ١٠٠٫٥٨للسهم قيمة عادلة بمتوسط ألف سهم،  ١٣٥ حوالي ، تم استحقاق٢٠٢١يوليو  ١بتاريخ 
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  السعودية تصاالتشركة اال   
  (شركة مساهمة سعودية)

  

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

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

٢٠ 

 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
الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة، ومن المرجح أن تتفاوت هذه التوزيعات اإلضافية  تقييم

  .على أداء الشركة ءً بنامن ربع سنة إلى آخر 

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

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

 لشركة من وقت آلخر.ملزمة على ا

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

 ريال سعودي عن كل سهم. ١بواقع  ٢٠٢١الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من عام  قامتكما 

سعودي عن كل ريال  ١بواقع  ٢٠٢١من عام  الثالثكما ستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع 
 سهم.

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

) سياسة توزيع ٢٠٢١سبتمر  ٢٧(الموافق  هـ ١٤٤٣ صفر ٢٠ بتاريخ المنعقد اجتماعه في اإلدارة مجلس إقرار الى اإلشارة تجدر
والتي سيتم عرضها  ريال سعودي عن كل سهم ١بواقع  ٢٠٢١األرباح للشركة لفترة الثالث سنوات القادمة بداية من الربع الرابع 

 خالل اجتماع الجمعية العامة القادم العتمادها.

 ) 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. 

 الموحدة الموجزة  االولية اعتماد القوائم المالية - ٢٤
 والتسعةلفترتي الثالثة الموحدة الموجزة  االولية المفوضة من مجلس إدارة الشركة القوائم الماليةعة المراجلجنة إعتمدت 

  .٢٠٢١ اكتوبر ٢١في اجتماعها المنعقد بتاريخ  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهيتين في 
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  السعودية تصاالتاالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

 
 
  

  القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  في تينالمنتهي أشهروالستة الثالثة  تيلفتر

  ٢٠٢١ يونيو ٣٠
 (غير مراجعة)

 
 

   الثانيالربع 
٢٠٢١  
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      السعودية االتصاالتشركة 
                          (شركة مساهمة سعودية)

     

  (غير مراجعة) األولية الموحدة الموجزةالقوائم المالية 
  ٢٠٢١ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي أشهر والستة الثالثة لفترتي

  الصفحة  فهرس

  ٢  المستقل للمراجع الفحص تقرير

  ٣  المركز المالي األولية الموحدة الموجزة  قائمة

  ٤  الموجزة الموحدة األولية الخسارة أو الربح قائمة

  ٥  الموحدة الموجزة  األولية الشامل الدخل قائمة

  ٦  الموجزة الموحدة األولية النقدية التدفقات قائمة

  ٧  التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة  قائمة

 ٢٠-٨  ات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة إيضاح

      

ق-23



ق-24



ق-25



ق-26



ق-27



ق-28



ق-29



  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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  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 

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
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  (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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  (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 

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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  (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 

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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  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 

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
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  السعودية تصاالتشركة اال   
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  (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 لجهات ذات عالقة 	مبالغ مستحقة  من جهات 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
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  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 
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  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 اتفاقمليون ريال سعودي, وقامت المجموعة باالعتراض عليها خالل المهلة النظامية،

مليون  ١٣٤بمبلغ  ٢٠١٧وحتى  ٢٠١٥مليون ريال سعودي, وقدمت المجموعة اعتراضات لألعوام من  ٤٣٣نتج 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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  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 

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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  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 

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 
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  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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  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 

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
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  السعودية تصاالتاالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

 
 
  

  القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
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      السعودية االتصاالتشركة 

                          (شركة مساهمة سعودية)
     

  القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  الصفحة  فهرس

  ٨-١  المستقل المراجع تقرير

  ٩  المركز المالي الموحدة  قائمة

  ١٠   الموحدة الخسارة أو الربح قائمة

  ١١  الموحدة  الشامل الدخل قائمة

  ١٢   الموحدة النقدية التدفقات قائمة

  ١٣  التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  قائمة

 ٨٣-١٤  ات حول القوائم المالية الموحدة إيضاح
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١

التسجیل ٣٢٣/١١/٤٥رقم
التجاري السجل ١٠١٠٣٨٣٨٢١رقم

+٩٨٩٨٢١٥١١٩٦٦ھاتف:
٤٧٤٠٢٧٣١١٩٦٦+

+٤٧٣٠٢٧٣١١٩٦٦فاكس:

ey.ksa@sa.ey.com
ey.com/mena

قانونیون) (محاسبون وشركاھم ویونغ ارنست شركة
تضامنیة شركة
الرئیس المركز
الفیصلیة عشر–برج الرابع الدور

فھد الملك طریق
٢٧٣٢ص.ب: 
١١٤٦١الریاض

السعودیة العربیة المملكة

المستقلالتقریر مراجع
شركةإلى السعودیةمساھمي االتصاالت

سعودیة)  مساھمة (شركة

الرأي
الموحدة المالیة القوائم راجعنا السعودیةلشركةالمرفقةلقد بإلیھمیشار(لھاالتابعةوالشركات("الشركة")االتصاالت ـمجتمعین

تش،)"المجموعة" فيعلىملتوالتي كما الموحدة المالي المركز وقائمة٢٠٢٠دیسمبر٣١قائمة الخسارة، أو الموحدةالربح
الشاملقائمةو النقدیةالموحدةالدخل التدفقات ذلكالموحدةوقائمة في المنتھیة للسنة الموحدة الملكیة حقوق في التغیرات وقائمة

المرفقة واإلیضاحات المالیةبالتاریخ، المحاسبیةالموحدةالقوائم للسیاسات ملخص ذلك في بما .الھامة،

رأینا، المرفقةأفي الموحدة المالیة القوائم منتظھرن فيالنواحيكافةبعدل كما للمجموعة الموحد المالي المركز ٣١الجوھریة،
التاریخ٢٠٢٠دیسمبر ذلك في المنتھیة للسنة الموحدة النقدیة وتدفقاتھا الموحد المالي الماليوفقاًوأدائھا للتقریر الدولیة للمعاییر

السعودیة، العربیة المملكة في األخرىوالمعاییرالمعتمدة منواإلصدارات للمحاسبینالمعتمدة السعودیة القانونیین.الھیئة

الرأي أساس
ً  مراجعتنا  تمت السعودیة  مراجعةللالدولیة  معاییر  لل  وفقا العربیة المملكة في توضیحھاإن  .  المعتمدة تم المعاییر تلك بموجب مسؤولیتنا

المراجع   مسؤولیات قسم الموحدة  حولفي المالیة القوائم تقریرنا.  مراجعة المجموعة  إننا    في عن وآداب    وفقاًمستقلون سلوك لقواعد
السعودیة العربیة المملكة في المعتمدة األخالقیةبمسؤولیاتنالتزمنااأنناكما. الموحدةالمالیةللقوائمبمراجعتناالصلةذاتالمھنة

القواعدوفقاًاألخرى كافیةعتقادناإب. لتلك علیھا حصلنا التي المراجعة أدلة أساًسومالئمةأن رأینالتوفیر .إلبداء

للمراجعة الرئیسة األمور
المالیةنإ للقوائم مراجعتنا عند البالغة األھمیة لھا المھني، حكمنا بحسب كانت، التي األمور تلك ھي للمراجعة الرئیسة األمور

تكوین. الحالیةللسنةالموحدة وعند ككل، الموحدة المالیة للقوائم مراجعتنا سیاق في األمور ھذه تناول تم ،حولھاالمراجعرأيوقد
موال رأیاً األمنفصالًنقدم تلك السیاق..ورفي ذلك ضمن موضح أدناه، مذكور أمر لكل مراجعتنا تناولت كیف وصف إن

المراجعلقد مسؤولیات قسم في وصفھا تم التي بمسؤولیاتنا ذلكحولالتزمنا في بما تقریرنا، في الموحدة المالیة القوائم مراجعة
بھذه   یتعلق وجود  األمورما لمخاطر تقویمنا على للرد صممت بإجراءات القیام مراجعتنا شملت القوائم  تحریفات. علیھ، في جوھریة

لمعالجة   المتبعة اإلجراءات ذلك في بما مراجعتنا، إجراءات نتائج الموحدة. إن ً  موراألالمالیة أساسا توفر عنة  مراجعاللرأي    أدناه،
المرفقة.ا الموحدة المالیة لقوائم
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٢

التسجیل ٣٢٣/١١/٤٥رقم
التجاري السجل ١٠١٠٣٨٣٨٢١رقم

+٩٨٩٨٢١٥١١٩٦٦ھاتف:
٤٧٤٠٢٧٣١١٩٦٦+

+٤٧٣٠٢٧٣١١٩٦٦فاكس:

ey.ksa@sa.ey.com
ey.com/mena

قانونیون) (محاسبون وشركاھم ویونغ ارنست شركة
تضامنیة شركة
الرئیس المركز
الفیصلیة عشر–برج الرابع الدور

فھد الملك طریق
٢٧٣٢ص.ب: 
١١٤٦١الریاض

السعودیة العربیة المملكة

المستقلالتقریر مراجع
السعودیةإلى االتصاالت شركة تتمة-مساھمي

سعودیة)  مساھمة (شركة

للمراجعة الرئیسة (تتمة)   األمور

الرئیسي المراجعة مراجعتناكیفأمر الرئیسيأمرتناولت المراجعة

باإلیرادات االعتراف

في  كونتت االشتراكات رسوم من أساسي بشكل المجموعة إیرادات
ب الشبكة واستخدام والبیانات االتصاالت ملیار    ٥٩قدره  إجمالي  باقات

في المنتھیة للسنة سعودي .٢٠٢٠دیسمبر٣١لایر

تطبیق ألن رئیسي مراجعة أمر ذلك المحاسبیةاعتبرنا   المعاییر
باإلیراداتباالمتعلقة   من    العتراف عدد تتضمن االتصاالت قطاع في

واال فتراضات. التقدیرات

ذلك، الى اإلیرادات  باإلضافة بدقة تتعلق مالزمة مخاطر ھناك
ببیئة  المسج المرتبطة التعقیدات بسبب على  العمل  لة واالعتماد شبكة

المعلومات تقنیة الكبیرةتطبیقات البیانات الناتجة  والتغیراتوكمیة
و األسعار تحدیث من  عن العدید على تؤثر التي الترویجیة العروض

المحاسبیة، الفترة خالل المختلفة والباقات لألھمیة    الخدمات باإلضافة
  . بھاالمتعلقةللمبالغالنسبیة

إیضاح إلى الرجوع المتعلقة  سیاسةلل٥-٤یرجى المحاسبیة
وإیضاحب باإلیرادات، العالقةإلل  ٣٥االعتراف ذات . فصاحات

مراجعتتضمن یليتناإجراءات ما أخرى، إجراءات بین من ، :

المعلوماتناستع· تقنیة بخبراء الا وتنفیذ  لدینا تصمیم ختبار
الداخلیة   الرقابة باإلیراداتلألنظمة  وفعالیة باالعتراف . المتعلقة

باإلیرادمالئمةمدىقیمنا· االعتراف . اتسیاسات
قبلاإلیراداتاتتسویمنعینةراجعنا· من بین  المعدة اإلدارة

و األساسي الفوترة العامسجلنظام . األستاذ
العمالءإصدار  دقة    نااختبر· وفواتیر العینة، أساس على نااختبر،

األرصد من علىوالخصوماتالدائنةةعینة فواتیرالمطبقة
لعمالء. ا

المستلم  نااختبر· للفواتیر. لعینةالنقد وتتبعھا العمالء من
تحلیلیة  · بإجراءات بقمنا اإلیراداتوذلك توقعات النتائج  ب  مقارنة

االنحرافات.   الفعلیة وتحلیل
العالقةفصاحاتاإلالئمةمقیمنا· المالیة  ذات القوائم في

.  الموحدة
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التسجیل ٣٢٣/١١/٤٥رقم
التجاري السجل ١٠١٠٣٨٣٨٢١رقم

+٩٨٩٨٢١٥١١٩٦٦ھاتف:
٤٧٤٠٢٧٣١١٩٦٦+

+٤٧٣٠٢٧٣١١٩٦٦فاكس:

ey.ksa@sa.ey.com
ey.com/mena

قانونیون) (محاسبون وشركاھم ویونغ ارنست شركة
تضامنیة شركة
الرئیس المركز
الفیصلیة عشر–برج الرابع الدور

فھد الملك طریق
٢٧٣٢ص.ب: 
١١٤٦١الریاض

السعودیة العربیة المملكة

المستقلالتقریر مراجع
السعودیةإلى االتصاالت شركة تتمة-مساھمي

سعودیة)  مساھمة (شركة

للمراجعة الرئیسة (تتمة)   األمور

الرئیسي المراجعة مراجعتناكیفأمر الرئیسيأمرتناولت المراجعة

الزك مطالبات عن ("الھیئة")االمحاسبة والدخل للزكاة العامة الھیئة من االستقطاع وضریبة ة

في   من  التالیة  مطالبات  ال  المجموعةتسلمت  ،  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١كما
االستقطاع وضریبة بالزكاة تتعلق :الھیئة

:الزكاة

الزكویة الربوط المجموعة ٣١بتاریخالمنتھیةللسنواتتسلمت
ومن٢٠٠٩و٢٠٠٨دیسمبر عنھاو٢٠١٧حتى٢٠١٥، نتج
والتيإضافیةمطالبات الھیئة قبل قبل  من من علیھا الموافقة یتم لم
. المجموعة

االستقطاع :ضریبة

المجت خدمة  مسلمت عن الھیئة من االستقطاع ضریبة ربط وعة
السعودیة   العربیة المملكة خارج الدولیین المشغلین شبكات استئجار

من ھذه  ٢٠١٥وحتى٢٠٠٤لألعوام بأن المجموعة إدارة . تعتقد
ھذا   على اعترضت وعلیھ االستقطاع لضریبة تخضع ال الخدمة

قائم یزال ال الذي ًالربط االستئناا لجان المعنیة. لدى ف

الزكاة   عن المحاسبة ألن رئیسي مراجعة أمر ذلك اعتبرنا لقد
بتقدیرات القیام اإلدارة من یتطلب االستقطاع باإلضافة  وضریبة

بھا. ل المطالب اإلضافیة للمبالغ النسبیة ألھمیة

إیضاح إلى الرجوع بالزكاة  ة  لسیاسل  ١٠-٤  یرجى المتعلقة المحاسبیة
االستقطاع واالوضریبة ذات  فصاحاتإللھـ-٤٥و٣٤یضاحین،

. العالقة

مراجعتتضمن یليتناإجراءات ما أخرى، إجراءات بین من ، :

مبلغ  · لتحدید والھیئة المجموعة بین تمت التي المراسالت راجعنا
بھااإلضافیةالربوط   . الھیئةقبلمنالمطالب

المجموعة  ناحضر· وإدارة بالحوكمة المكلفین مع اجتماعات
االستقطاع   وضریبة بالزكاة المتعلقة المستجدات على للحصول

مع المراسالت المعنیةالونتائج .لجان

لدینا  استعن· بالخبراء عنھا  ییم  لتقا المفصح المطالبات مالئمة مدى
عنھا الربط تم التي للسنوات االستقطاع وضریبة الزكاة من   لكل

الھیئة قبل أجراإلدارةوأحكام  من التیالتي . شأنبھذا

قرارات· والمعنیةلجانالراجعنا السابقة المتعلقة  للسنوات
الزكویة . بالربوط

العالقةفصاحاتاإلئمةمالناقیم· المالیة  ذات القوائم في
. الموحدة
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للمراجعة الرئیسة (تتمة)   األمور

الرئیسي المراجعة مراجعتناكیفأمر الرئیسيأمرتناولت المراجعة

التجاریین المدینین قیمة في االنخفاض مخصص

في التجاریین٢٠٢٠دیسمبر٣١كما المدینین أرصدة بلغت ،
سعودي،١٧٬٦للمجموعة لایر تجنیب  والتيملیار تم مقابلھا في
الانخفاضمخصص سعودي. ٢٬٩قدرهقیمةفي لایر ملیار

متطلب   ھو كما المتوقعة اإلئتمانیة الخسائر نموذج المجموعة اتبعت
المالي للتقریر الدولي المعیار المالیة" لحساب  ٩من "األدوات

التجاریین.  المدینین قیمة في االنخفاض تقوم  كمامخصص
ذات   النوعیة العوامل من مجموعة على بناًء تقییم بإجراء المجموعة

العمالءعببالصلة فئات . ض

رئیسي مراجعة أمر ذلك معقدة  ھألناعتبرنا حسابیة طرق یتطلب
باإل اإلدارة، قبل من افتراضات للمبالغوإجراء النسبیة لألھمیة   ضافة

بھا.  المتعلقة

إلى الرجوع لسیاسات  ل٥-٢-٥و٣-١٨-٤ینیضاحاإلیرجى
في  المحاسبیةوالتقدیرات االنخفاض بمخصص المتعلقة الھامة

التجاریین العالقةإلل١٧وإیضاح،المدینین ذات . فصاحات

مراجعتتضمن یلي: تناإجراءات ما أخرى، إجراءات بین من ،

:یلي  ما  علىالرئیسیة    الرقابةأدوات    الیةعوف  وتنفیذ  تصمیمقیمنا  ·
وتحصیلھا. - التجاریین المدینین أرصدة تسجیل
التجاریین.- المدینین أرصدة أعمار تقاریر

التجاریینمنعینةنااختبر· المدینین إذاأرصدة فیما تم  لتقویم
اإلئتمانیة الخسائر المناسب. تسجیل الوقت في المتوقعة

التحصیل  · معدالت إلى باإلضافة الھامة االفتراضات قیمنا
المتعلقة   وتلك القیمة في االنخفاض ونسب االسترداد ومعدالت
احتساب   في المستخدمة المستقبلیة االقتصادیة باالحداث

المتوقعة.  اإلئتمانیة الخسائر
لنااختبر· الحسابیة اإل  ذجونمالصحة المتوقعةالخسائر . ئتمانیة
اال· طریقة العینة، أساس على المتحاختبرنا، قبل  نفذةساب من

العمالءالمتعلقمخصصللاإلدارة فئات نا  حصلكما.ببعض
المخصص قیاس وأساس التطورات آلخر فھم االعلى خذ  مع

مالءمة االعتبار ضوءبعین في الرئیسیة ظروف. الالتقدیرات
العالقةاالفصاحاتمالئمةناقیم· المالیة  ذات القوائم في

. الموحدة
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للمراجعة الرئیسة (تتمة)   األمور

الرئیسي المراجعة مراجعتناكیفأمر الرئیسيأمرتناولت المراجعة

للالرسملة اإلنتاجیة واالممواألعمار والمعداتالتلكات ت

خطة المجموعة نفقات  ،ھامةةرأسمالیإنفاقلدى تتكبد وبالتالي
وصیانة تطویر بشأن جوھریة وأصولسنویة التحتیة أصول  البنیة
بھا المتعلقة والمعدات االتصاالت . شبكة

مصاریف الشبكة تحسین أو بتطویر المتعلقة التكالیف تعتبر
الشبكة سعة على الحفاظ بشأن المتكبدة المصاریف رأسمالیة. تقید

فیھا. تشتملالتشغیلیة تتكبد التي السنة نفس خالل كمصاریف
التحسین عملیات من مزیج على الغالب في الرأسمالیة المشاریع

وبا فصلھا، یصعب التي بینوالصیانة التكالیف توزیع فإن لتالي
على كثیراً یتوقف وتشغیلیة .اإلدارةفتراضات  ارأسمالیة

فیھا   تؤثر التي المجاالت من عدد ھناك ذلك، إلى اإلدارة  أحكام  إضافة
للممتلكات   الدفتریة القیمة واستھالكھا. والتي  واالالت  على والمعدات

على: تشتمل

التكالیف· رسملة كمأو  قرار   .فوصرقیدھا
بما  امراجعة· والمعدات، واآلالت للممتلكات اإلنتاجیة ألعمار

المجموعة استراتیجیة في التغیرات أثر ذلك، . في
االستھالكءبدتوقیت· لالستاحتساب جاھزة تكون   خدامعندما

أجلھ من أنشأت . الذي

رئیسينااعتبر مراجعة أمر علىتاأنھحیثذلك افتراضات  عتمد
المعنیة. وتقدیرات   للمبالغ النسبیة واألھمیة اإلدارة

الرجوع المتعلقة  المحاسبیةةلسیاسل١١-٤یضاحالیرجى
والمعداتبا واآلالت وإیضاح  لممتلكات العالقة. إلل  ٩، ذات فصاحات

مراجعتتضمن یليتناإجراءات ما أخرى، أمور بین من ، :

رسملةالرئیسیةالرقابةأدواتفعالیةنااختبر· وإستھالك  على
سیاسات   وتقویم والمعدات، واآلالت . المجموعةالممتلكات

ال· تحلیلة بإجراءات والمعداتقمنا واالالت الممتلكات   ستھالك
مقارن طریق الفعليةعن االستھالك بالمعدالت  معدالت

الفروقات.   وتحلیل المتوقعة
العینأختبرنا،· أساس   ةالمقدرةاإلنتاجیراعماالمعقولیة،ةعلى

اإلدارة قبل . من

قمنا تقدم، لما التالیةأإضافة باإلجراءات ً التكالیف  بخصوصیضا
المرسملة: 

بالمجموعة· الخاصة الرسملة سیاسات معوتقویم التزامھا   مدى
العالقة. ذات المحاسبیة المعاییر

مدىنا،اختبر· العینة، أساس خالل  على االنفاق سیاسة تطبیق
بم االجتماعاتالسنة، محاضر على االطالع ذلك في تم  ا التي

الرأسمالیةااعتم المصاریف خطة . بھاد
المرسملة  أختبرنا،· المشاریع مصاریف العینة، أساس على

سیا بالرسملة،  سمقابل الخاصة المجموعة ذلك  ة في الحاالت  بما
االنفاق.  خطة عن الفعلیة التكالیف فیھا اختلفت التي

العالقةاالفصاحاتمالئمةناقیم· المالیة  ذات القوائم في
. الموحدة
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سعودیة)  مساھمة (شركة

للمراجعة الرئیسة (تتمة)   األمور

الرئیسي المراجعة مراجعتناكیفأمر الرئیسيأمرتناولت المراجعة

الملموسة غیر واألصول والمعدات واالالت الممتلكات تقییم

في الموحدة  ٢٠٢٠دیسمبر٣١كما المالي المركز قائمة اشتملت ،
قدرھا ومعدات وآالت ممتلكات على لایر  ٤٧٫٩للمجموعة ملیار

قدرھا ملموسة غیر وأصول سعودي. ١٠٬٥سعودي، لایر ملیار

تقییم بإجراء المجموعة تقوم تقریر، كل تاریخ القابلة  للقیمةفي
الصلة ذات النقد تولید وحدات أو األصول لھذه مؤشر  لالسترداد ألي

القیمة.  انخفاض على

بینھا  ذلكیتطلب من بعوامل یتعلق فیما ھامة تقدیرات إجراء
في   والتغیرات االقتصادیة الظروف وتحدیات التقنیة التغیرات

التشغیلیةاأل والتكالیف التنظیمة القیود أو وغیرھا  أو    نظمة الرأسمالیة
المجموعة.  قبل من المستخدمة االقتصادیة االفتراضات من

ألنھ رئیسي مراجعة أمر ذلك افتراضات  اعتبرنا على یعتمد
اإلدارة المعنیةوتقدیرات للمبالغ النسبیة .واالھمیة

إیضاح إلى الرجوع والتقدیرات  لسیاساتل٢-١-٥و١٤-٤یرجى
بالھامةالمحاسبیة والمعدات  المتعلقة واالالت الممتلكات تقییم

الملموسة غیر . واألصول

مراجعتتضمن بین  تناإجراءات من یليأمور، ما : أخرى،

القیمة. · في االنخفاض لمؤشرات اإلدارة اختبارات مراجعة

  القیمةتحدیدفيالمستخدمةاإلدارةوتقدیراتافتراضاتتقویم·

بعلىبناًءلألصوللالستردادالقابلة المجموعة  معرفتنا

تمارسھ. الذي والنشاط

قبل  طرق  ال  مراجعة· من   المولدة  الوحداتتحدید  لاإلدارة  المتبعة

. الفردیةللنقد

المحاسبیة· الصحة . النقدیة  التدفقاتلنماذجتقویم

العالقةمالئمةقیمنا· ذات المالیة  اإلفصاحات القوائم في

  الموحدة.

ق-50



٧

التسجیل ٣٢٣/١١/٤٥رقم
التجاري السجل ١٠١٠٣٨٣٨٢١رقم

+٩٨٩٨٢١٥١١٩٦٦ھاتف:
٤٧٤٠٢٧٣١١٩٦٦+

+٤٧٣٠٢٧٣١١٩٦٦فاكس:

ey.ksa@sa.ey.com
ey.com/mena

قانونیون) (محاسبون وشركاھم ویونغ ارنست شركة
تضامنیة شركة
الرئیس المركز
الفیصلیة عشر–برج الرابع الدور

فھد الملك طریق
٢٧٣٢ص.ب: 
١١٤٦١الریاض

السعودیة العربیة المملكة

المستقلتقریر المراجع
السعودیةإلى االتصاالت شركة تتمة-مساھمي

سعودیة)  مساھمة (شركة

السنوي التقریر في الواردة األخرى ٢٠٢٠لعام  للمجموعةالمعلومات
السنوي التقریر في الواردة المعلومات على األخرى المعلومات الموحدةبخالف،٢٠٢٠لعامللمجموعةتشتمل المالیة القوائم

مراجع اإلدارة. اباتسحالوتقریر السنوي. إن تقریرھا في األخرى المعلومات عن یكونمسؤولة أن المتوقع السنويمن التقریر
تقریرلنامتوفر٢٠٢٠لعامللمجموعة تاریخ ھذاسحالمراجعبعد . ابات

الموحدة المالیة القوائم حول رأینا یغطي األخرى،تلكال حولھا.لنوالمعلومات التأكیدي االستنتاج أشكال من شكل أي نُبدي

األخرى المعلومات قراءة ھي مسؤولیتنا فإن الموحدة، المالیة للقوائم مراجعتنا إلیھاوبخصوص متاحةأعالهالمشار تكون ،عندما
بذلك القیام الموحدة،ی،وعند المالیة القوائم مع جوھري بشكل متسقة غیر األخرى المعلومات كانت إذا فیما الحسبان في األخذ تم

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

للمجموعة السنوي التقریر نقرأ للمكلفین٢٠٢٠لعامعندما األمر عن باإلبالغ مطالبین نكون جوھري، تحریف وجود لنا تبین إذا ،
بالحوكمة. 

اإلدارة القوائممسؤولیات عن بالحوكمة الموحدةالمالیةوالمكلفین
وعرضھا  إن   الموحدة المالیة القوائم إعداد عن مسؤولة المملكة  وفقاًعادل،  بشكل  اإلدارة في المعتمدة المالي للتقریر الدولیة للمعاییر

السعودیة،   األخرى  والمعاییر  العربیة منواإلصدارات الشركات  المعتمدة نظام وأحكام القانونیین للمحاسبین السعودیة والنظام  الھیئة
ضروریةللشركةاألساس اإلدارة تراھا التي الداخلیة الرقابة وعن جوھريإل، تحریٍف من خالیة موحدة مالیة قوائم عنعداد ناتج

خطأ. أو غش

عن   مسؤولة اإلدارة فإن الموحدة، المالیة القوائم إعداد على  م  تقویمعند المجموعة وفقاًقدرة العمل في االستمرار  االستمرار یةلمبدأ
حسبو مالئممااإلفصاح بھو العالقة ذات األمور عن ھناكمبدأوتطبیقاالستمراریة،مبدأ، تكن لم ما المحاسبة، في االستمراریة
اإلدارةنیة خیارلدى ھناك لیس أو عملیاتھا، إیقاف أو المجموعة ذلك.لتصفیة بخالف مالئم

مسؤولون بالحوكمة المكلفین عملیةإن على اإلشراف المجموعةعدادإعن في المالي .التقریر

الموحدةحولالمراجعاتمسؤولی المالیة القوائم مراجعة
معقول   تأكید على الحصول في أھدافنا جوھري  فیما  تتمثل تحریٍف من خالیة ككل الموحدة المالیة القوائم كانت عنإذا أو  ناتج غش

رأینا یتضمن الذي المراجع تقریر وإصدار التأكید. خطأ، أنإن على ضماناً لیس أنھ إال التأكید، من عاٍل مستوى ھو المعقول
بھا   القیام تم التي للمراجعة    وفقاًالمراجعة الدولیة السعودیة    المعتمدةللمعاییر العربیة المملكة جوھريفي تحریف عن دائماً ستكشف

جوھریة. موجود وتُعَد خطأ، أو غش عن التحریفات تنشأ أن مجموعھا،،یمكن في أو توقع  إذابمفردھا یمكن معقول بشكل كان
ستؤث المستخدمونرأنھا یتخذھا التي االقتصادیة القرارات الموحدة.بناًءعلى المالیة القوائم ھذه على

المراجعة   من للمراجعة    وفقاًوكجزء الدولیة نمارسللمعاییر فإننا السعودیة، العربیة المملكة في على  المعتمدة ونحافظ المھني الحكم
المراجعة خالل المھني الشك بـكما. نزعة :نقوم

سواءوتقویمتحدید• الموحدة المالیة القوائم في الجوھریة التحریفات عنمخاطر ناتجھ وتنفیذكانت وتصمیم خطأ، أو غش
مراجعة كافیةلمواجھةإجراءات مراجعة أدلة على والحصول المخاطر، أساسومالئمةتلك رأینالتوفیر خطر.إلبداء ویعد

أعلى غش عن ناتج جوھري تحریف اكتشاف أوعدم تزویر أو تواطؤ على ینطوي قد الغش ألن خطأ، عن الناتج الخطر من
تجاوز أو مضللة إفادات أو متعمد الداخلیة. جراءاتالحذف الرقابة

•ً وفقا مالئمة مراجعة إجراءات تصمیم أجل من بالمراجعة، الصلة ذات الداخلیة للرقابة فھم على ولیسالحصول للظروف،
للمجموعة. الداخلیة الرقابة فاعلیة حول رأي إبداء بغرض
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

١٥ 

  والتوحيد عداداإل أسس  - ٢
 س اإلعداداأس ١-٢

المملكة العربية الســــعودية تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 
المالي  للتقريرمعايير الدولية ل("ا المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ىخروالمعايير واالصدارات األُ 

   .المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين")
التاريخية ما لم يذكر خالف ذلك ، كما هو موضــح تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أســاس مبدأ التكلفة 

  .في السياسات المحاسبية أدناه
وهي العملة الوظيفية للمجموعة وتم تقريب جميع المبالغ  الموحدة بالريال الســــعودي المالية القوائم عرض يتم

   .ألقرب ألف ريال سعودي، مالم يذكر خالف ذلك

عداد  ية القوائم يتطلب إ ئة الســــعود مدة من الهي مالي المعت ية للتقرير ال لدول عايير ا قاً للم حدة وف ية المو مال ال
ـــبية الهامة. كما  ـــتخدام بعض التقديرات المحاس ـــبين القانونيين اس  بعض األحكاماإلدارة اجراء يتطلب من للمحاس

طوي على درجة عالية من التي تن الحاالت اإلفصــــاح عن لقد تم. للمجموعة اثناء تطبيق الســــياســــات المحاســــبية
المالية الموحدة  للقوائمالتي تكون فيها االفتراضــات والتقديرات مهمة بالنســبة  الحاالتعن أو التعقيد أو  األحكام
   .٥يضاح رقم في اإل

هذه القوائم المالية الموحدة تم تطبيقها بصورة  إعداد) المطبقة في ٤(انظر إيضاح  السياسات المحاسبية الرئيسية
 .تة على كافة الفترات المعروضةثاب

  

 التوحيد أساس  ٢-٢
البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة  (والمشار اليها في اإليضاح  على تشمل القوائم المالية الموحدة للمجموعة

  ). ٦رقم 

  . تتحقق السيطرة عندما يكون لدى المجموعة:المجموعةالشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها 
على توجيه األنشطة الحالية السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود حقوق تمنح المجموعة المقدرة  -

  ذات العالقة بالشركة المستثمر فيها)
  من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها.متغيرة التعرض لمخاطر، ولديها حقوق في الحصول على عوائد  -
 سلطاتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. استخدامالمقدرة على  -

، فعندما يكون لدى فتراضبأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا اإل إفتراضوبشكل عام، هناك 
ن المجموعة أقل من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعي

االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، 
  ويشمل ذلك:

  الترتيب (الترتيبات) التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها. -
 .ىخرالحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األُ  -
 التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة. حقوق -

ال، إذا كانت الحقائق والظروف  مأتقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها 
 .مذكورة أعالهتشير إلى وجود تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة ال

يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى المجموعة وتتوقف عند فقدان المجموعة 
 ) أصول والتزامات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة التي تماستبعادالسيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج (أو 

قوائم المالية الموحدة بدًء من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة ها) خالل السنة في الاستبعادعليها (أو  ستحواذاال
  التابعة للمجموعة ولحين التوقف عن ممارسة هذه السيطرة.
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

١٦ 

  (تتمة) العامة المحاسبية السياسات - ٢
 أساس التوحيد (تتمة) ٢-٢

  

وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر يوزع إلى مساهمي الشركة وإلى حقوق الملكية غير  الخسائر إن االرباح أو
المسيطرة. يتم توزيع صافي الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مساهمي الشركة وإلى حقوق الملكية غير 

  المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك وجود عجز في حقوق الملكية غير المسيطرة. 
  

تم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشـــركات التابعة كي تتماشـــى ســـياســـاتها المحاســـبية مع عند الضـــرورة، ي
 السياسات المحاسبية للمجموعة.

والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات  اإليراداتو اتلتزامجميع األصول واال استبعاديتم 
  المجموعة بالكامل عند التوحيد.

التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة على الشركات التابعة 
يتم اعتبارها كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل القيم الدفترية لحصص المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة 

 هبأي فرق بين المبلغ الذي تم بموجب عترافاالم لتعكس التغيرات في الحصـــص النســـبية في الشـــركات التابعة.  يت
تعديل حقوق الملكية غير المســــيطرة والقيمة العادلة للعوض المدفوع أو المســــتلم مباشــــرة في حقوق الملكية 

  العائدة لمساهمي الشركة.

لخســـارة عندما تفقد المجموعة الســـيطرة على شـــركة تابعة، يتم إدراج أي مكاســـب أو خســـائر في قائمة الربح أو ا
إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المســـتلم والقيمة العادلة ألي حصـــة محتفظ )١الموحدة ويتم احتســـابها بالفرق بين (

الشــركة التابعة وأي حقوق ملكية غير  اتالتزامالقيمة الدفترية الســابقة ألصــول (بما في ذلك الشــهرة) و)٢بها و (
ضمن الدخل الشاملمسيطرة. يتم احتساب جميع المبالغ  المدرجة  المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما  اآلخر سابقاً 

 عاد تصــنيفها إلى قائمة الربح أوي أيالشــركة التابعة بشــكل مباشــر ( اتالتزاملو قامت المجموعة باســتبعاد أصــول و
من حقوق الملكية كما هو محدد / مسموح به في المعايير الدولية للتقرير  ىأُخرالخسارة الموحدة أو نقلها إلى فئة 

المالي المطبقة). إن القيمة العادلة ألي اســتثمار محتفظ به في الشــركة التابعة الســابقة في تاريخ فقدان الســيطرة 
 ذإ)، ٩لي للتقرير المالي رقم (الدو األولي للمحاسبة الالحقة بموجب المعيار عترافاالتعتبر بمثابة القيمة العادلة عند 

 األولي لالستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك. عترافاال، وتعتبر بمثابة التكلفة عند ينطبق
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

١٧ 

  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها المجموعة  - ٣
  المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة الصادرة والمطبقة    ١-٣

 ١بتاريخ تطبيق التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي ولجنة التفســــيرات التي اعتمدتها المجموعة فيما يلي 
  جوهري:أثر ولم يكن لها  ٢٠٢٠يناير 

  التعديالت والتفسيرات

  في المعايير الدولية للتقرير الماليتعديالت على مراجع إطار المفاهيم 

هيكلة  –) ٩) و (٧( مقللتقرير المالي ر) والمعيار الدولي ٣٩( مقللمحاســـبة ر ليدولا رلمعیاعلى ا تیالدتع
  مؤشر سعر الفائدة المرجعي  

  تعريف االعمال  - )٣تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

  تعريف جوهري  - )٨) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (١الدولي رقم (تعديالت على معيار المحاسبة 

  ١٩امتيازات االيجار ذات الصلة بكوفيد  –) ١٦تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

  الصادرة وغير السارية المفعول بعد ذات الصلة التعديالت اُألخرى للمعايير الدولية للتقرير المالي   ٢-٣

لم  ٢٠٢٠ديســمبر  ٣١المعايير والتفســيرات الجديدة والمعدلة الصــادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد كما في  بعض
يتم تبنيها بشــــكل مبكر من قبل المجموعة. ومن غير المتوقع ان يكون لتطبيق هذه المعايير والتفســــيرات أي اثر 

  جوهري على المجموعة في تاريخ سريانها.

 اسبية الهامة السياسات المح ملخص - ٤
  عمليات تجميع األعمال   ١-٤

وذلك عندما تنتقل السيطرة للمجموعة. يتم  ستحواذاالطريقة  استخداميتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال ب
لألصــول  ســتحواذاالقياس العوض المحول بالقيمة العادلة، التي يتم احتســابها على أنها مجموع القيم العادلة بتاريخ 

التي تكبدتها المجموعة تجاه مالكي الشـــركة المســـتحوذ عليها الســـابقين  اتلتزامالمحولة من قبل المجموعة، واال
لى حقوق الملكية الُمصـدرة للمجموعة مقابل الحصـول على السـيطرة على الشـركة المسـتحوذ عليها. يتم باإلضـافة إ

  عموماً في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها. ستحواذبالتكاليف المتعلقة بعمليات اال عترافاال

من أجل تحملها المالية التي تم  اتلتزامعلى أعمال، تقوم بتقييم األصــــول واال ســــتحواذعندما تقوم المجموعة باال
صلة كما في تاريخ  . ستحواذاالالتصنيف والتخصيص المالئم وفقاً لبنود العقد والظروف اإلقتصادية والشروط ذات ال

  .عليها لجهه المستحوذلفي العقد الرئيسي  ىأُخرويشمل ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية 

بقيمتها  تحملهاالتي تم  اتلتزامباألصـــول المســـتحوذ عليها القابلة للتحديد واال عترافاال، يتم ســـتحواذفي تاريخ اال
  العادلة، باستثناءات محدودة.

على أنها الزيادة في مجموع العوض المحول، ومبلغ أي حصــــص غير مســــيطر عليها في  مبدئياً  يتم قياس الشــــهرة
لحصــة حقوق الملكية المحتفظ بها ســابقاً من قبل  ســتحواذتاريخ االالمســتحوذ عليها، والقيمة العادلة في األعمال 

لألصـول المسـتحوذ عليها  سـتحواذعن صـافي المبالغ في تاريخ اال -إن وجد-المجموعة في األعمال المسـتحوذ عليها
ة إعادة عملي اســــتكمالالمفترض تحملها. وبعد إتمام عملية إعادة التقييم، وفي حال  اتلتزامالقابلة للتحديد واال

التي تم تحملها مجموع  اتلتزامتجاوزت صــافي القيمة العادلة لألصــول القابلة للتحديد المســتحوذ عليها واالالتقييم 
 سـتحواذالمسـتحوذ عليها، والقيمة العادلة في تاريخ االاألعمال العوض المحول، ومبلغ أي حصـص غير مسـيطرة في 
تقوم  .إن وجدت -ل المجموعة في األعمال المســــتحوذ عليهالحصــــة حقوق الملكية المحتفظ بها ســــابقاً من قب

التي تم تحملها بالشكل  اتلتزامبكافة األصول المستحوذ عليها وكافة اال عترافاالالمجموعة بإعادة تقييم إذا ما تم 
إذا ما زالت نتيجة  .ســتحواذالصــحيح ويتم مراجعة اإلجراءات المســتخدمة في قياس المبالغ المعترف بها في تاريخ اال

بربح   عترافإعادة التقييم تظهر زيادة في صــافي األصــول المســتحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول عندها يتم اال
  من صفقة شراء بسعر تفاضلي ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ق-61



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

١٨ 

 لخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)م - ٤
 عمليات تجميع األعمال (تتمة) ١-٤

القيمة. ولغرض فحص  نخفاضالمبدئي، تقاس الشــــهرة بالتكلفة مطروحاً منها الخســــائر المتراكمة ال عترافاالبعد 
ســـيتم توزيعها على وحدات مولدة  ،ســـتحواذالقيمة للشـــهرة المكتســـبة من تجميع األعمال ومن تاريخ اال انخفاض

المستحوذ  اتلتزامأو اال ىخرنت األصول األُ بغض النظر عما إذا كاعملية تجميع االعمال للنقد متوقع أن تستفيد من 
  عليها قد تم تخصيصها لتلك الوحدات.

إذا لم يتم توزيع الشــهرة المكتســبة على الوحدات المولدة للنقد المحددة بســبب عدم اكتمال االحتســاب المبدئي، 
القيمة تمكن المجموعة من توزيع  نخفاضقيمة الشــهرة المبدئية إال إذا توفرت مؤشــرات ال انخفاضفلن يتم فحص 

القيمة الدفترية للشهرة على الوحدات المولدة للنقد أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد التي متوقع أن تستفيد من 
جزء من عمليات هذه  اســــتبعاداألعمال. أينما تم توزيع شــــهرة على الوحدة المولدة للنقد وتم  عملية تجميعمنافع 

المرتبطة بالعملية المســتبعدة ســوف تظهر ضــمن القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الوحدة فإن الشــهرة 
على قيمة مماثلة  بناءً هذه العملية. إن الشهرة المستبعدة في مثل هذه الظروف يتم قياسها  استبعادالخسارة من 

 للعملية المستبعدة والجزء المتبقي من الوحدة المولدة للنقد.

(أو مجموعة الوحدات  للنقد مولدةفي الشــــهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالســــترداد لكل وحده  نخفاضيحدد اال
للنقد عن قيمتها  المولدةللنقد) التي تتعلق بها الشــــهرة. وعندما تقل القيمة القابلة لالســــترداد للوحدة  المولدة

  نخفاض في الشهرة في الفترات المستقبلية.ال يمكن عكس خسائر االو. نخفاضالدفترية، يتم إثبات خسارة اال

إن حقوق الملكية غير المسيطرة التي تمثل حصة ملكية حالية وتخول مالكيها امتالك حصة تناسبية في صافي أصول 
المنشــأة في حالة التصــفية يمكن قياســها بشــكل أولي إما بالقيمة العادلة أو بالحصــة التناســبية لحقوق الملكية غير 

 قياس المبالغ المعترف بها لصــافي األصــول القابلة للتحديد في المنشــأة المســتحوذ عليها. يتم اختيار في المســيطرة
لحقوق الملكية غير المســــيطرة بالقيمة العادلة أو وفق  ىخرأســــاس كل معاملة على حدة. ويتم قياس األنواع األُ 

  .ينطبق كما، ىخرالمالي األُ  المحددة  في المعايير الدولية للتقريراألسس 

ويتم تصــنيفه إما كحقوق ملكية  ســتحواذ(ان وجد) بقيمته العادلة في تاريخ االدفع ســيمقابل محتمل  أييتم قياس 
مالي بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات  التزامك المصـــنفو المحتمل المقابلمالي. يتم الحقاً إعادة قياس  التزامأو ك

في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخســارة الموحدة. وفي الحالة التي يتم فيها تصــنيف المقابل المحتمل على أنه 
  ضمن حقوق الملكية. الحقاً  تهاتسويحقوق ملكية عندها ال ُيعاد قياسه ويتم المحاسبة عن 

عمال على مراحل، يتم قياس حصــة المجموعة في حقوق الملكية المحتفظ بها ســابقاً في عندما تتم عملية تجميع األ
إن  -بما ينتج من مكســب أو خســارة عترافاال، ويتم ســتحواذالمنشــأة المســتحوذ عليها بالقيمة العادلة في تاريخ اال

أة المستحوذ عليها قبل تاريخ في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. إن المبالغ الناشئة عن الحصص في المنش -وجدت
والمدرجة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في حال  ستحواذاال

  تلك الحصص. استبعادكانت هذه المعالجة مالئمة فيما لو تم 

التقرير والتي تشكل الفترة التي حدث فيها التجميع، إذا لم تكتمل المحاسبة المبدئية لتجميع األعمال حتى نهاية فترة 
فتقوم المجموعة بعرض البنود التي لم تكتمل عملية احتســــابها بقيمة مؤقتة في القوائم المالية الموحدة. خالل 

، يتم تعديل القيمة المؤقتة المعترف فيها بتاريخ ســــتحواذفترة قياســــها، والتي ال تزيد عن مدة ســــنة من تاريخ اال
بأثر رجعي لكي تعكس المعلومات التي تم الحصول عليها حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في  ستحواذاال

من ذلك التاريخ. خالل إعتباراً وإذا تم التأكد بأن ذلك ســيكون مؤثراً على قياس المبالغ المعترف بها  ســتحواذاالتاريخ 
إضافية إذا تم الحصول على معلومات جديدة حول وجود  اتزامالتبأصول أو  عترافاالفترة القياس تقوم المجموعة ب

 اتلتزامباألصــول أو اال عترافاالوإذا تبين أن ذلك ســينتج عنه  ســتحواذحقائق أو ظروف كانت موجودة في تاريخ اال
ل إعتباراً من ذلك التاريخ. وتنتهي فترة القياس بمجرد حصــــول المجموعة على المعلومات التي كانت تســــعى لها حو

 ، أو بمجرد علمها بعدم إمكانية الحصول على معلومات أكثر.ستحواذالحقائق والظروف التي ُوجدت في تاريخ اال
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

١٩ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
  

  في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  ستثماراتاال ٢-٤
  

الشــركة الزميلة هي شــركة تمارس المجموعة عليها تأثيراً هاماً وليســت مســيطرة أو لديها ســيطرة مشــتركة عليها. 
شركة المستثمر  سياسات المالية والتشغيلية في ال التأثير الهام هو قدرة المجموعة على المشاركة في القرارات وال

  .سيطرة مشتركة على تلك السياسات أوبها، والتعتبر سيطرة 
المشــروع المشــترك هو ترتيب مشــترك والذي يكون بموجبه للمجموعة ســيطرة مشــتركة على ذلك الترتيب كما أن 
صافي أصول الترتيب المشترك. السيطرة المشتركة هي المشاركة التعاقدية المتفق عليها للسيطرة  لديها الحق في 

األنشــــطة ذات الصــــلة الموافقة باإلجماع من األطراف على الترتيب، والتي تتواجد فقط عندما تتطلب قرارات بشــــأن 
بنسبة  –بشكل مباشر أو غير مباشر  –المشاركين في السيطرة. إن االعتبارات في تحديد التأثير الهام هي االحتفاظ 

من حق التصويت للشركة المستثمر فيها، التمثيل في مجلس اإلدارة أو جهات حوكمة مماثلة في الشركة المستثمر 
، المشــاركة في صــنع الســياســات، بما في ذلك المشــاركة في القرارات المتعلقة بتوزيعات االرباح أو التوزيعات فيها

أو توفير اإلداريين مر فيهــا، تبــادل الموظفين ثالمســــتوالمنشــــــأة ، المعــامالت الجوهريــة بين المجموعــة ىخراألُ 
 . األساسيةالمعلومات التقنية 

ي الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة ف ستثماراتتتم المحاسبة عن اال
زميلة أو الباالســــتثمار في الشــــركات  عترافااليتم . طريقة حقوق الملكية. وفقا لطريقة حقوق الملكية اســــتخدامب

بحصة المجموعة  عترافلالمشتركة في قائمة المركز المالي الموحدة مبدئيا بالتكلفة ويتم تعديله الحقا الالمشاريع 
 انخفاضفي قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر للشــركة الزميلة أو المشــاريع المشــتركة مطروحاً منها أي 

ي تغير مباشرًة ضمن حقوق ملكية الشركة الزميلة أو أ إثباتإضافة إلى ذلك، في حالة . ستثماراتفي قيمة صافي اال
المشروع المشترك، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في أي تغيرات، عندما ينطبق ذلك، في قائمة التغيرات في حقوق 

عندما تزيد حصة المجموعة في خسائر الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة عن حصة ملكيتها   الملكية الموحدة.
، في جوهرها، تشكل جزءاً من األجللك الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة (التي تتضمن أي حصص طويلة في ت

بحصـــتها في  عترافاالصـــافي اســـتثمار المجموعة في شـــركات زميلة أو مشـــاريع مشـــتركة)، تتوقف المجموعة عن 
  الخسائر اإلضافية. 

قانونية أو  اتالتزامفقط إلى الحد الذي يكون فيه لدى المجموعة  اتالتزامكوإثباتها بالخسائر اإلضافية  عترافااليتم 
  متوقعة أو قامت بتسديد دفعات بالنيابة عن الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة. 

ستبعاديتم  شركة الزميلة أو المشروع  ا المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة وال
  در حصة المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.المشترك بق

في الشــركات الزميلة أو المشــاريع المشــتركة وفق طريقة حقوق الملكية بدءاً من   ســتثماراتتتم المحاســبة عن اال
شركة زميلة أو مشروع على االستثمار في  ستحواذ. عند االاً مشترك اً التاريخ الذي أصبحت فيه الشركة المستثمر بها 

صافي القيمة العادلة  صة المجموعة من  ستثمار على ح شترك، فإن أي زيادة في تكلفة اال شروع م شركة زميلة أو م
  تدرج ضمن القيمة الدفترية لالستثمار.  والتيبها كشهرة،  عترافلألصول وااللتزامات القابلة للتحديد يتم اال

القابلة للتحديد عن تكلفة  اتلتزامصــــافي القيمة العادلة لألصــــول واالالزيادة في حصــــة المجموعة في إثبات يتم 
 . ستحواذاالستثمار، بعد إعادة التقييم، مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في سنة اال

في  انخفاضبأية خسارة  عترافااليتم تطبيق متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي لتحديد ما إذا كان من الضروري 
  في رلالستثما یةرفتدلا لقیمةا رختبايتم إالقيمة فيما يتعلق باســتثمار المجموعة في شــركة زميلة أو مشــروع مشــترك. 

  ).٢-١-٥( رقم إيضاح في ورةکذلما للسیاسة فقاً و لقیمةا ضنخفاا دیدلتح ركمشت روعمش أو میلةز کةرش
شركة زميلة  استخدامتتوقف المجموعة عن  طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه االستثمار عن كونه 

 أو مشروع مشترك، أو عندما يتم تصنيف االستثمار كمحتفظ به للبيع. 
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٢٠ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
 في شركات زميلة ومشاريع مشتركة (تتمة)  ستثماراتاال ٢-٤

المجموعة باستخدام طريقة  استمرار مععندما تقوم المجموعة بتخفيض حصتها في شركة زميلة أو مشروع مشترك 
شامل اآلخر والمتعلق  تعيدحقوق الملكية، ف ضمن الدخل ال سابقاً  صنيف المكسب أو الخسارة المثبت  المجموعة ت

 استبعادتضمن يمكسب والخسارة الحصة الملكية، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، إذا كان  في نخفاضبذلك اال
  األصول أو االلتزامات ذات العالقة.

 عترافاالمشـــروع مشـــترك للمجموعة، يتم  عندما تقوم أي منشـــأة ضـــمن المجموعة بالتعامل مع شـــركة زميلة أو
الشــــركة الزميلة أو المشــــروع المشــــترك في القوائم المالية الموحدة  باألرباح والخســــائر الناتجة من المعامالت مع

 مملوكة من قبل المجموعة.الللمجموعة فقط بقدر حصص الملكية غير 
 

 معامالت الدفع على أساس األسهم ٣-٤
للشــــركة مكافآت على شــــكل دفعات على أســــاس األســــهم ضــــمن برنامج حوافز ن ون التنفيذيوالموظفيتلقى 

شركة ن ون التنفيذيوالموظفالموظفين طويلة األجل, حيث يقوم  بتقديم خدماتهم مقابل حصولهم على أسهم بال
(معامالت التســـوية بأدوات حقوق الملكية). يتم قياس تكاليف معامالت الدفع على أســـاس األســـهم بالرجوع الى 

شركة مع ال قيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح. تاريخ المنح هو التاريخ الذي تتفق فيه ال
الموظف على إتفاقية الدفع على أساس األسهم, بحيث يتوفر فهم مشترك ألحكام وشروط اإلتفاقية بين الطرفين. 

منافع الموظفين خالل الفترة التي يتم فيها  يتم إدراج مصـــروف الدفع على أســـاس األســـهم ضـــمن بند مصـــاريف
ضمن بند احتياطيات أخرى في حقوق  استيفاء الخدمة وشروط األداء (فترة اإلستحقاق)، مع تسجيل المبلغ المقابل 

): الدفع على أســـاس األســـهم. تعكس المصـــروفات ٢الملكية وذلك وفقأً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (
صالحية فترة  انتهاءمحققة لمعاماالت تسوية األسهم في تاريخ كل تقرير مالي وحتى تاريخ المنح مدى المتراكمة ال

المنح وأفضــل تقدير للشــركة ولعدد األســهم التي ســيتم منحها في النهاية. يمثل المصــروف الذي ســيتم تحميله أو 
روفات المتراكمة المســــجلة في بداية عكســــه في قائمة الربح أو الخســــارة الموحدة لفترة مالية الحركة في المصــــ

 .ونهاية تلك الفترة
 

 أسهم الخزينة  ٤-٤
سهم الخزينة) بالتكلفة ويتم إدراجها كخصم من حقوق الملكية, ال يتم  شراؤها (أ شركة المعاد  سهم ال يتم إثبات أ

هذه األســهم مع لغاء إأو صــدار إالموحدة عند شــراء أو بيع أو  إثبات أي ربح أو خســارة في قائمة الربح أو الخســارة
ضمن بند االحتياطيات األخرى  إثبات أي فروقات بين القيمة الدفترية لهذه األسهم والعوض في حالة إعادة اإلصدار 

  في حقوق الملكية.
 

 اإليراداتب عترافاال ٥-٤
يار تعترف المجموعة بإيرادات العقود مع العمالء بناًء على نموذج مكون من خمس خطوات كما هو محدد في المع

على أســاس العوض المحدد في العقد اإليراد يتم قياس . : اإليرادات من العقود مع العمالء)١٥الدولي للتقرير المالي (
بة عن أطراف  يا ها ن بىأُخرمع العميل وتســــتثنى المبالغ التي يتم تحصــــيل عند تحويل  اإليرادات. تعترف المجموعة 

  السيطرة على المنتجات أو الخدمات المقدمة للعميل.
عن طريق  لتزامبأداء االيعتمد على الوفاء ويكون إما عند نقطة زمنية أو على مدى زمني  اإليراداتب عترافاالتوقيت 

  تحويل السيطرة على السلع أو خدمات إلى العميل.
المجموعة بعض العمالء، تقوم  منتحصــــيل الد في إمكانية عندما يكون لدى الشــــركة درجة عالية من عدم التأك

 تحصيل.البإثبات اإليرادات فقط عند 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
 (تتمة) باإليرادات عترافاال ٥-٤

ي من خدمات المكالمات، والرسائل، والبيانات، ورسوم الربط البيني، ورسوم أساستحقق المجموعة إيرادات، بشكل 
  .. يمكن بيع المنتجات والخدمات بشكل منفصل أو بشكل باقاتاألجهزةالتأسيس ومبيعات 

  األداء اتالتزامطبيعة وتوقيت الوفاء ب                    المنتجات والخدمات
 رادإلیبا عترافاالب عةولمجما ومتق .والبيانات والرسائلاإلتصال االتصاالت خدمة تشمل خدمات   تصاالتاالخدمات 

  ).للعمیا لقب نم لفعليا دامستخاإل(أي عند  تمادلخاهذه  میدتق میت مادعن
 عترافاالالترتيبات التي تشمل منتجات وخدمات متعددة يتم فصلها إلى عناصر منفردة ويتم    الباقات

(أسعار البيع المنفردة) للعناصر المنفردة من خالل توزيع على أساس القيمة العادلة  اإليراداتب
إجمالي المقابل المادي للترتيب بين العناصر المنفردة على أساس القيمة النسبية ألسعار بيع 

  العناصر المنفردة. تعتبر العناصر قابلة للفصل إذا كانت ذات قيمة منفصلة للعميل.

ما يتم تحويل السيطرة على األجهزة إلى العميل. عادة يحدث عند اإليراداتتعترف المجموعة ب  األجهزة 
  هذا في بداية العقد عند حيازة العميل للجهاز.

 العقد في المالي المقابل كان إذا. المتغير المالي المقابل آثار االعتبار في المجموعة تأخذ المعاملة، ســــعر تحديد عند
ــــل عليه مقابل تقديم متغيراً،مبلغاً  يتضــــمن  المنتجات تقوم المجموعة بتقدير مبلغ المقابل المالي الذي ســــتحص

 وبدرجة المحتمل من يصـــبح أن إلى وتقييده العقد بداية عند المتغير المالي المقابل تقدير يتم. العميل إلى الخدماتو
 المرتبط اليقين عدم حل يتم عندما المثبتة المتراكمة الإليرادات مبلغ في لإليرادات كبير عكس حدوث عدم كبيرة

  .المتغير المالي بالمقابل

  اإليجارعقود   ٦-٤
  المجموعة كمستأجر

 اســتخدام" الذي يمثل حق المجموعة في ســتخداماالحق أصــل ، تقوم المجموعة بإثبات "اإليجارفي تاريخ بداية عقد 
  .اإليجارالمجموعة بالقيام بدفعات  التزامالذي يمثل  اإليجارعقد  التزامواألصل محل العقد، 

 اإليجارعقد  لتزاماألولي البالتكلفة (مبلغ القياس  ستخداماالألصل حق األولي يتم القياس  اإليجارفي تاريخ بداية عقد 
مستلمة، أي تكاليف إيجار ناقصا أي حوافز  اإليجارقبل تاريخ بداية عقد أو تمت في  اإليجارمعدل بأي دفعات لعقد 

إعادة الموقع الذي  وأأولية متكبدة، تقدير للتكاليف التي سيتم تكبدها في تفكيك وإزالة األصل محل العقد  مباشرة
  ). اإليجارإعادة األصل نفسه الى الحالة المطلوبة وفقا ألحكام وشروط عقد  أواألصلية يوجد فيه األصل الى الحالة 

و دفعات ناقصاً أي حوافز إيجار  في جوهرها)بما في ذلك الدفعات الثابتة (تشتمل دفعات اإليجار على دفعات ثابتة 
تتضمن دفعات  عقد إيجار متغيرة تعتمد على مؤشر أو معدل ومبالغ يتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية.

ودفعات  ة هذا الخيارإذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارساإليجار أيضاً على سعر ممارسة خيار الشراء 
    إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر خيار إنهاء عقد اإليجار.نهاء عقد اإليجار إلالغرامات 

نموذج التكلفة (التكلفة مطروحا منها أي مجمع ل وفقاً  ستخداماال، يتم قياس أصل حق اإليجاربعد تاريخ بداية عقد 
  ). اإليجارعقد  لتزامالوأي مجمع خسائر هبوط في القيمة ومعدلة بأي إعادة قياس  استهالك
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
  عقود اإليجار (تتمة)  ٦-٤

  المجموعة كمستأجر (تتمة)

غير المدفوعة في ذلك التاريخ،  اإليجاربالقيمة الحالية لدفعات  اإليجارعقد  التزاميتم قياس  اإليجارفي تاريخ بداية عقد 
وبخالف ، إذا كان يمكن تحديد ذلك المعدل بسهولة، اإليجارمعدل الفائدة الضمني في عقد  استخدامويتم خصمها ب

  اإلضافي للمجموعة كمعدل خصم. قتراضاالمعدل  استخداميتم ذلك 
  

  بما يلي: اإليجارعقد  التزام، يتم قياس اإليجاربعد تاريخ بداية عقد 
  .اإليجارعقد  التزامالفائدة على لتعكس  ةالدفتريالقيمة زيادة   )أ(
 .اإليجاردفعات القيمة الدفترية لتعكس تخفيض  )ب(
 اإليجاردفعات لتعكس ، أو اإليجارأي إعادة تقييم أو تعديالت لعقد القيمة الدفترية لتعكس إعادة قياس   )ج(

  الثابتة في جوهرها المعدلة.
". ومع ذلك، إذا تم تخفيض المبلغ ستخداماالحق ألصل كتسوية " اإليجارعقد  التزاممبلغ إعادة قياس  إثباتيتم 

، فيجب إثبات أي اإليجارعقد  التزامفي قياس  نخفاض" إلى الصفر، وهناك مزيد من االستخداماالحق ألصل الدفتري "
  الموحدة.مبلغ متبقي من إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة 

قصيرة األجل التي  اإليجارلعقود  اإليجارعقد  اتالتزامو ستخداماالبأصول حق  عترافاالعدم  تطبيق اختارت المجموعة
المرتبطة بهذه العقود  اإليجاربمدفوعات  عترافاالشهًرا أو أقل وإيجارات األصول منخفضة القيمة. يتم  ١٢تبلغ مدتها 

  .اإليجاركمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة 
إذا تحولت ملكية األصول المستأجرة إلى المجموعة في نهاية مدة العقد أو إذا كانت تكلفة أصول حق اإلستخدام 

 عماراأل مدىها على تعكس توقعات المجموعة بأن تمارس خيار حق الشراء، فإن أصول حق اإلستخدام يتم إستهالك
  لألصول المستأجرة. اإلنتاجية المقدرة

 المجموعة كمؤجر

) ال تختلف بصورة جوهرية عن طريقة المحاسبة ١٦إن طريقة محاسبة المؤجر وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
نفس مبدأ  استخدامالتأجير بفي تصنيف كافة عقود  حيث تستمر المجموعة )،١٧وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (

) تأثير ١٦، وبالتالي لم يكن للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()١٧التصنيف الموضح في معيار المحاسبة الدولي رقم (
  على عقود االيجار عندما تكون المجموعة كمؤجر.

ملكية األصل ل العائدةالمخاطر والمنافع  كافةما يقارب  ينقليصنف عقد االيجار على انه عقد ايجار تشغيلي اذا كان ال 
بإيراد التأجير التشغيلي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس طريقة القسط الثابت  عترافمحل العقد. يتم اال

على فترة اإليجار. كما يجب إضافة كافة التكاليف المباشرة في الحصول على عقد ايجار تشغيلي الى المبلغ الدفتري 
تلك التكاليف على انها مصروف على مدة عقد االيجار بنفس األساس المستخدم في دخل  إثباتصل محل العقد ولأل

عقد االيجار. إن اجمالي المنافع من الحوافز يعترف بها كتخفيض إليراد التأجير على أساس القسط الثابت، إال إذا كان 
  يتم خاللها استنفاذ المنافع االقتصادية لألصل المؤجر.هناك أساسا آخر يمثل بشكل أفضل الفترة الزمنية التي 

يتم تسجيل المبالغ المستحقة من اإليجارات التمويلية كمستحقات عقود ايجار بمبلغ يعادل صافي استثمار المجموعة 
كإيراد جزء ) ٢لمبلغ األصلي (جزء لتسديد ا) ١في عقد التأجير. وتقسم دفعة اإليجار المستحقة التحصيل الى جزئين: (

تمويل لتعويض المجموعة عن استثمارها وخدماتها. يتم إدراج التكاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة بعملية التفاوض 
  بشأن عقد التأجير ضمن المبالغ المستحقة وبالمقابل يتم تخفيض مبلغ إيراد التمويل من العقد.

  العمالت األجنبية  ٧-٤
الشركة األم).  –السعودية  تصاالتاالتم عرض المعلومات واإليضاحات بالريال السعودي (العملة الوظيفية لشركة 

عملة البيئة اإلقتصــادية  انها على تعرف التيوبالنســبة لكل منشــأة تابعة، تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية، 
تلك  اسـتخدامب تابعة د المدرجة في القوائم المالية لكل منشـأةالرئيسـية التي تعمل فيها المنشـأة، ويتم قياس البنو

  العملة الوظيفية. 
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  العمالت األجنبية (تتمة)   ٧-٤

تابعة للمجموعة، يتم  ية لكل منشـــــأة  مال بالمعامالت التي تتم بعمالت غير العملة  عترافاالعند إعداد القوائم ال
الوظيفية للمنشـــأة (عمالت أجنبية) بأســـعار الصـــرف الســـائدة بتاريخ المعامالت. في نهاية كل فترة مالية، يتم إعادة 

التاريخ. إن البنود غير النقدية المدرجة ذلك في تحويل البنود النقدية المسجلة بعمالت أجنبية بأسعار الصرف السائدة 
لقيمة العادلة والمصنفة بعمالت أجنبية يتم إعادة ترجمتها باألسعار السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. أما البنود با

  غير النقدية التي تقاس وفقاً للتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية فال يعاد ترجمتها. 

الفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في الربح أو الخسارة، باستثناء البنود النقدية المخصصة  إثباتيتم 
ستثمار المجموعة في عملية خارجية، ويتم  صافي ا شامل اآلخر لحين بيع إثباتكجزء من تغطية مخاطر  ها في الدخل ال

لى الربح أو الخسـارة. كما يتم ايضـاً تسـجيل الضـريبة المحملة صـافي االسـتثمار وعندئذ يعاد تصـنيف المبلغ المتراكم إ
  واإلعفاءات الضريبية المتعلقة بفروقات التحويل على تلك البنود النقدية في الدخل الشامل اآلخر.

 إثباتالخســـارة الناتج عن ترجمة البنود غير النقدية والمقاســـة بالقيمة العادلة يتم معاملتها بما يتفق مع أو إن الربح 
بالفروقات الناتجة عن ترجمة البنود  عترافااليتم  الخسارة الناتج عن التغير في القيمة العادلة للبند ذو الصلة. أوالربح 

  النقدية في حساب ربح أو خسارة الفترة التي تنشأ في ظروف محدودة.

ية الموحدة،  مال مأصــــول ويتم ترجمة لغرض العرض في القوائم ال يال  اتالتزا العمليات األجنبية للمجموعة إلى الر
والمصاريف وفقاً لمتوسط  اإليراداتأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. ويتم ترجمة بنود  استخدامالسعودي ب

أســعار الصــرف لفترة التقرير، إال إذا حدث تقلب بشــكل جوهري في أســعار الصــرف خالل الفترة، وفي هذه الحالة، يتم 
بها  في الدخل الشامل  عترافااليتم  -إن وجدت -عار الصرف بتواريخ المعامالت. فروقات الترجمة الناتجةأس استخدام

 اآلخر وحقوق الملكية بشكل تراكمي (أخذاً بالحسبان حصة حقوق الملكية غير المسيطرة). 

دلة إلى القيمة الدفترية على أي عملية خارجية، وكذلك تســـويات القيمة العا ســـتحواذتعامل الشـــهرة الناتجة عن اال
صولالناتجة عن االستحواذ ك لتزاماتواال لالصول خاصة بالعملية الخارجية وتحول بسعر التحويل الفوري  التزاماتو أ

  القوائم المالية. إعدادالسائد بتاريخ 

ستبعادعند  ستبعاد أيعملية أجنبية ( ا صة المجموعة بالكامل في عملية أجنبية، أو أن اال ا ضمن فقدان   ستبعادح يت
شركة تابعة تشمل على عملية أجنبية، أو  سيطرة على  ستبعادال شتمل  ا شركة زميلة ت جزئي في مشروع مشترك أو 

على عملية أجنبية تصبح الحصة المبقاة أصل مالي)، فإن جميع فروقات الترجمة المتراكمة في حقوق الملكية بالنسبة 
  إعادة تصنيفها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. لتلك العملية المتعلقة بمساهمي الشركة يتم

ات الجزئية للشــركات الزميلة أو المشــاريع المشــتركة التي ال ينتج عنها فقدان المجموعة ســتبعادبالنســبة لجميع اال 
للتأثير المهم أو السيطرة المشتركة، يتم إعادة تصنيف الحصة التناسبية لفروقات الترجمة المتراكمة إلى قائمة الربح 

  أو الخسارة الموحدة. 

 المنح الحكومية ٨-٤
ة إال عند وجود درجة معقولة من التأكد بأن المجموعة ســـتلتزم بالشـــروط المرتبطة بالمنح الحكومي عترافاالال يتم 

  بها وأنها ستستلم هذه المنح. 

بالمنح الحكومية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس منتظم على مدى الفترات التي تقوم  عترافيتم اال
باال ها  بال عترافالمجموعة في فإن المنح بالمصـــــاريف ذات العالقة  ها. وتحديداً،  تكلفة التي تهدف المنح لتعويضــــ

شراء أو إنشاء أو تملك أصول غير متداولة يتم  شرطها األساسي في أن يكون على المجموعة  الحكومية التي يتمثل 
على بها كإيرادات مؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة وتحويلها إلى قائمة الربح أو الخســــارة الموحدة  عترافاال

عندما تحصل المجموعة على منح حكومية أساس منتظم ومعقول على مدى األعمار اإلنتاجية لألصول ذات العالقة. 
كتعويض عن مصاريف أو خسائر متكبدة فعًال أو كدعم مالي فوري من دون تكبد أي تكاليف مستقبلية متعلقة بها، 

  ستحق فيها.بها ضمن ربح أو خسارة الفترة التي ت عترافاالحينها يتم 
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٢٤ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
  منافع الموظفين ٩-٤

  نهاية الخدمةومكافأة تكاليف منافع التقاعد  ١-٩-٤

المحددة كمصــــاريف عند اســــتحقاقها. يتم معاملة اإلشــــتراكات يتم تحميل دفعات المســــاهمات بموجب برامج 
الدفعات بموجب برامج التقاعد المنفذة من قبل الجهات الرســــمية كدفعات لبرامج اشــــتراكات محددة حيث أن 

  المجموعة بموجب هذه البرامج تعادل تلك الناتجة عن برامج االشتراكات المحددة.  اتالتزام

بواســـطة اكتواري وفقاً لطريقة تكلفة الوحدة المتوقعة  للموظفين ســـنوياً نهاية الخدمة مكافأة يحتســـب مخصـــص 
 التيالعمل في الدول نظام عتبار االمع األخذ في  "منافع الموظفين") ١٩كما ينص معيار المحاســــبة الدولي رقم (

  المنفعة. لتزامبالمخصص بناًء على القيمة الحالية ال عترافاال. يتم التابعة الشركات بها تعمل

لزيادة الرواتب  اإلضافي المعدلإفتراضات لمتوسط  استخدامالمنفعة المحددة ب لتزاماليتم احتساب القيمة الحالية 
ات المستخدمة على أساس ثابت فتراضالموظفين ومعدل الخصم المناسب. يتم احتساب اإل خدمة سنواتومتوسط 

د معدالت يتحد فيتمالممكلة ليس لديها ســــوق عميقة للســــندات،  وألنلكل فترة وتعكس أفضــــل تقدير لإلدارة. 
المملكة والتي تتوافق فترة اســــتحقاقها مع  فيالحكومية  لســــنداتا لعوائد المعلومات المتوفرة علىالخصــــم بناًء 

 .التقرير تاريخفترة االستحقاق المقدرة اللتزام المنفعة المحددة كما في 

ــــافي اال كتوارية والناتجة عن التغيرات في الذي يشــــتمل على المكاســــب والخســــائر اإل اتلتزامإن إعادة قياس ص
. ال يتم إعادة اآلخربها مباشـــرة ضـــمن بنود الدخل الشـــامل  عترافاالات المســـتخدمة في االحتســـاب، يتم فتراضـــاإل

  تصنيف عمليات إعادة القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترات الالحقة.

  في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وذلك قبل: -وجدتإن  -إثبات تكلفة الخدمات السابقةيتم 

 تاريخ تعديل البرنامج أو تقليص األيدي العاملة، و -

  تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقةبإثبات تاريخ قيام المجموعة  -

ساب ستخدامب مصروف الفائدة صافي يتم احت صافي  ا صول المنافع المحددة. تقوم  اتالتزاممعدل الخصم إلى  أو أ
" و"المصــاريف العمومية اإليراداتالمنافع المحددة ضــمن "تكلفة  التزامالمجموعة بإثبات التغيرات التالية في صــافي 

  واإلدارية" و"المصاريف البيعية والتسويقية" في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة (حسب وظيفتها):

تكاليف الخدمات الحالية وتكاليف الخدمات الســابقة واألرباح والخســائر الناتجة عن تكاليف الخدمات التي تتضــمن  -
  عمليات تقليص األيدي العاملة وعمليات السداد غير الروتينية.

 التمويلية. اإليراداتأو  الفائدة مصاريفصافي  -

  ىخرمنافع الموظفين قصيرة األجل وطويلة األجل األُ  ٢-٩-٤

المنافع المســــتحقة للموظفين والمتعلقة باألجور والرواتب، واإلجازة الســــنوية واإلجازة عن  لتزامباال عترافااليتم 
التي يتم فيها تقديم الخدمة المتعلقة بها وكذلك المبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها  الفترة المرضية خالل

المعترف بها والمتعلقة بمنافع الموظفين قصـــيرة األجل بالمبلغ غير المخصـــوم  اتلتزاممقابل تلك الخدمة. تقاس اال
  والمتوقع أن يتم دفعه مقابل الخدمة المقدمة. 
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  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٢٥ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
 الزكاة والضريبة   ١٠-٤

  الزكاة  ١-١٠-٤

ساب المجموعة تقوم سجيل باحت ساس على الزكاة مخصص وت  وفقاً  المالية الموحدة قوائمها في الزكوي الوعاء أ
الربط الزكوي النهائي خالل فترة  عن الناتجة التعديالت تســجيل ويتم ألنظمة الزكاة في المملكة العربية الســعودية.

  .("الهيئة") والدخل للزكاة الهيئة العامة من الربط هذا اعتماد فيها يتم التي التقرير
  

  الضرائب الحالية والمؤجلة ٢-١٠-٤
الضــريبة المرتبطة بالشــركات المســتثمر فيها خارج المملكة العربية الســعودية وفقاً لقوانين الضــريبة  يتم احتســاب

  السائدة في تلك البلدان.
  

على الفروقات وتطبق  لتزاماالطريقة  اســتخداميتم احتســاب مخصــص ضــريبة الدخل المؤجلة للمنشــآت األجنبية ب
وقيمها الدفترية ألغراض  اتلتزامبين القواعد الضــــريبية لألصــــول واال المؤقتة كما في نهاية الســــنة المالية للتقرير

وأصــول الضــرائب المؤجلة وفقاً لمعدالت الضــريبة المتوقع تطبيقها في الفترة  اتالتزامالتقارير المالية. ويتم قياس 
  .باألصل عترافاالأو  لتزاماالالتي يتم فيها تسوية 

للضــــريبة في خاضــــعة بالقدر الذي يحتمل أن تتوفر فيه أرباح للمنشــــآت األجنبية بالضــــريبة المؤجلة  عترافااليتم 
ها لقاء الفروقات المؤقتة ويتطلب ذلك تبني تقديرات األداء اســتخدامالمســتقبل ووجود أرباح ضــريبية كافية يمكن 

ة يالضريب اتلتزامباال عترافاالاألصول الضريبية المؤجلة. يتم  إثباتالمالي المستقبلي للمنشأة األجنبية التي تم فيها 
بضــريبة الدخل الحالية ضــمن قائمة الربح  عترافاالالمؤجلة عموماً لجميع الفروقات المؤقتة الخاضــعة للضــريبة. يتم 

   والخسارة الموحدة.
  

 ضريبة القيمة المضافة ٣-١٠-٤

  بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة، فيما عدا: واالصوليتم إثبات المصاريف 

أو الخدمات غير قابلة لالســترداد من  االصــولعندما تكون ضــريبة القيمة المضــافة المتكبدة بشــأن شــراء  - 
السلطات الضريبية، وفي هذه الحالة يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء 

 ، و/أوذلك ينطبق عندمامن مصروف البند، 
 ئنة شاملة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.عند إظهار الذمم المدينة والدا - 

ضريبية يتم إدراج سلطات ال ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من/ أو المستحق إلى ال صافي مبلغ   هإن 
  .الموحد كجزء من الذمم المدينة أو الذمم الدائنة في قائمة المركز الماليإما 

  

  الممتلكات والمعدات  ١١-٤
وخســائر  المتراكم ســتهالكاالتعرض الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة ناقصــاً مجمع 

    في القيمة المتراكمة. نخفاضاال
ــــاالتاالتشــــمل تكلفة شــــبكة  ومعداتها جميع النفقات المتكبدة إلى نقطة ربط العميل، بما في ذلك أتعاب  تص

  المباشرة، حتى تاريخ وضع هذه األصول في الخدمة. المقاولـين والمواد والعمالة
هذه  اســتهالكبها. يبدأ  عترافاالفي القيمة تم  انخفاضأي خســائر  تســجل األصــول قيد اإلنشــاء بالتكلفة ناقصــاً 

  الذي أنشئ من أجله. ستخداملال األصول عندما يكون األصل جاهزاً 
  نتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة.عندما يكون ألجزاء بنود الممتلكات والمعدات أعمار إ

بتلك األجزاء  عترافاالعندما يتم استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمعدات (ما عدا األراضي)، تقوم المجموعة ب
على قائمة الربح أو الخســارة  ىخري محدد. تحمل جميع تكاليف اإلصــالح والصــيانة األُ إفتراضــكأصــول فردية لها عمر 

الموحدة خالل فترة التقرير التي تكبدت بها، باســــتثناء القدر الذي تزيد فيه من اإلنتاجية أو تطيل من العمر اإلنتاجي 
  لألصل، وعندئذ يتم رسملتها. 

ق-69



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٢٦ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
 (تتمة) الممتلكات والمعدات  ١١-٤

طريقة القسط الثابت على مدى  استخدامتخفيض تكلفة األصول، باستثناء األراضي، ب بهدف ستهالكااليتم احتساب 
ه أو عند عدم توقع استبعادببند من بنود الممتلكات والمعدات عند  عترافاالاإلنتاجية المقدرة لها. يتم إلغاء  األعمار

أو إلغاء  استبعادالمستمر له. تحدد المكاسب أو الخسائر الناتجة من  ستخداماالمنافع اقتصادية مستقبلية من ية  أ
بها في  عترافاالبالممتلكات والمعدات بالفرق بين صـــافي متحصـــالت البيع والقيمة الدفترية لألصـــل ويتم  عترافاال

  . ىخرالمصاريف األُ اإليرادات أو الخسارة الموحدة  ضمن  قائمة الربح أو

لممتلكات والمعدات في نهاية كل ســــنة مالية ا ســــتهالكوطريقة افتراضــــي االيتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر 
  دعت الحاجة لذلك.إذا ويتم تعديلها، 

 االستثمارية  العقارات ١٢-٤

أو كالهما) لغرض تحقيق إيرادات إيجارية -أو جزء منهما –هي أصول غير متداولة (أرض أو مبنى  االستثماريةالعقارات 
ليست للبيع في السياق اإلعتيادي ألعمال المجموعة أو  االستثماريةأو إلنماء رأس المال أو كليهما. هذه العقارات 

  لالستخدام في تقديم خدمات أو ألغراض إدارية. 
 

كأصل عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة مرتبطة  االستثمارية إثبات العقارات يتم
بالتكلفة متضمنة تكاليف  ثباتمبدئياً عند اإل االستثماريةبالعقار ويمكن قياسها بطريقة موثوقة. يتم قياس العقارات 

بالتكلفة مطروحاَ منها اإلستهالك المتراكم و خسائر العملية. وتقاس الحقاً بعد االثبات وفقاً  "لنموذج التكلفة"، أي 
   .إن وجدت. ما عدا األراضي فإنه ال يتم استهالكها -الهبوط المتراكمة

تكاليف اإلصالح والصيانة العادية التي التزيد جوهريا من العمر اإلنتاجي المقدر لالصل في قائمة الربح أو  إثباتيتم 
  الخسارة الموحدة عند تكبدها.

  

االستبعاد (أي في تاريخ فقدان السيطرة عليها) وال يتوقع أي منفعة اقتصادية  عند االستثماريةإثبات العقارات  إلغاءم يت
والقيمة الدفترية لألصل في قائمة  ستبعادبالفرق بين صافي عائدات اال عترافمستقبلية عند التخلص منها. يتم اال

 .ستبعادالربح أو الخسارة الموحدة خالل فترة اال

تتم التحويالت من/الى بند عقار إستثماري الى/من بند ممتلكات ومعدات فقط عندما تقوم الشركة بتغيير الغرض من 
  استخدام العقار.

تقوم المجموعة بتعيين مقيم خارجي مستقل ومعتمد من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) 
في  انخفاضلغرض تحديد اذا كان هناك بشكل سنوي  االستثماريةللعقارات  القيمة العادلة للحصول على تقديرات

  القيمة و كذلك لغرض االفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٢٧ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
 

   )عدا الشهرة(األصول غير الملموسة  ١٣-٤

صاً تعرض األصول غير الملموسة في  سائر اال قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة ناق  نخفاضاإلطفاء المتراكم وخ
القيمة العادلة األعمال المتراكم في القيمة. تمثل تكلفة األصــول غير الملموســة المســتحوذ عليها من عملية تجميع 

إما محددة أو غير محددة. يتم إطفاء . يتم تقييم األعمار اإلنتاجية لألصــول غير الملموســة على أنها ســتحواذاالبتاريخ 
، ويتم مراجعة العمر اإلنتاجي اإلقتصـــاديةاألصـــول غير الملموســـة ذات األعمار المحددة على مدى أعمارها اإلنتاجية 

  المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل سنة مالية، مع أخذ تأثير أية تغييرات في التقديرات على أساس مستقبلي. 

في  انخفاضال يتم إطفاء األصــول غير الملموســة التي ليس لها عمر محدد، بل يتم اختبارها ســنوياً للتأكد من وجود 
لألصــول غير الملموســة التي ليس لها عمر محدد ســنوياً وذلك للتأكد فيما اذا فتراضــي االقيمتها، يتم مراجعة العمر 

ما يؤيده، ويعتبر أثر التغيير من عمر محدد إلى عمر غير اليزفتراضــــي االكان التقييم الذي تم إجراؤه للعمر  ال هناك 
  محدد كتعديل مستقبلي. 

  برامج الحاسب اآللي ١-١٣-٤

يتم رســــملة تراخيص برامج الحاســــب اآللي على أســــاس التكاليف التي تم تكبدها عند شــــراء برنامج معين وتهيئته 
. يحمل اإلطفاء في قائمة الربح أو الخســــارة الموحدة بطريقة القســــط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي ســــتخداملال

 .ستخداملالمن تاريخ إتاحة البرنامج إعتباراً المقدر 

 رسوم الترخيص والطيف الترددي ٢-١٣-٤

الستخدام تلك الرخص  يتم تحديد فترات إطفاء رسوم الترخيص والطيف الترددي على أساس مدة الترخيص السارية
كان الترخيص يعتمد على تقنيات معينة. يحمل اإلطفاء على  والطيف الترددي وشــــروط تجديد الترخيص وفيما إذا 

خدمات  تصــــبح عندماقائمة الربح أو الخســــارة الموحدة بطريقة القســــط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة 
  .متاحة لإلستخدام الشبكة ذات الصلة

  غير القابلة لإللغاء ستخداماال وقحق ٣-١٣-٤

لفترة ه اســـتخدامجزء من ســـعة كابالت النقل األرضـــي أو البحري الذي تم منح حق  اســـتخداميتعلق هذا البند بحق 
ــــل عندما يكون لدى المجموعة الحق  ســــتخداماالبحقوق  عترافاالمحددة.  يتم  غير القابلة لإللغاء بالتكلفة كأص

صول  ستخدامالمحدد غير القابل لإللغاء ال صرية أو أ جزء محدد من األصل المعني، التي تتكون عموماً من األلياف الب
ؤها بطريقة القســـط اإلنتاجي  لألصـــل المعني. ويتم إطفا ألغلبية العمر ســـتخداماالالنطاق العريض، وتمتد فترة حق 

  عاما. ٢٠إلى  ١٠فترة العقد، أيهما أقصر والتي تتراوح عادة ما بين  أو ستخداملالالثابت على الفترة المتوقعة 

  باألصول غير الملموسة عترافاالإلغاء  ٤-١٣-٤

ها أو عند عدم توقع أية منافع اقتصـــادية مســـتقبلية من اســـتبعادباألصـــول غير الملموســـة عند  عترافااليتم إلغاء 
باألصول غير الملموسة يتم قياسها بالفرق  عترافاالها. المكاسب أو الخسائر الناتجة من إلغاء استبعادأو ها استخدام

  في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.إثباتها والقيمة الدفترية لألصل ويتم  ستبعادبين صافي متحصالت اال
  

  قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة عدا الشهرة انخفاض  ١٤-٤
تقوم المجموعة في نهاية كل ســنة مالية بمراجعة القيم الدفترية ألصــولها الملموســة وغير الملموســة لتحديد فيما 

في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر،  انخفاضمؤشر على أن تلك األصول تعاني من خسائر أي إذا كان هناك 
  إن وجدت. -في القيمة نخفاضلتحديد خسائر اال ستردادلاليتم تقدير القيمة القابلة 

في القيمة، يتم تجميع األصول عند أدنى المستويات التي يوجد بها تدفقات نقدية منفصلة  نخفاضألغراض تقييم اال
(الوحدة  ىخرالنقدية المستلمة من األصول أو مجموعة من األصول األُ  يمكن تحديدها بشكل مستقل عن التدفقات

  المولدة للنقد).
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٢٨ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
  قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة عدا الشهرة (تتمة) انخفاض  ١٤- ٤

ناقصـــــاً تكلفة  ســــتردادلالتمثل القيمة القابلة  أو القيمة الحالية للتدفقات النقدية  ســــتبعاداالالقيمة العادلة 
، يتم خصم االستخدام قيمة، أيهما أعلى. وعند تقييم (قيمة االستخدام) األصل استخدامالمستقبلية المتوقعة من 

معدل خصــم ما قبل الضــريبة والذي يعكس  اســتخدامالتدفقات النقدية المســتقبلية المتوقعة إلى قيمتها الحالية ب
ــــل التي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات  تقديرات الســــوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطرالمحددة لألص

  النقدية المستقبلية لها. 

ــــل (أو الوحدة المولدة للنقد) عن قيمته الد ســــتردادوفي الحاالت التي تقل فيها القيمة القابلة ال فترية، يتم األص
فوراً بخسارة  عترافاال. ويتم ستردادلالتخفيض القيمة الدفترية لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) إلى القيمة القابلة 

  في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.  في القيمة نخفاضاال

المثبتة ســـابقاً لم تعد  نخفاضللتأكد من وجود دليل على أن خســـائر اال تقييمإجراء  يتم مالي تقرير كلبتاريخ إعداد 
. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالســــترداد فضــــتخان قدموجودة أو أنها 

ر في يالمثبتة ســـابقاً فقط في حالة وجود تغي نخفاضخســـارة اال قيمةللنقد. يتم عكس  المولدةلألصـــل أو الوحدة 
في القيمة. يعتبر  انخفاضآخر خســارة  إثباتحديد القيمة القابلة لالســترداد منذ تاريخ االفتراضــات المســتخدمة في ت

محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصــل عن القيمة القابلة لالســترداد له أو القيمة الدفترية  اهذ القيمةعكس 
في السنوات السابقة. يتم  نخفاضخسارة اال، بعد خصم االستهالك، فيما لو لم يتم إثبات من قبل تحديدها تمالتي 

  .الموحدة في قائمة الربح أو الخسارة ههذ القيمةإثبات عكس 

ضت التي الملموسة ریوغ الملموسة األصول مراجعة تمی شهرةما عدا  مة،یفي الق نخفاضال تعر ، وذلك الحتمال ال
  کل سنة مالية.نهاية في  مةیفي الق نخفاضعكس اال

  

  

  المخزون  ١٥-٤
طريقة  اســــتخدامب التكلفة تحديد يتم .أقل أيهما القابلة للتحقق، القيمة صــــافي أو بالتكلفة المخزون إثباتيتم 

المتوقع  ىخرمنه التكاليف األُ  ســـعر البيع المقدر مطروحاً  القابلة للتحقق القيمة المتوســـط المرجح.  يمثل صـــافي
  تكبدها إلكمال عملية البيع.

 

  المخصصات ١٦-٤
حالي على المجموعة (قانوني أو ضــمني) نتيجة لحدث ســابق، ومن  التزامبالمخصــصــات في حال وجود  عترافااليتم 

  ، ويمكن تقديره بشكل موثوق به.لتزامالمحتمل أن يطلب من المجموعة تسوية هذا اال

لسنة المالية، القائم بنهاية ا لتزامتمثل المبالغ المعترف بها كمخصص أفضل التقديرات للمبالغ المطلوبة لتسوية اال
طريقة  اســــتخدام. عند قياس المخصــــص بلتزامباالالمخاطر واألمور غير المؤكدة المتعلقة  االعتباربعد األخذ بعين 

لتدفقات النقدية االقائم، فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية لهذه  لتزامالتدفقات النقدية المقدرة لتســـوية اال
أي زيادة في المخصـــص بســـبب إثبات الخصـــم، يتم  اســـتخدام(عندما يكون أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا). عند 

  مرور الزمن كتكاليف تمويل.

 عترافاالبعض أو جميع المنافع االقتصـــادية المطلوبة لتســـوية أي مبلغ من طرف ثالث، يتم  اســـتردادعندما يتوقع 
  بشكل موثوق. هويمكن قياس هاستردادحق كأصل إذا كان من شبه المؤكد أنه سيتم مستمبلغ البال

 

  إزالة األصول وتفكيكها اتالتزام ١٧-٤
قانوني أو ضـــمني نتيجة أحداث ســـابقة، ومن  التزامإزالة األصـــول وتفكيكها عند وجود  اتالتزامتعترف المجموعة ب

  بشكل موثوق.  لتزاماالويمكن تقييم  لتزاماالتؤدي إلى تدفق للموارد لتسوية أن المحتمل 
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  السعودية تصاالتشركة اال
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  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٢٩ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
 التزامات إزالة األصول وتفكيكها (تتمة) ١٧-٤

 ىخراألُ بقيمة التكاليف المســتقبلية المتعلقة بتكاليف إزالة أصــول الشــبكة واألصــول  اً تحتســب المجموعة مخصــصــ
معدل الخصــم  اسـتخدامإضـافة القيمة الحالية للتكاليف المتوقعة (ب، يتم لتزامباالالمبدئي  عترافاالوتفكيكها. عند 

في  أو. يتم التعامل مع التغيرات في معدل الخصــم ىخرللتدفقات النقدية) إلى قيمة الشــبكة المعنية واألصــول األُ 
لقيمة توقيت وتكلفة إزالة األصـــول وتفكيكها بأثر مســـتقبلي عن طريق تعديل القيمة الدفترية للمخصـــص وتعديل ا

  . ىخرالدفترية للشبكة واألصول األُ 

  األدوات المالية  ١٨-٤
  والعرض عترافاالالتصنيف و ١-١٨-٤

المالية في قائمة المركز المالي الموحدة (عندما / وفقط عندما) تصبح المجموعة طرًفا في باألدوات  عترافااليتم 
  األولي. عترافاالث تحدد المجموعة تصنيف أدواتها المالية عند يالمالية، حلألداة الترتيبات التعاقدية المبرمة 

  

  : الفئات التاليةضمن المالية أصولها المجموعة بتصنيف  ومتق
  ) رةلخساأو ا بحرلا لخال نمأو  رآلخا للشاما لخدلا لخال نم ما(إ لةدلعاا بالقیمةأ . 

  .ةفأطلما بالتکلفةب. 
  

يعتمد التصنيف على نموذج أعمال الشركة إلدارة األصول المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول  
 . دين)الدوات أل( المالية

 

المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يجب أن ينتج  صوللتصنيف وقياس األ
بـ  تقييمعلى المبلغ األصلي القائم. يشار إلى هذا ال الفائدةوعنها تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي 

يتم تصنيف  وقياس  جراؤه على مستوى األداة المالية."، ويتم إوالفائدةدفعات من المبلغ األصلي فقط تمثل  :"اختبار
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،  التقييماألصول المالية التي ينتج عنها تدفقات نقدية وال ينطبق عليها 

 بغض النظر عن نموذج األعمال.
المالية بهدف تحقيق  صولالمالية إلى كيفية إدارة هذه األ صولالخاص بإدارة األ يشير نموذج أعمال المجموعة

التدفقات النقدية. يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 
نموذج األعمال  ة ضمنأمصنفة والمقاسة على أساس التكلفة المطفاألصول المالية ال .همايكلالمالية أو  صولأو بيع األ
باألصول المالية المصنفة والمقاسة  حتفاظااللهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية بينما يتم  بها حتفاظيتم اال

  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن نموذج األعمال بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.
  

 تكون عندما منفصلة مشتقة أدوات أساس أنها على المضيفة العقود في الضمنية المشتقات مع التعامل يتم
 أساس على العقود المضيفة قياس يتم وال المضيفة العقود بتلك كبير بشكل غير مرتبطة وخصائصها مخاطرها
  الموحدة. الخسارة أو الربح قائمة العادلة في القيمة تغيرات تدرج حيث العادلة القيمة

  

  القياس  ٢-١٨-٤
  

  ي  األولالقياس  ١-٢-١٨-٤
  

تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء إليها  المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافاً  اتلتزاميتم قياس األصول واال
المالية  اتلتزامالمالية أو خصمها منها بحسب ما هو مناسب. (باستثناء األصول واال اتلتزامأو إصدار األصول واال

مالية مباشرة في قائمة  اتالتزامبالقيمة العادلة حيث يتم إثبات تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء أصول أو 
خالل الفترة  االصولالتي تتطلب تسليم  –المالية  االصوليتم إثبات عمليات شراء أو بيع  الربح أو الخسارة الموحدة).

بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة  –ة أو تلك المتعارف عليها بالسوق الزمنية التي تنص عليها األنظم
  بشراء أو بيع اًألصل.
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  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٣٠ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
  األدوات المالية (تتمة) ١٨-٤
  القياس (تتمة)  ٢-١٨-٤

  

  القياس الالحق لألصول المالية    ٢-٢-١٨-٤
  يعتمد القياس الالحق لألصول المالية غيرالمشتقة على تصنيفها كما يلي: 

 أ. أصول مالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة:
طريقة  استخداميتم قياس األصول المحتفظ بها لغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية منها بالتكلفة المطفأة ب

 الرئيسي على المبلغ والفائدة الدين أصل مدفوعاتفقط  النقدية حيث تمثل هذه التدفقات ،معدل الفائدة الفعلي
  القائم. تسجل إيرادات الفوائد من هذه األصول المالية في إيرادات التمويل.

 :ب. أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
اية كل فترة تقرير دون خصم تكاليف يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في نه

  المعاملة التي قد تتكبدها المجموعة عند البيع أو التخلص من أي من األصول المالية في المستقبل.

  :اآلخرج. أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
نهاية كل فترة تقرير وال يتم خصم تكاليف في اآلخر يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

  المعامالت التي تتكبدها المجموعة عندما يتم التخلص من األصل في المستقبل.

قائمة  في سابقا بها المعترف المتراكمة الخسائر أو األرباح إعادة تصنيف يتم باألصول المالية، عترافاال إلغاء عند
الموحدة ومع ذلك، ال يتم الحقا إعادة تصنيف أرباح أو خسائر  الخسارة أو الربح قائمة الموحدة إلى الدخل الشامل

 القيمة العادلة إلى قائمة الربح والخسارة الموحدة في حالة أدوات حقوق الملكية.

 
 :  أو الخسائر الناتجة عن تصنيف الفئات أعالهلألرباح والعرض اإلثبات وفيما يلي طريقة     

  

  والعرض لالرباح والخسائر  ثباتاإل  صنف القياس 
  البنود التالية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:إدراج يتم   ةبالتكلفة المطفأ

  طريقة معدل الفائدة الفعلي استخدامالفائدة بإيراد 
 (أو عكس الخسائر) الخسائر االئتمانية المتوقعه 
 مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية 

المالي، فإن المكاسب أو الخسائر الناتجة باألصل  عترافاالإلغاء عندما يتم 
  بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. عترافااليتم 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــــامل 
  اآلخر

بها في قائمة الدخل الشامل الموحدة  عترافاالالمكاسب والخسائر يتم 
الخسارة أو بها في قائمة الربح  عترافاالباستثناء البنود التالية والتي يتم 

الموحدة بالطريقة نفسها المطبقة على األصول المالية المقاسة بالتكلفة 
  المطفأة: 
 الفائدة الفعلية معدل طريقة  استخدامإيرادات الفوائد ب 
 (أو عكس الخسائر) الخسائر االئتمانية المتوقعه 
 مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية  

ــار ــة أداوت في  االســــتثم  –حقوق الملكي
تعرض في قائمة  –المكاســــب أو الخســــائر
  الدخل الشامل الموحدة

بالمكاسب أو الخسائر في قائمة الدخل الشامل الموحدة   عترافااليتم 
 تثبت في قائمة الربح أوأن يجب  ستثماراتوتوزيعات األرباح من هذه اال

. ال اإلستثمارالخسارة الموحدة ما لم تمثل بوضوح سداد جزء من تكلفة 
يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل الشامل الموحدة 

  الخسارة الموحدة تحت أي ظرف من الظروف. إلى قائمة الربح أو

 إلغاءالمكاسب أو الخسائر الناتجة سواء من القياس الالحق أو من   الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل 
  بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. عترافاال، يتم عترافاال
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٣١ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
  األدوات المالية (تتمة) ١٨-٤
  القياس (تتمة)  ٢-١٨-٤

  

  القياس الالحق لألصول المالية (تتمة)   ٢-٢-١٨-٤
لفترات متفاوتة على حسب عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد راً األصل المالي متعثتعتبر المجموعة 

في بعض الحاالت، يمكن للمجموعة أيًضا اعتبار األصل  التعاقدية الخاصة به. اتتصنيف األصل المالي وشروط الدفع
غير المحتمل أن تستلم المجموعة المبالغ عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من متعثراً المالي 

التعاقدية القائمة بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة. يتم شطب األصل 
 المالي عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

  المالية اتلتزامالقياس الالحق لال ٣-٢-١٨-٤
  

   مطفأةبالتكلفة الأ. 
 ما يلي: باستثناء بذلك، ويتم قياسها الحقاً  ةالمطفأ بالتكلفة المالية اتلتزاماال جميع بتصنيف المجموعة تقوم

  المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. اتلتزاماال .١
 رتباطاالمنهج  ينطبق عندما أو اإلثبات إللغاء مالي تحويل أصل يتأهل ال عندما تنشأ التي المالية اتلتزاماال .٢

  المستمر.
الربح أو  لخال نم لةدلعاا بالقیمة هقیاس میت ملسعر السوق، و من أقل فائدة بمعدل قرض بتقديم رتباطاتاال .٣

 الخسارة.
  .المالي الضمان عقود .٤
عليه  ينطبق أعمالها والذي تجميع المجموعة ضمن قبل من إثباته بالقيمة العادلة تم الذي المحتمل لعوضا .٥

قائمة  ضمن التغيرات إثبات مع بالقيمة العادلة الحقاً (والذي يتم قياسه  ٣رقم  المالي الدولي للتقرير المعيار
  الربح أو الخسارة الموحدة).

بااللتزامات  عترافاال إلغاءعندما يتم يتم قياس االلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. 
  .بالربح أو الخسارة الناتجة عنها ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عترافالمالية يتم اال

  

  المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  اتلتزامب. اال
  المالية التي تقع ضمن هذه الفئة: اتلتزامتشمل اال

  المحتفظ بها للمتاجرة. اتلتزاماال .١
  المشتقات غير المخصصة كأدوات تحوط. اتالتزام .٢
  المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. اتلتزاماال .٣

المالية بالقيمة العادلة وتسجيل التغيرات في قائمة  اتلتزام، تقوم المجموعة بقياس االاألوليبعد التسجيل 
  الربح أو الخسارة الموحدة.

المالية المخصصة بالقيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة  اتلتزاماال عادة يتم تقسيم األرباح والخسائر من
  الموحدة على النحو التالي: 

المالي الذي يعود إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لتلك  لتزاملالمبلغ التغير في القيمة العادلة إثبات يتم  .١
  المالية ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة. اتلتزاماال

  قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. في لماليا لتزاملال لةدلعاا لقیمةا في رلتغیا نم لمتبقیةا لقیمةا إثبات میت .٢
  

 قيمة األدوات المالية انخفاض ٣-١٨-٤
 الخسارة نموذج استخدام) ٩رقم ( للتقرير المالي المعيار الدولي يتطلب المالية، األصول قيمة انخفاضب يتعلق فيما

 ومتق)، حيث ٣٩رقم ( الدولي معيار المحاسبة بموجب المتكبدة اإلئتمانية الخسارة نموذج بدل االئتمانية المتوقعة
وأدوات الدين المقاسة بالقيمة  ةفأطلما بالتکلفة جةدرلمابأصولها  ةطتبرلموا قعةولمتا نالئتماا رخسائ مبتقیی کةرلشا

  . اآلخرالعادلة من خالل الدخل الشامل 
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٣٢ 

 الهامة (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية - ٤
  األدوات المالية (تتمة) ١٨-٤
  قيمة األدوات المالية (تتمة) انخفاض ٣-١٨-٤

األولي، وعليه  عترافالقيمة على وجود زيادة كبيرة وملحوظة في مخاطر اإلئتمان منذ اال انخفاضوتعتمد منهجية 
 عمر األداة المالية. وإذا مدى على المتوقعة اإلئتمان يعادل خسائر بمبلغ المالية األدوات خسارة مخصص يتم قياس

قياس  المبدئي، فإنه يجب عترافاال منذ جوهري المالية بشكل لألداه مخاطر اإلئتمان لم يكن هنالك زيادة في
متوقعة. فيما يتعلق بالذمم المدينة  شهر خسارة إئتمان ١٢ يعادل فترة بمبلغ المالية األداة لتلك خسارة مخصص

اإلئتمان  خسارة یعادل بمبلغ الخسارة مخصص یاسلق مبسطاً  التعاقدية، تطبق المجموعة نهجاالتجارية واألصول 
  عمر األداة المالية. مدى على المتوقعة

  

  باألصول المالية عترافاالإلغاء   ٤-١٨-٤
  

 النقدية للتدفقات التعاقدية الحقوق انتهاء دعنقائمة المركز المالي الموحدة  نم لمالیةباألصول ا عترافاالإلغاء  میت
بين القيمة . ويتم إثبات الفرق آخرطرف  إلى الملكية ومنافع مخاطره جميع أو األصل المالي عند تحويل األصل أو من

  .ةالخسارة الموحدأو في قائمة الربح  الدفترية لألصول المالية والعوض المستلم
  

  المالية اتلتزامباال عترافاالإلغاء  ٥-١٨-٤
  .مدته انتهاء أو هؤإلغا أو التعاقدي لتزاماال استيفاء عندما) يتم وفقط (عندما/ المالية اتلتزامباال عترافاال يتم إلغاء

  

  المالية  اتلتزامالمقاصة بين األصول واال ٦-١٨-٤
المالي في قائمة المركز المالي الموحدة (عندما/ وفقط  لتزاموااليتم عرض صافي مبلغ (تقاص) بين األصل المالي 

  التاليين:عندما) يتم استيفاء الشرطين 
  .اتلتزاملعمل المقاصة بين المبالغ المعترف بها في األصول واال نظامياً  تمتلك المجموعة حالًيا حًقا قانونياً   . ١
  في آٍن واحد. لتزاماالباألصل وتسوية  عترافاالوجود نية بالتسوية على أساس الصافي، أو  . ٢

  
  المالية لتزاماتالمالية واال االصولتعديالت  ٧-١٨-٤

  المالية صولاأل
في حالة تعديل شروط أصل مالي ما، تقوم المجموعة بتقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة 
بصورة جوهرية. وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة جوهرياً، يتم اعتبار الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من 

أصل مالي جديد  إثباته الحالة، يتم التوقف عن إثبات األصل المالي األصلي واألصل المالي األصلي منتهية. وفي هذ
  بالقيمة العادلة.

  
وإذا لم تختلف التدفقات النقدية من األصل المالي المسجل بالتكلفة المطفأة بشكل جوهري، فإن التعديل ال يؤدي 

بإعادة احتساب اجمالي القيمة الدفترية لألصل إلى التوقف عن إثبات األصل المالي. وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة 
المالي وإثبات المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكاسب أو خسائر تعديل في الربح أو الخسارة في 

، يتم عرض المقترضالموحدة. وفي حالة إجراء هذا التعديل بسبب صعوبات مالية يواجهها  و الخسارةأالربح قائمة 
  في القيمة. وفي حاالت أخرى، يتم عرضها كدخل عمولة. نخفاضب أو الخسائر سوياً مع خسائر االالمكاس

  
  المالية لتزاماتاال

 لتزاماتمالية ما عند تعديل شروطها وعندما تختلف التدفقات النقدية لال التزاماتتقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات 
مالية جديدة، بناًء على الشروط المعدلة،  التزاماتالمالية المعدلة بشكل جوهري. وفي مثل هذه الحالة، يتم إثبات 

المالية  لتزاماتالمالية التي تم استيفاؤها واال لتزاماتلالبالقيمة العادلة. ويتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية 
  الموحدة. و الخسارةأبح الرالجديدة مع الشروط المعدلة في قائمة 
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٣٣ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
  األدوات المالية (تتمة) ١٨-٤
   التحوطتقة ومحاسبة شاألدوات المالية الم ٨-١٨-٤

  
تستخدم المجموعة مقايضات أسعار العموالت للتحوط من مخاطر هامش الربح. يتم في األصل إثبات هذه األدوات 

العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات، ويعاد قياسها الحقاً بالقيمة العادلة. تقيد المشتقات المالية المشتقة بالقيمة 
  مالية عندما تكون القيمة العادلة لها سالبة.  التزاماتكأصول مالية عندما تكون القيمة العادلة لها موجبة، وك

  

تحوط للتدفقات النقدية لتغطية التغيرات في التدفقات النقدية داة أكوألغراض محاسبة التحوط، تصنف المشتقات 
ه. وعند بدء إثباتالمرتبطة بالمعامالت المستقبلية المحتملة أو مخاطر العمالت األجنبية المتعلقة بارتباط ملزم لم يتم 

ارة المخاطر التي تود عالقة التحوط، تقوم المجموعة بتوثيق عالقة التحوط والهدف من إدارة المخاطر واستراتيجية إد
  تطبيق محاسبة التحوط عليها.

  

من التغيرات في القيمة  الفعالتحوط للتدفقات النقدية يسجل الجزء داة أك األدوات المالية المشتقةعند تصنيف 
في قائمة الدخل الشامل الموحدة ويظهر التغير المتراكم في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية في قائمة العادلة 

الموحدة. ويسجل الجزء غير الفعال من التغيرات في قائمة الربح او الخسارة الموحدة. يتم تعديل  الملكيةقوق ح
احتياطي التحوط للتدفقات النقدية بقيمة المكاسب او الخسائر المتراكمة من أداة التحوط أو قيمة التغير في القيمة 

د تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية الى يعاالعادلة المتراكم للبند المتحوط له ايهما اقل. 
قائمة الربح او الخسارة الموحدة كتعديل إعادة تصنيف في الفترة او الفترات التي تؤثر فيها التدفقات النقدية للبند 

  المتحوط له على قائمة  الربح أو الخسارة الموحدة.
  

  

  النقد وما يماثله ١٩-٤
يتكون النقد وما يماثله المدرج في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد لدى البنوك ومرابحات قصيرة األجل والتي 

  ثالثة أشهر أو أقل والخاضعة لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في القيمة.فترة تستحق خالل 
  

  القيمة العادلة   ٢٠-٤
ما بموجب معاملة  التزاممقابل بيع أصـــل ما، أو يتم دفعه لتســـوية ســـتالمه االقيمة العادلة هي الســـعر الذي يتم 

في السوق في تاريخ القياس ، بغض النظر عما إذا كان السعر يمكن مالحظته بطريقة مباشرة  نظامية بين المتعاملين
ستخدامأو تم تقديره ب ، تأخذ المجموعة اتلتزام. وعند تقدير القيمة العادلة ألي من األصول أو االىأُخرطرق تقييم  ا
في ن والمتعاملإذا أخذ  اتلتزامعند تســعير األصــول أو اال لتزامخصــائص األصــل أو اال و ومخاطر طبيعةبعين االعتبار 

ـــول أو اال ـــائص بالحســـبان عند تســـعير األص في تاريخ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة  اتلتزامالســـوق تلك الخص
التي تقع  اإليجارألغراض القياس و/أو اإلفصــــاح في القوائم المالية الموحدة على هذا األســــاس، فيما عدا معامالت 

) وعمليات القياس التي تعطي أوجه التشــــابه مع القيمة العادلة ١٦رقم (الدولي للتقرير المالي معيار الضــــمن نطاق 
صافي القيمة القابلة للتحقق وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (ولكنه ) أو القيمة الحالية ٢ا ليست قيمة عادلة، مثل 

  ). ٣٦وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (

تستخدم المجموعة تقنيات تقييم تتناسب مع الظروف الراهنة والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، حيث 
 استخدامالمدخالت ذات الصلة التي من الممكن مالحظتها، كما وتوفر الحد األدنى من  ستخدامعلى التوفر الحد األ

  المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٣٤ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
  القيمة العادلة (تتمة) ٢٠-٤

  

 ٣أو  ٢، ١عمليات قياس القيمة العادلة ضمن المستوى باإلضافة إلى ذلك، ألغراض إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف 
استناداً إلى درجة ما إذا كانت هذه المدخالت إلى عمليات قياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها، وأهمية المدخالت 

  :لقياس القيمة العادلة بصورة شاملة، والتي تم توضيحها كما يلي

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

" والتي من الممكن رصــدها ١المعلنة المدرجة ضــمن المســتوى"األســعار " هي المدخالت بخالف ٢المســتوى "  -ب
 لألصول وااللتزامات، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و

 .وتمثل المدخالت التي اليمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر" ٣المستوى "  -ج

  

سبة لأل ساس على بالقيمة العادلة التي يتم إثباتها في القوائم المالية لتزاماتواال صولبالن متكرر، تقوم المجموعة  أ
ادنى  التصــنيف (على أســاس تقييموذلك بإعادة التســلســل الهرمي  فيمســتويات الفيما إذا تم التحويل بين  بتحديد

  مالي. تقرير قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة الىمدخالت الهامة ال مستوى من

 للبيع بها المحتفظ األصول ٢١-٤
مجموعة االســــتبعاد) المصــــنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة و أيتم قياس االصــــول غير المتداولة (

تكاليف البيع، أيهما أقل. يتم تصنيف األصول غير المتداولة أو مجموعة االستبعاد كمحتفظ بها العادلة مطروحا منها 
للبيع إذا كان ســيتم اســترداد قيمتها الدفترية من خالل معاملة بيع بدًال من االســتخدام المســتمر. يعتبر هذا الشــرط 

مجموعة االســــتبعاد) متاًحا للبيع الفوري مســــتوفى فقط عندما يكون البيع مرجحاً بدرجة كبيرة ويكون األصــــل (أو 
شروط اإل ستوفي  سي سنة واحدة من نه أعلى  ثباتبحالتة الراهنه. ينبغي ان يكون متوقعا ان البيع  بيع مكتمل خالل 

عندما تلتزم المجموعة بخطة بيع تنطوي على فقدان السيطرة على شركة تابعة، تقوم بتصنيف جميع  تاريخ التصنيف.
ت الشــركة التابعة كمحتفظ بها للبيع عند اســتيفاء المعايير الموضــحة أعاله، بغض النظر عما إذا كانت أصــول والتزاما

  المجموعة ستحتفظ بحصة غير مسيطرة في شركتها التابعة السابقة بعد عملية البيع. 
شركة زميلة ستثمار في  ستبعاد ا ضمن ا شترك عندما تكون المجموعة ملتزمة بخطة بيع تت شروع م  أو جزء من ،أو م

على أنه محتفظ به للبيع عندما يتم استيفاء المعايير المذكورة أعاله. تتوقف المجموعة  هيتم تصنيفف ،ستثماراال هذا
بعد ذلك عن تطبيق طريقة حقوق الملكية فيما يتعلق بالجزء المصــنف على أنه محتفظ به للبيع. يســتمر احتســاب أي 

 يفه على أنه محتفظ به للبيع باستخدام طريقة حقوق الملكية.جزء محتفظ به من االستثمار لم يتم تصن
  

يتم  للبيع. بها محتفظ كأصولغير الملموسة حال تصنيفها  واالصول ال يتم استهالك أو اطفاء الممتلكات والمعدات
 المالي المركز قائمة من المتداول الجزء في منفصــلة كبنود للبيع بها كمحتفظ المصــنفة وااللتزامات األصــول تصــنيف
  .الموحدة

 المعلومات القطاعية   ٢٢-٤
على التقارير الداخلية والتي تتم مراجعتها بشــــكل منتظم من قبل  بناءً يتم تحديد القطاعات التشــــغيلية للمجموعة 

صانع القرار التشغيلي الرئيسي) وذلك لتوزيع الموارد بين القطاعات  متخذي القرارات التشغيلية الرئيسية للمجموعة (
 ولتقييم أدائها. 

 توزيعات األرباح النقدية  ٢٣-٤
 التزاماتتقوم الشركة بإثبات توزيعات األرباح ك. للشركة العامة الجمعية قبل من األرباح توزيعات سياسة اعتماد يتم

  يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.و عليهاوذلك عند الموافقة 
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  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٣٥ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
 كمتداولة وغير متداولة (تتمة) لتزاماتتصنيف األصول واال ٢٤-٤

  
قائمة المركز المالي لتزاماتاألصــــول واالتقوم المجموعة بإظهار  كمتداولة/ غير متداولة. تعتبر  الموحد في 

  األصول متداولة وذلك:
  بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية. ىينوعندما يتوقع تحققها أو  - 
  في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. - 
  بعد الفترة المالية، أو  عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً  - 
 التزاماتعندما تكون نقدية وما يماثلها ما لم تكن هناك قيود على اســــتبدالها أو اســــتخدامها لســــداد أية  - 

  لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.
  

  تصنف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة. 
  

  متداولة وذلك: لتزاماتتعتبر كافة اال
  عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية. - 
  في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. - 
  عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو - 
 لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية. لتزاماتاالعند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد  - 
  

  غير متداولة. التزاماتاالخرى ك لتزاماتاالتصنف كافة 
  

 التقديرات المحاسبية الهامة ومصادرها الرئيسية  -٥
  

ضاح رقم ( سبية للمجموعة والمبينة في اإلي سات المحا سيا )،  إجراء تقديرات حول ٤يتعين على اإلدارة، أثناء تطبيق ال
ــــادر  اتلتزامالقيم الدفترية لألصــــول واال ــــاحات المرفقة التي ليســــت جلية الوضــــوح من مص . تحدد ىأُخرواإلفص

ات والتقديرات على أســــاس الخبرة الســــابقة وغيرها من العوامل التي تعتبر ذات صــــلة. قد تختلف النتائج فتراضــــاإل
  الفعلية عن هذه التقديرات.

لى التقديرات المحاســـبية في الفترة التي بالتعديالت ع عترافااليتم مراجعة التقديرات المعنية بشـــكل مســـتمر ويتم 
  على فترة التعديل والفترات الالحقة. كان التعديل  يؤثرعلى تلك الفترة أوإذا تعدل فيها التقديرات 

 التقديرات الهامة أثناء تطبيق السياسات المحاسبية ١-٥
أدناه)، والتي قامت  ٢-٥فيما يلي التقديرات الهامة، عدا تلك التي تتضــــمن تقديرات غير مؤكدة (راجع اإليضــــاح رقم 

اإلدارة باتخاذها عند تطبيق الســـياســـات المحاســـبية للمجموعة والتي لها التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في 
  القوائم المالية الموحدة.

   تاإليراداب عترافاال  ١-١-٥
  العرض باإلجمالي مقابل العرض بالصافي 

والدفعات للموردين على أساس  اإليراداتعندما تقوم المجموعة ببيع السلع أو الخدمات بصفتها أصيل، يتم تسجيل 
الخدمات بصــفتها وكيل، يتم  والتكاليف التشــغيلية. وفي حال قيام المجموعة ببيع الســلع أو اإليراداتإجمالي ضــمن 

  ويمثل ذلك هامش الربح المكتسب. اإليراداتوالدفعات للموردين بالصافي ضمن  اإليراداتتسجيل 

كانت المجموعة تعتبر أصـــيًال أو وكيًال في المعاملة على تحليل اإلدارة لكل من الشـــكل القانوني إذا يعتمد تحديد ما 
والتكاليف  اإليراداتألحكام على مبلغ المبرمة بين المجموعة وشــــركائها في األعمال. تؤثر هذه اتفاقية االوجوهر 

  أو التدفقات النقدية المسجلة. اتلتزاماال على األصول أو التشغيلية المسجلة، ولكنها التؤثر
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٣٦ 

 التقديرات المحاسبية الهامة ومصادرها الرئيسية (تتمة) -٥
 التقديرات الهامة أثناء تطبيق السياسات المحاسبية (تتمة) ١-٥

  

  في قيمة األصول غير المالية نخفاضاال ٢-١-٥
يادة القيمة الدفترية لألصـــــل أو الوحدة المولدة للنقد عن القيمة القابلة  حالة ز يعتبراألصـــــل منخفض القيمة في 

ــاً تكاليف البيع أو  ،ســتردادلال أيهما أعلى. يتم احتســاب القيمة العادلة  الحاليةقيمة الوالتي تمثل قيمته العادلة ناقص
ناقصاً تكاليف البيع بناء على البيانات المتاحة من عمليات البيع الملزمة التي تمت وفقاً لشروط التعامل العادي ألصول 

األصــل. يتم احتســاب القيمة  ســتبعادمماثلة أو أســعار الســوق المشــابه القابلة للمالحظة ناقصــاً التكلفة اإلضــافية ال
بناًء على نموذج التدفقات النقدية المخصــــومة. إن التدفقات النقدية مســــتمدة من الموازنة التقديرية لمدة  الحالية

 ســــتثماراتتشــــمل عمليات إعادة الهيكلة التي لم تقم المجموعة بااللتزام بها بعد أو اال خمس ســــنوات قادمة وال
ستعزز أداء األصل للوحدة ال  ستردادمولدة للنقد التي يتم اختبارها. تتأثر القيمة القابلة لالالمستقبلية الجوهرية التي 

بمعدل الخصــــم المســــتخدم في احتســــاب نموذج التدفقات النقدية المخصــــومة والتدفقات النقدية المســــتقبلية 
  المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التوقعات.

  

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  ٢-٥
للتقديرات في نهاية فترة التقرير والتي  ىخرات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األُ فتراضفيما يلي اإل

  خالل السنة المالية القادمة. اتلتزامقد يترتب عليها إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول واال
  

  ترتيبات السلع والخدمات المتعددة ١-٢-٥
التي تتضمن أكثر من سلعة أو خدمة للعميل، يتم توزيع المقابل المادي المقدم من العميل بين  اإليراداتفي ترتيبات 

القيمة العادلة النســبية. تحدد المجموعة عموماً القيمة العادلة للعناصــر الفردية بناء  أســاسالســلع والخدمات على 
على األسـعار التي يتم بها عادة بيع السـلعة أو الخدمة بصـفة مسـتقلة. إن إجراء تعديالت على تقديرات القيم العادلة 

  اصر المنفردة.قد تؤثر بشكل جوهري على توزيع إجمالي المقابل المالي للترتيب بين العن

  رسوم التفعيل للعمالء  ٢-٢-٥
(فترة العقد أو العقد  بالعميل حتفاظاالبها على متوســــط فترة  عترافااليتم تأجيل رســــوم تفعيل الخدمة للعمالء و

. إن تقدير متوســط المدة المتوقعة للعالقة مبنية على معدل  الدورة التاريخية. إذا تم تعديل التقديرات التي المتوقع)
  ألية فترة.اإليراد ب عترافاالأجرتها المجموعة، فقد ينتج عن ذلك تغيرات جوهرية في مبلغ وتوقيت 

 

  المخصصات  ٣-٢-٥
بتدفقات الموارد المتوقعة  عترافاالتقوم المجموعة بفيما يتعلق بالمخصـــصـــات، بما فيها مخصـــص إزالة األصـــول، 

ــــداده وقد تختلف اال اســــتخدامالحدوث. ويتم  النهائية عن المبالغ  اتلتزامالتقديرات في تحديد المبلغ المتوقع س
خصـــم التدفقات النقدية ب المخصـــصـــات إثباتيتم  ).٣٠المخصـــصـــة ويتوقف ذلك على النتيجة النهائية (أنظر إيضـــاح 

ستقبلية ضريبة الحالي الذي يعكس المخاطر المتوقعة  الم  قيمة إطفاء. يتم إثبات بااللتزام المتعلقةبمعدل ما قبل ال
  .الموحدة في قائمة الربح أو الخسارة تمويل كتكلفة الخصم

  

 

   ىخراألعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات والبرامج واألصول غير الملموسة األُ   ٤-٢-٥
واإلطفاء الســنوي المحمل باألعمار المقدرة المخصــصــة لكل فئة من األصــول. ويتم تقييم أعمار كل  ســتهالكيتأثر اال

ضوء التغيرات التكنولوجية  ضرورة لعكس تأثير الظروف الحالية في  سنوياً ويتم تعديلها عند ال فئة من فئات األصول 
  الصلة.في الشبكات وفقاً للوضع الفعلي لألصول ذات اإلستثمار وخطط 
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  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٣٧ 

 التقديرات المحاسبية الهامة ومصادرها الرئيسية (تتمة) -٥
  

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة (تتمة) ٢-٥
  

 العقدوأصول في المدينين التجاريين  نخفاضمخصص خسائر اال  ٥-٢-٥
تســـتخدم المجموعة مصـــفوفة مخصـــص لغرض احتســـاب خســـائر االئتمان المتوقعة لكل من حســـابات المدينين 

العقد. تعتمد هذه المصـــفوفة بداية على المعدالت التاريخية للتعثر في الســـداد. تقوم المجموعة وأصـــول التجاريين 
. في المعلومات المتوقعة مســـتقبالً  االعتبار فيأخذاً بمعايرة المصـــفوفة لتعديل التجربة التاريخية لخســـائر االئتمان 

  في التقديرات المستقبلية. ذلك عكستحديث معدالت التعثر التاريخية ويتم ب المجموعة تقومتاريخ كل تقرير مالي 

لجميع أرصدة المدينين التجاريين المستحقة ألكثر  %١٠٠في القيمة بنسبة  انخفاضتقوم المجموعة باحتساب مخصص 
التي لم يطرأ أي تغيير جوهري على جودتها االئتمانية وما زالت واألرصدة اً باستثناء الجهات ذات العالقة يوم ٣٦٥من 

  على خبرة المجموعة السابقة. بناءً قابلة للتحصيل 
  

 المجموعة كمستأجر -تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء   ٦-٢-٥
خيار  تضــــمنهم مدة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء، إلى جانب أي فتراتتحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنه 

من خالل خيار إنهاء  تمديد عقد اإليجار إذا كان من المؤكد بشــكل معقول أنه ســيتم ممارســته، أو أي فترات مغطاة
  عقد اإليجار ، إذا كان من المؤكد بشكل معقول عدم ممارسته.

  
 االقتراض المتزايدتقدير معدل  -اإليجارات   ٧-٢-٥

ستخدم معدل االقتراض  ضمن في عقد اإليجار، وبالتالي، فإنها ت سعر الفائدة المت سهولة تحديد  اليمكن للمجموعة ب
سيكون على المجموعة دفعها لال  - قتراضالمتزايد لقياس التزامات اإليجار. معدل االقتراض المتزايد هو الفائدة التي 

ضمان  صل  - مماثلعلى مدى فترة مماثلة وب قيمة مماثلة ألصل حق اإلستخدام  يذاألموال الالزمة للحصول على أ
في بيئة اقتصادية مماثلة. لذلك يعكس معدل االقتراض المتزايد ما على المجموعة دفعه وذلك يتطلب تقديراً عندما 

در المجموعة معدل التتوفر معدالت ملحوظة أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شــــروط وأحكام عقد اإليجار. تق
عندما تكون  (مثال على ذلك معدالت الفائدة بالسوق) االقتراض المتزايد باستخدام المدخالت التي يمكن مالحظتها

  .بالمحموعةمتاحة ومطلوبة لعمل تقديرات معينة خاصة 
  
  قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  ٨-٢-٥

 الموحد في قائمة المركز المالي المثبتةالمالية  لتزاماتالمالية واال صولفي حالة عدم إمكانية قياس القيمة العادلة لأل
بما في ذلك  التقييمعلى أساس األسعار المتداولة في أسواق نشطة، يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام طرق 

 يكون الوعندما  التي يمكن ادراكها قدر المستطاع المدخالتاالعتماد على  يتمطريقة التدفقات النقدية المخصومة. 
األحكام و هذه التقديرات لتحديد القيمة العادلة. تشتمل واحكام تقديرات استخدام، فإن األمر يتطلب ممكناً ذلك 
  .السوقية المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات بعض
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  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٣٨ 

  الشركات التابعة - ٦
 بالشركات التابعة المملوكة بشكل مباشر من قبل الشركة:فيما يلي بيان 

  نسبة الملكية  بلد التأسيس    اسم الشركة التابعة

      
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت 

  تي سي) س إالمحدودة (حلول 
  %١٠٠  %١٠٠ المملكة العربية السعودية  ١

لالستثمار التجاري المحدودة (تي شركة االتصاالت 
 سي اي سي)

  %١٠٠  %١٠٠ المملكة العربية السعودية  ٢

  %١٠٠  %١٠٠ مملكة البحرين  ٣  البحرين  إس تي سيشركة 
  %١٠٠  %١٠٠ المملكة العربية السعودية  ٤  شركة عقاالت المحدودة (عقاالت)

إس تي شركة االتصاالت السعودية المتخصصة (
 سي المتخصصة)

  %١٠٠  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ٥

  %١٠٠  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ٦  شركة سفاير المحدودة  (سفاير)
شركة إس تي سي تركيا القابضة المحدودة 

  (شركة إس تي سي تركيا)
  %١٠٠  %١٠٠  جزرفيرجن البريطانية  ٧

شركة إس تي سي آسيا القابضة المحدودة (إس 
  تي سي آسيا)

  %١٠٠  %١٠٠  جزرفيرجن البريطانية  ٨

شركة إس تي سي الخليج لإلستثمار القابضة (إس 
  تي سي الخليج)

  %١٠٠  %١٠٠  مملكة البحرين  ٩

  %١٠٠  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ١٠  شركة قنوات االتصاالت السعودية 
  %٥١٫٨  %٥١٫٨  دولة الكويت  ١١   )الكويت إس تي سي(شركة االتصاالت الكويتية 

  %١٠٠  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ١٢  شركة أبراج االتصاالت المحدودة (توال)
  %١٠٠  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ١٣  )stc Payشركة المدفوعات الرقمية السعودية (

  %١٠٠  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ١٤  شركة المنطقة الذكية للعقار

  -  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ١٥  السيبرانيشركة التكنولوجيا المتقدمة واالمن 

، ٢٠٠٢المملكة في ابريل  ) فيإس تي سيالشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت المحدودة (حلول  تأسست -١
السعودي. إستحوذت  في السوق المعلومات ومعالجة ونقل االتصاالت مشاريع وتشغيل وتقدم خدمات اإلنترنت

على كامل الحصص في رأس مال الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت  ٢٠٠٧ ديسمبر مجموعة فيال
 ١٫٢٠٠ليصبح  إس تي سي حلول شركة مالتم زيادة رأس  ٢٠٢٠عام  خاللمليون ريال سعودي.   ١٠٠المحدودة والبالغ 

 .  سعودي ريال مليون
 

 برأس مال مليون ريال سعودي بغرض ٢٠٠٧ أكتوبر في المملكة التجاري في لإلستثمار االتصاالت شركة تأسست -٢
 وتشغيل اإلنترنت وصيانة وشبكات اآللي الحاسب شبكات تنظيم  وأعمال االتصاالت شبكات وصيانة تشغيل
 السعودي. المعلومات في السوق وتقنية االتصاالت وبرامج نظم وتركيب

  
مليون دينار بحريني أي ما  ٧٥ين برأس مال في مملكة البحر  ٢٠٠٩البحرين في فبراير  إس تي سيتأسست شركة  -٣

البحرين  إس تي سيمليون ريال سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ.  تقوم شركة  ٧٤٦يعادل حوالي 
بتقديم كافة خدمات االتصاالت المتنقلة واالتصاالت الدولية والنطاق العريض والخدمات اُألخرى ذات الصلة 

إس تي استحوذت شركة  ٢٠١٨. خالل الربع األول ٢٠١٠مارس  ٣عملياتها التجارية في بالسوق البحريني، وقد بدأت 
البحرين على شركة مينا لالتصاالت المحدودة في مملكة البحرين (كشركة تابعة)، ونشاطها الرئيسي تقديم  سي

 خدمات اإلنترنت.
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٣٩ 

 الشركات التابعة (تتمة) - ٦
مليون ريال سعودي مملوك بالكامل لشركة  ٧٠في المملكة برأس مال  ٢٠١٣تأسست شركة عقاالت في مارس  -٤

وإدارة العقار والمقاوالت وتقديم خدمات اإلستشارات ستثمار اواالتصاالت السعودية بغرض إقامة وتملك 
 واإلستيراد والتصدير لصالح شركة االتصاالت السعودية. 

 ٢٠١٤في المملكة، واستحوذت الشركة في يناير  ٢٠٠٢ت السعودية المتخصصة في فبراير تأسست شركة االتصاال -٥
مليون ريال سعودي. وتعمل هذه الشركة في مجال األعمال الكهربائية  ٢٥٢من رأسمالها البالغ  %١٠٠على نسبة 

ربائية واستيراد وتسويق وشبكات االتصاالت وتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة االتصاالت السلكية واألجهزة الكه
 وتركيب وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية المعلومات المرخصة. 

مليون ريال سعودي مملوك بالكامل لشركة  ١٠٠برأس مال  ٢٠١٤تأسست شركة سفاير في المملكة في يونيو  -٦
ة الحاسب اآللي واالتصاالت السلكية االتصاالت السعودية، وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة وأنظم

والالسلكية ومعدات اإلنترنت ومواد الدعاية واإلعالن وقطع الغيار واألجهزة الكهربائية وأجهزة الدفع اآللي 
في نوفمبر  .ومعدات نقاط البيع اآللية وبيع خدمات مشغلي االتصاالت وإنشاء مراكز االتصاالت وبيع الخدمات

يناير  ١لشركة تصفية شركة سفاير ودمج أعمالها مع شركة االتصاالت السعودية إبتداًء من ، قرر مجلس إدارة ا٢٠١٧
 .٢٠٢١. من المتوقع إستكمال اإلجراءات القانونية لتصفية شركة سفاير خالل عام ٢٠١٨

إس تي سي تركيا، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن  -٧
، وهي شركة ذات أغراض خاصة نشاطها الرئيسي تقديم الخدمات والدعم الالزم ٢٠٠٧ابريل  ٨ية بتاريخ البريطان

  الخاصة بالمجموعة. االستثماريةالمتعلق باألنشطة 

 ٣٫٦من رأس مال شركة أوجيه تيليكوم المحدودة البالغ  %٣٥تركيا على حصة  إس تي سياستحوذت شركة 
  بسعر الصرف في ذلك التاريخ. ٢٠٠٨مليار ريال سعودي في أبريل  ١٣٫٥اً مليار دوالر، ما يعادل تقريب

، وبسبب الخسائر المستمرة و استنفاد كامل رصيد إستثمار المجموعة في أوجيه تيليكوم، توقفت ٢٠١٦خالل عام  
  ). ١-٧بحصتها في الخسائر اإلضافية. (أنظر إيضاح  عترافالمجموعة عن اال

ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن إس تي سي آسيا، شركة  -٨
وتملك  ، وهي شركة ذات أغراض خاصة، تستثمر في شركات عاملة في ماليزيا٢٠٠٧يوليو  ٢٤البريطانية بتاريخ 

لكامل ماليزيا) (شركة تابعة مملوكة با إس تي سيماليزيا القابضة المحدودة ( إس تي سيفي شركة  استثمارات
 آسيا) والتي أيضاً تأسست بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانية.  إس تي سيلشركة 

 

في مجموعة بيناريانج جي إس ام القابضة (أنظر  %٢٥ماليزيا القابضة المحدودة تمتلك حصة  إس تي سيشركة 
بعة لها هو تقديم الخدمات والدعم الالزم ). النشاط الرئيسي لشركة إس تي سي آسيا والشركة التا٢-٧إيضاح 

 بشأن األنشطة االستثمارية الخاصة بالمجموعة.
 

ولديها شركات تابعة (مملوكة بالكامل)  ٢٠٠٨مارس  ١٢تأسست شركة إس تي سي الخليج بمملكة البحرين بتاريخ  -٩
في مملكة البحرين كما هو موضح أدناه. الهدف الرئيسي لهذه الشركة وشركاتها التابعة التالية هو تقديم 

 :للمجموعة االستثماريةالخدمات والدعم الالزم فيما يتعلق باألنشطة 
   (اس بي سي). ١ ستثمارالخليج القابضة لال إس تي سيشركة   -أ

  (اس بي سي).  ٢ ستثمارالخليج القابضة لال إس تي سيشركة   -ب
  (اس بي سي).  ٣ ستثمارالخليج القابضة لال إس تي سيشركة   -ج

  

الخليج القابضة لالستثمار  إس تي سي(اس بي سي) و شركة  ٣الخليج القابضة لالستثمار  إس تي سيتمتلك شركة 
) في شركة إنتغرال القابضة. تأسست شركة إنتغرال في مملكة البحرين في %١٠٠: ٢٠١٩( %١٠٠(اس بي سي) حصة  ٢

مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما  ٢٨١مليون دينار بحريني أي ما يعادل حوالي  ٢٨برأس مال يبلغ  ٢٠٠٩يونيو 
ابضة تملك حصصاً في شركات تعمل في مجال خدمات المحتوى واإلعالم الرقمي في ذلك التاريخ. إنتغرال شركة ق

مليون دينار بحريني أي ما  ١٠١، قامت الشركة بزيادة رأس مال شركة إنتغرال ليبلغ ٢٠١٨في دول الخليج. خالل عام 
 . ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما في  ١٫٠٠٨يعادل حوالي 
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 عة (تتمة)الشركات التاب - ٦
  

وتزاول تجارة الجملة والتجزئة في خدمات  ٢٠٠٨تأسست شركة قنوات االتصاالت السعودية في المملكة في يناير  -١٠
بطاقات الشحن وأجهزة ومعدات االتصاالت وخدمات الحاسب اآللي وبيع وإعادة بيع كافة خدمات االتصاالت 

وتعمل الشركة في السوق السعودي ولها شركات تابعة الثابتة والمتنقلة وصيانة وتشغيل المجمعات التجارية، 
على حصة  ٢٠١١في البحرين وُعمان تعمل في النشاط ذاته. استحوذت شركة االتصاالت السعودية في ديسمبر 

، ٢٠١٧مليون ريال سعودي. في  يناير ١٠٠من شركة قنوات االتصاالت السعودية والبالغ رأسمالها  %٦٠بنسبة 
مليون  ٤٠٠األسهم المتبقية في شركة قنوات االتصاالت السعودية وذلك بمبلغ وقدره  استحوذت الشركة على

) لشركة %١٠٠ريال سعودي. وبالتالي أصبحت شركة قنوات االتصاالت السعودية مملوكة بالكامل بنسبة (
 االتصاالت السعودية.

 

مليون دينار  ٥٠البالغ  ويتالك إس تي سيمن رأس مال شركة  %٢٦، استحوذت الشركة على ٢٠٠٧في ديسمبر  -١١
 سي تي إسعمل مليون ريال سعودي حسب سعر الصرف في ذلك التاريخ. ت ٦٨٧كويتي، أي ما يعادل تقريباً 

. ٢٠٠٨ديسمبر  ٤في مجال خدمات الهاتف النقال في السوق الكويتي وقد بدأت عملياتها التجارية في  الكويت
 مساهمة عامة في سوق الكويت لألوراق المالية.تم إدراجها كشركة  ٢٠١٤ديسمبر  ١٤بتاريخ 

الكويت والتي ال تملكها  إس تي سي، قدمت الشركة عرضاً إختيارياً لشراء األسهم المصدرة لشركة ٢٠١٥في نوفمبر 
الكويت. تم تقديم هذا العرض من قبل الشركة  إس تي سيمن األسهم المصدرة لشركة  %٧٤والبالغة 

ريال سعودي،  ١٢٫٣٧لكويت بقيمة دينار كويتي واحد لكل سهم (أي ما يعادل ا إس تي سيلمساهمي شركة 
. وبلغ عدد األسهم التي قبلت هذا ٢٠١٦يناير  ٣١وانتهت فترة هذا العرض في  حسب سعر الصرف في ذلك التاريخ).

تصاالت من إجمالي األسهم المصدرة. وبالتالي أصبحت ملكية شركة اال %٢٥٫٨سهم تمثل  ١٢٨٫٨٦٠٫٥١٨العرض 
 ).٢٦ إيضاح انظر(الكويت  إس تي سيمن إجمالي األسهم المصدرة شركة  %٥١٫٨السعودية 

 والمقاوالت العامة للتجارة نت كواليتي شــــركة من٪ ٩٩ على الكويت إس تي ســــي اســــتحوذت ، ٢٠١٩ مايو في
 .اإلنترنت خدمات وتقدم الكويت في تعمل التي ،(كواليتي نت)

شركة ذات مسؤلية محدودة ومملوكة  -قامت الشركة بتأسيس شركة أبراج االتصاالت  ،٢٠١٨خالل الربع األول  -١٢
مليون ريال سعودي. وتتولى شركة أبراج االتصاالت  ٢٠٠برأس مال  %١٠٠لشركة االتصاالت السعودية بنسبة 

، ٢٠١٩ربع األول ها تجارياً في المملكة. وخالل الاستثمارمسؤولية تملك األبراج وإنشائها وتشغيلها وتأجيرها و
حصلت شركة أبراج االتصاالت على التراخيص التشغيلية الالزمة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. وخالل 

مليون ريال  ٢٫٣٠٠، قامت الشركة بزيادة رأس مال شركة أبراج االتصاالت المحدودة بمبلغ قدره  ٢٠١٩الربع الرابع 
  يون ريال سعودي.مل ٢٫٥٠٠سعودي ليصبح اجمالي رأسمالها 

شركة المدفوعات الرقمية السعودية بتأسيس  إس تي سيحلول ، قامت شركة ٢٠١٧الريع الرابع من عام  خالل -١٣
)stc Pay ( تقديم خدمات  فينشاطها الرئيسي  يتمثلمليون ريال سعودي و ١٠٠في المملكة برأس مال قدره

تم انتقال ملكية شركة المدفوعات الرقمية السعودية  من  ٢٠١٩المدفوعات الرقمية. وخالل الربع الثالث من عام 
  .إلى شركة االتصاالت السعودية ولم يكن لذلك أي أثر مالي على مستوى المجموعة إس تي سيحلول شركة 

مليون ريال  ٣٠٠شركة المدفوعات الرقمية السعودية بمبلغ  قامت الشركة بزيادة رأس مال ٢٠١٩خالل الربع الرابع 
قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بترخيص  ٢٠٢٠مليون ريال سعودي. وفي يناير  ٤٠٠ليصبح اجمالي رأسمالها 

 شركة المدفوعات الرقمية السعودية كشركة محفظة إلكترونية.
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٤١ 

 الشركات التابعة (تتمة) - ٦
  

مع شركة ويستيرن يونيون لبيع حصة في شركة المدفوعات تفاقية اوقعت المجموعة  ٢٠٢٠نوفمبر  ٢١بتاريخ 
مليون دوالر  ٢٠٠مليون ريال سعودي (ما يعادل  ٧٥٠) وبقيمة %١٠٠(شركة تابعة مملوكة بنسبة  الرقمية السعودية

من  المدفوعات الرقمية السعودية.س مال شركة أيتم استخدام متحصالت الصفقة في تمويل رن أعلى امريكي)، 
  كما يلي: ٢٠٢١خالل عام الصفقة إستكمال إجراءات  المتوقع

مليون  ١٣٣٫٣مليون ريال سعودي (ما يعادل  ٥٠٠عند إتمام الصفقة تقوم شركة ويستيرن يونيون بدفع مبلغ  -
 ية.في شركة المدفوعات الرقمية السعود %١٠دوالر امريكي) للحصول على حصة 

مليون دوالر امريكي)  ٦٦٫٦٧مليون ريال سعودي (ما يعادل  ٢٥٠تقوم شركة ويستيرن يونيون بدفع مبلغ  -
المدفوعات الرقمية السعودية على رخصة الخدمات البنكية الرقمية لترتفع  الحقاً وذلك في حال حصول شركة
 .%١٥حصة شركة ويستيرن يونيون إلى 

مليون ريال سعودي في رأس مال شركة المدفوعات الرقمية  ٨٠٢ره تقوم المجموعة بضخ مبلغ إضافي قد -
 .المدفوعات الرقمية السعودية على رخصة الخدمات البنكية الرقمية السعودية في حال حصول شركة

 

 ٥٤٨س مال شركة المدفوعات الرقمية بمبلغ أقامت الشركة بزيادة ر ٢٠٢٠علما بأنه خالل الربع الرابع من عام 
ليصبح   مليون ريال سعودي) ١٤٨رأس مال بمبلغ إلى مليون ريال سعودي (منها تحويل قرض شركاء من الشركة 

  مليون ريال سعودي.   ٩٤٨س مالها أاجمالي ر
 

في  طقة الذكية للعقار)أنشأت الشركة شركة تابعة ذات أغراض خاصة (شركة المن ٢٠١٩خالل الربع الرابع من عام  -١٤
تطوير وتمويل وإدارة المشاريع العقارية  مليون ريال سعودي. ونشاطها الرئيسي ١٠٧المملكة برأس مال يبلغ حوالي 

 وإقامة المرافق والمجمعات والمباني التجارية والمكتبية والسكنية.
  

-السيبراني من واألالمتقدمة للتقنية  التكنولوجيا, قامت الشركة بتأسيس شركة ٢٠٢٠خالل الربع الرابع من عام  -١٥
 ١٢٠ هقدرلشركة االتصاالت السعودية وبرأس مال نقدي  %١٠٠شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 

 مليون ريال سعودي لتقديم خدمات االمن السيبراني.
  

  
  
  

 في شركات زميلة ومشاريع مشتركة استثمارات - ٧
 استثمارات في شركات زميلة  ١-٧

في القوائم المالية الموحدة للمجموعة  الزميلة المذكورة أدناه الشركات في جميع ستثماراتعن اال المحاسبة يتم
  الملكية. حقوق وفق طريقة

 تفاصيل الشركات الزميلة  ١-١-٧
  فيما يلي تفاصيل كل شركة من الشركات الزميلة لدى المجموعة كما في نهاية السنة:

  الملكية / حقوق التصويتنسبة حصص   بلد التأسيس    اسم الشركة الزميلة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١      

المؤسسة العربية لالتصاالت 
  ١  عربسات)  ( لفضائيةا

  
  %٣٦٫٦٦   %٣٦٫٦٦ العربية السعودية  المملكة

  %١٠    %١٠العربية السعودية       المملكة  ٢  السعودية موبايل فيرجن اتحاد
  %٣٥   %٣٥ العربية المتحدة  اإلمارات  ٣ كوم يأوجيه تيل شركة

إنشاء المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية (عربسات) من قبل الدول األعضاء في الجامـعة العربــية في أبريل تم  -١
. وتوفر عربسات عدداً من الخدمات لهذه الدول األعضاء إضافة إلى كافة القطاعات الرسمية والخاصة في ١٩٧٦

مات المقدمة حالياً: الخدمة الهاتفية اإلقليمية نطاق تغطيتها وبصورة أساسية منطقة الشرق األوسط. تشمل الخد
. ِسعات(صوتية، نقل بيانات، فاكس وتلكس)، بث تلفزيوني، بث إذاعي إقليمي، خدمات إستعادة الخدمة وتأجير 

من المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية  %٣٦٫٦٦على حصة  ١٩٩٩حازت شركة االتصاالت السعودية في أبريل 
مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما  ١٫٨٧٥مليون دوالر أمريكي (أي ما يعادل  ٥٠٠رأسمالها  (عربسات) والبالغ
 في ذلك التاريخ).
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٤٢ 

 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة (تتمة) - ٧
 استثمارات في شركات زميلة (تتمة)   ١-٧

 تفاصيل الشركات الزميلة (تتمة) ١-١-٧
  

 االتصاالت خدمات مشغلي شبكات لتقديم ٢٠١٣عام  السعودية خالل موبايل فيرجن اتحاد شركة تأسست -٢
 شركة مال رأس من  %١٠قدرها  حصة الشركة وتمتلك ٢٠١٤عام  خالل نشاطها بدأت وقد ،فتراضيةاال المتنقلة

فيرجن، إن المجموعة تملك القدرة على ممارسة التأثير الجوهري على المعامالت الهامة بين شركة اتحاد فيرجن 
 اعتماد شركة اتحاد فيرجن على الشبكة التقنية للشركة. والشركة من خالل

 

 ٢٠٠٨المحدودة، شركة قابضة مسجلة بمدينة دبي، اإلمارات العربية المتحدة. في أبريل  تيليكومأوجيه شركة  -٣
تركيا القابضة) على  إس تي سياستحوذت شركة االتصاالت السعودية من خالل احدى شركاتها التابعة (شركة 

 ١٣٫٥مليار دوال أمريكي، ما يعادل تقريباً  ٣٫٦تقريباً   من رأس مال شركة أوجيه تيليكوم المحدودة البالغ %٣٥
مليار ريال سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ. تم استنفاد كامل رصيد استثمار المجموعة في أوجيه 

شركة أوجيه تيليكوم  واجهتبالخسائر اإلضافية.  عترافالمجموعة عن اال، وعليه توقفت ٢٠١٦يناير  ١في  تيليكوم
صعوبات مالية لتسوية مستحقات القروض الحالية وقدرتها على االلتزام بالتعهدات المالية المتفق عليها مع 

وإعادة استكملت شركة أوجيه اإلجراءات الالزمة لتصفية شركاتها التابعة الرئيسية  ٢٠١٨المقرضين. خالل عام 
شركة  بدأت تصفية ،٢٠١٩عام  خاللها في تركيا وجنوب أفريقيا لمقابلة االلتزامات مع المقرضين. استثماراتهيكلة 
OTAS  تيليكومإجراءات تصفية شركة أوجيه ت أبدفي تركيا). بينما  تيليكوم(شركة تابعة لـشركة أوجيه 

 .٢٠٢٠المحدودة في 

  الجوهريةالزميلة البيانات المالية للشركات   ٢-١-٧
  فيما يلي ملخص للبيانات المالية الخاصة للشركة الزميلة الجوهرية: 

        المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية (عربسات)

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 
      المالي المركز قائمة
 ١٫٦٠٥٫٨٦١  ١٫٥٠٤٫١٥٦  المتداولة  األصول
 ٥٫٦٦٥٫١٢٨    ٦٫٠٣٥٫٨٦١  غير المتداولة  األصول

  )٤٤١٫٨٦٤(    )٤٦٦٫١٥٤(  المتداولة  االلتزامات
 )١٫٨٣٣٫٢٣٨(  )٢٫١١٨٫٨٤٩( غير المتداولة  االلتزامات

   
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
     اآلخر الشامل والدخل الدخل قائمة
  ٩٤٥٫٢٢٨ ٨٤٦٫١٦٦  داتااإلير
  ١٨٢٫٦٢٢ ٥٦٫٢١١  السنة  ربح

  )٢٨٫٢٩٤( ٧١٫١٥٣  اُألخرى للسنة  )الخسارة الشاملة( الشامل الدخل
  ١٥٤٫٣٢٨ ١٢٧٫٣٦٤ سنة للالدخل الشامل  إجمالي
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٤٣ 

 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة (تتمة) - ٧
 استثمارات في شركات زميلة (تتمة)   ١-٧

  )تتمة( شركات الزميلة الجوهريةلل المالية البيانات ٢-١-٧

  المالية أعاله إلى القيمة الدفترية لحصة المجموعة في عربسات:  بياناتيلي تسوية لملخص ال فيما

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 
  ٤٫٩٩٥٫٨٨٧  ٤٫٩٥٥٫٠١٤  أصول الشركة  صافي
 %٣٦٫٦٦ %٣٦٫٦٦  عربسات ملكية في المجموعة حصة
  ١٫٨٣١٫٤٩٢  ١٫٨١٦٫٥٠٨  عربسات في المجموعة لحصة الدفترية القيمة

  
  جوهرية تعتبر ال التيشركات الزميلة لل المالية البيانات ٣-١-٧

  :ديسمبر ٣١للسنة المتهية في  المجمعة للشركات الزميلة التي ال تعتبر جوهرية بمفردها بياناتفيما يلي ال

 ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
     

  ١٫٣٠١    ٧٢٢  من العمليات المستمرة  الربحالمجموعة في  حصة
    

 الشركات هذه في المجموعة لحصة المجمعة الدفترية القيمة
  ٣٫٣٨٢    ٤٫١٠٤   الزميلة

  :الزميلة الشركات في المجموعة لحصة الدفترية القيمة اجمالي

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 
  ١٫٨٣١٫٤٩٢  ١٫٨١٦٫٥٠٨  )٢-١-٧( الجوهرية الزميلة الشركة
 ٣٫٣٨٢ ٤٫١٠٤  )٣-١-٧( جوهرية التعتبر التي الزميلة الشركات
  ١٫٨٣٤٫٨٧٤  ١٫٨٢٠٫٦١٢  الزميلة الشركات في المجموعة لحصة الدفترية القيمة اجمالي

   

 استثمارات في مشاريع مشتركة  ٢-٧
في القوائم المالية الموحدة للمجموعة  المشاريع المشتركة المذكورة أدناه في جميع ستثماراتالمحاسبة عن اال يتم

   الملكية. حقوق وفق طريقة
  تفاصيل المشاريع المشتركة ١-٢-٧

  فيما يلي تفاصيل المشاريع المشتركة كما في:

  نسبة الملكية / حقوق التصويت    بلد التأسيس   اسم المشروع المشترك
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١     

  %٥٠   %٥٠    السعودية العربية المملكة  ١  المحدودة البحرية للكوابل العربية الشركة

  %٤٩   %٤٩    السعودية العربية المملكة  ٢  )سي سي(سي  االتصال مراكز شركة

بيناريانج جي إس إم القابضة (بي  مجموعة
  %٢٥   %٢٥    ماليزيا  ٣  جي إس إم)

بغرض إنشاء وتأجير وإدارة وتشغيل كيبل بحري  ٢٠٠٢الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة في سبتمبر تأسست  -١
بدأ النشاط  العربية السعودية وجمهورية السودان لتمرير االتصاالت بينهما وأي دول أُخرى.يربط بين المملكة 

من رأس  %٥٠على نسبة  ٢٠٠٢، استحوذت شركة االتصاالت السعودية في سبتمبر ٢٠٠٣التشغيلي للشركة في يونيو 
، تم تخفيض رأس ٢٠١٦في نوفمبر مليون ريال سعودي. و ٧٥مال الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة والبالغ 

 مليون ريال سعودي. ٢٥إلى مال الشركة 
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٤٤ 

 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة (تتمة) - ٧
  استثمارات في مشاريع مشتركة (تتمة)   ٢-٧

  تفاصيل المشاريع المشتركة (تتمة)  ١-٢-٧
الدليل مع شركة ايجيس في نهاية  واستعالمات تأسيس شركة مراكز االتصال لتقديم خدمات مراكز االتصاالتتم  -٢

من  %٥٠مليون ريال سعودي، تمتلك الشركة  ٤٫٥في المملكة العربية السعودية، برأس مال قدره  ٢٠١٠ديسمبر 
من حصتها في شركة مراكز االتصال لشركاء آخرين وفقاً  %١، قامت الشركة ببيع ٢٠١٥رأسمالها. خالل الربع الرابع من 

 .%٤٩وبذلك أصبحت حصة الشركة لشروط اتفاق الشركاء. 

من مجموعة ماكسيس القابضة  %٦٢بيناريانج جي إس إم، مجموعة استثمارية قابضة في ماليزيا تمتلك مجموعة  -٣
أُخرى في  استثماراتالماليزية (ماكسيس) والتي تعمل في قطاع االتصاالت المتنقلة في ماليزيا. كذلك كانت تمتلك 

  .٢٠١٨ها خالل العام استبعاددولة الهند (شركة إيرسيل) والتي تم 

من مجموعة بيناريانج (من خالل شركاتها التابعة:  %٢٥حازت شركة االتصاالت السعودية على نسبة  ٢٠٠٧في سبتمبر 
رينجت ماليزي أي ما يعادل مليار  ٢٠٫٧ماليزيا القابضة) والبالغ رأسمالها  إس تي سيآسيا القابضة و إس تي سيشركة 
  مليار ريال سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ. ٢٣حوالي 

، قامت المجموعة بمراجعة استثمارها الخارجي في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة بما في ٢٠١٣وخالل عام      
في االتفاقية مع  . وعليه وقعت تعديالً ذلك طريقة إدارتها وتحديد مدى التأثير الفعلي المشترك على هذا االستثمار

باقي الشركاء في مجموعة بيناريانج فيما يتعلق بحقوقها التشغيلية في مجموعة إيرسيل (إحدى الشركات التابعة 
وبناًء على ذلك قامت المجموعة بالتوقف عن معالجة استثمارها في مجموعة  ).الحين ذلك في لمجموعة بيناريانج

  .٢٠١٣إبتداًء من الربع الثاني  إيرسيل بطريقة حقوق الملكية

  تفاصيل المشاريع المشتركة الجوهرية   ٢-٢-٧
  فيما يلي بياناً بالمعلومات المالية الملخصة للمشروع المشترك الجوهري للمجموعة: 

  

    بي جي إس إم القابضة بيناريانجمجموعة 
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

        المالي المركز قائمة
  ٣٫٧٩٤٫٧٢٠    ٣٫٠٨٥٫٤١٣  المتداولة  األصول
  ٢٧٫١٧٥٫٨١٢    ٢٧٫٧٠٩٫٠٩٧  غير المتداولة  األصول

  )٥٫٧٦٩٫٥٢٠(    )٥٫٠٥٥٫٠٨١(  المتداولة  االلتزامات
  )١٣٫٦٧١٫٤١٧(    )١٣٫٦٩٠٫٩٧٠( غير المتداولة  االلتزامات

  

  تتضمن مبالغ األصول وااللتزامات أعاله ما يلي:

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  ١٫٣٤٢٫٩٣٩    ٩٣٩٫٢٤٩  وما يماثله  النقد

 التجاريين الدائنين(باستثناء  المتداولة المالية االلتزامات
 )١٫٠٥٧٫٨٣٩(   )١٫١٥٩٫٨٦٠(  )والمخصصات واآلخرين
 التجاريين الدائنين(باستثناء  المتداولة غير المالية االلتزامات
 )١٣٫٠٦٧٫٠٩١(   )١٢٫٩١٩٫٦٢٦(  )  والمخصصات واآلخرين
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٤٥ 

 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة (تتمة) - ٧
  استثمارات في مشاريع مشتركة (تتمة)   ٢-٧

  تفاصيل المشاريع المشتركة الجوهرية (تتمة)   ٢-٢-٧
  

  بي جي إس إم القابضة (تتمة) مجموعة بيناريانج      

  
  

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠ اآلخر الشامل والدخل الدخل قائمة
  ٨٫٣٣٨٫٠٧٦    ٨٫٥٠٢٫٤٥٦  داتااإلير
  ٤٢٦٫٧٥٠    ٧٢٥٫١٨٧  السنة ربح

  )٥٫٣٠٦(    )٨٫٩٨٥(  للسنة اآلخر الشامل الربح(الخسارة الشاملة) 
  ٤٢١٫٤٤٤    ٧١٦٫٢٠٢  للسنة الشامل الربح اجمالي

  

  )١٫٢٩٢٫٦٤٢(    )١٫٢٩٤٫٥٩٥( وإطفاء استهالك
  ٨٥٫٣٣٧    ٨٨٫٩٠٠  تمويل إيرادات
  )٩٤٥٫٨٦١(    )٩١١٫٦٤٠(  تمويل تكاليف
  )٤٥١٫٠٧٦(    )٤٣٦٫٨٦٨(  الدخل ضريبة مصاريف

  يلي تسوية لملخص المعلومات المالية أعاله إلى القيمة الدفترية لحصة المجموعة في مجموعة بيناريانج: فيما

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 
 الملكية حقوق حصة(باستثناء  إم إس جي بي أصول صافي
  ٣٦٤٫٤٠٠    ٣٧٦٫٠٤٦  )إيرسيل في اآلخرين المساهمين وحصة المسيطرة غير

  ٩١٫١٠٠    ٩٤٫٠١٢  المجموعة في المشروع المشترك  حصة
  ١٫١٨٤٫٠٧٠    ١٫١٨٤٫٠٧٠  بالصافي العادلة، القيمة تعديالت و الشهرة
  ٣٫٤٤٣٫٤٢٢    ٣٫٥٣٥٫٤١٤  واخرى ايرسيل مجموعة استبعاد: تسويات
  ٤٫٧١٨٫٥٩٢    ٤٫٨١٣٫٤٩٦  المشترك المشروع في المجموعة لحصة الدفترية القيمة

  

  تفاصيل المشاريع المشتركة التي ال تعتبر جوهرية   ٣-٢-٧
  ديسمبر: ٣١ فيما يلي معلومات مجمعة للمشاريع المشتركة التي ال تعتبر جوهرية بمفردها للسنة المنتهية في

 ٢٠١٩    ٢٠٢٠ 
  ٦٫٠٦٠  ١٢٫٢٠٨  المجموعة في الربح من العمليات  حصة
  ١٫٣٤١    )٦٫٤٢٨(  اآلخر الشامل الدخل )الشاملة(الخسارة  في المجموعة حصة
  ٧٫٤٠١  ٥٫٧٨٠ الشامل الدخل إجمالي في المجموعة حصة

      
  ٦٥٫٠٦٠ ٧٠٫٨٣٩  المشتركة المشاريع هذه في المجموعة لحصة الدفترية القيمة مجموع

  :المشتركة المشاريع في المجموعة لحصة الدفترية القيمة اجمالي

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 
  ٤٫٧١٨٫٥٩٢  ٤٫٨١٣٫٤٩٦  )٢-٢-٧( الجوهريالمشترك  المشروع
 ٦٥٫٠٦٠ ٧٠٫٨٣٩  )٣-٢-٧( التي التعتبر جوهرية المشتركة المشاريع
  ٤٫٧٨٣٫٦٥٢  ٤٫٨٨٤٫٣٣٥  المشتركة المشاريع في المجموعة لحصة الدفترية القيمة اجمالي
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٤٦ 

   المعلومات القطاعية - ٨
  

 

والسـلع المتعلقة بها. إن أغلبية إيرادات ودخل وأصـول  تصـاالتاالتزاول المجموعة نشـاطاً رئيسـياً يتمثل بتقديم خدمات 
الســعودية). تعمل  تصــاالتاالالســعودية وشــركة قنوات  تصــاالتاالالمجموعة تتعلق بعملياتها داخل المملكة (شــركة 

 المجموعة خارج المملكة من خالل شركاتها التابعة وشركاتها الزميلة ومشاريعها المشتركة في دول متعددة.
اإليراد. تحســـب المبيعات بين القطاعات  على المنشـــأة التي قامت بتقديم تقرير بناءً يوزع اإليراد على القطاع التشـــغيلي 
  دي.وفقا السعار التعامل التجاري العا

وبالتالي تم تجميع باقي من اجمالي اإليرادات،  %٧٥القطاعات التي تم اإلفصــاح عنها بشــكل مســتقل تجاوزت مســتوى 
  ".ىأُخر القطاعات التشغيلية ضمن "قطاعات تشغيلية

 

  :ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  يرادات المجموعة ونتائجها على أساس القطاعاتإلفيما يلي تحليل 
  

 

 

   :لىإ العائد الربح صافي
  ١٠٫٦٦٤٫٦٦٦  ١٠٫٩٩٤٫٨٧٥  الشركة  مساهمي
  ٢٦٠٫١٦٥  ١٩٠٫٣٢٢  الملكية غير المسيطرة حقوق

  ١٠٫٩٢٤٫٨٣١  ١١٫١٨٥٫١٩٧  
 
  

  : ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  وفيما يلي تحليل الجمالي الربح على أساس القطاعات
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٢٦٫٢٩٩٫٩٣٥   ٢٦٫٧٣٦٫٧٩٩  شركة االتصاالت السعودية
  ١٫٤١٨٫٤٦٣    ١٫٣٨٤٫٠٥٨  شركة قنوات االتصاالت السعودية

  ٤٫٩١٠٫٧٢٥    ٦٫٤٠١٫١٢٤  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )٢٣٧٫٨٩٨(   )٥٦٧٫٥٨٦(  ات/ التسوياتستبعاداال

  ٣٢٫٣٩١٫٢٢٥    ٣٣٫٩٥٤٫٣٩٥  إجمالي الربح
  

  

  

  
   

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
      )١(اإليرادات 

  ٤٠٫٢٥٩٫١٠٦  ٤٢٫٨٩٨٫٨٢٦  شركة االتصاالت السعودية 
  ١٧٫٤٠٩٫٨٠٢  ١٧٫٥٢٧٫٨٠١  شركة قنوات االتصاالت السعودية

  ١٢٫٦٢٨٫١٨٥  ١٥٫٧٣٣٫٨٨٣  )٢( قطاعات تشغيلية أُخرى
  )١٥٫٩٢٩٫٥٦٢(  )١٧٫٢٠٧٫١٩٢(  ات/ التسوياتستبعاداال

  ٥٤٫٣٦٧٫٥٣١  ٥٨٫٩٥٣٫٣١٨  إجمالي اإليرادات
تكلفة العمليات التشغيلية (بإستثناء االستهالك 

  )٣٣٫١٠٢٫٥٥١(  )٣٦٫٨٦٣٫٣١٨(  واإلطفاء)
  )٨٫٧٨٤٫٥٨٧(  )٩٫٣٥٨٫٨٧٥(  استهالك وإطفآء

  )٦٠٠٫٠٠٠( )٦٠٠٫٠٠٠(  تكلفة برنامج التقاعد المبكر
  ٦٣٩٫١٦١  ٤١٣٫٨٧٣  إيرادات تمويل
  )٧٦٥٫١٥٤(  )٦٢٣٫٩٢٥(  تكاليف تمويل
  )٧٦٫٠٦٢(  )٤٢٫٩٩٥(  أُخرى صافي مصاريف

شركات  صافي الحصة في نتائج االستثمارات في  صافي
  ٤٩٫٥٩٧  ٥٢٫٩٥٣  زميلة ومشاريع مشتركة

  )٤٠٫٩٦٠(  ٤٢٤٫٦١٢   أُخرى )خسائر( مكاسب صافي
  )٧٦٢٫١٤٤(  )١٫١٧٠٫٤٤٦(  زكاة وضريبة دخل

  ١٠٫٩٢٤٫٨٣١  ١١٫١٨٥٫١٩٧  صافي الربح
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٤٧ 

  المعلومات القطاعية (تتمة)   - ٨
  

  : ديسمبر ٣١ كما في المجموعة على أساس القطاعات اتالتزامأصول ووفيما يلي تحليل         
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

        األصول
  ١٢٥٫١٠٤٫٩٤١   ١٢٩٫٩١٥٫٥٦٦  شركة االتصاالت السعودية

  ٤٫٥٦٠٫٢٣٨    ٥٫٥٢٧٫٦٤٦  شركة قنوات االتصاالت السعودية
  ٣٤٫٣٥٥٫٦٩٥    ٣٧٫٧٨٨٫٥٣٥  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 

  )٤٥٫٦٩٤٫٦١٨(   )٥١٫٢٥٩٫٦٤٧(  التسوياتات/ ستبعاداال
  ١١٨٫٣٢٦٫٢٥٦    ١٢١٫٩٧٢٫١٠٠   األصولإجمالي 

  
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

        االلتزامات
  ٤٩٫٤٨٤٫٧٩٥   ٥٢٫٦٥٤٫٠٦٠  شركة االتصاالت السعودية

  ٣٫١٢٢٫٩٩٩    ٣٫٩٤٣٫٥٠٩  شركة قنوات االتصاالت السعودية
  ٢٢٫٤٣٨٫٢٠٣    ٢٤٫٣٠٢٫٢٥٢  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 

  )١٩٫٧٧٤٫٧٨٧(   )٢٤٫١٩٤٫٧٣٦(  ات/ التسوياتستبعاداال
  ٥٥٫٢٧١٫٢١٠    ٥٦٫٧٠٥٫٠٨٥    االلتزاماتإجمالي 

  

  
  

  والشهرةملموسة ال غير واألصول والمعدات للمتلكاتاإلضافات 

على أســـاس  )١١،٩(انظر إيضـــاح  والشـــهرة ملموســـة الغيروالمعدات واألصـــول  للمتلكاتفيما يلي اإلضـــافات 
  ديسمبر: ٣١القطاعات للسنة المنتهية في 

        
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٩٫١٠٩٫٥٤٤   ١٠٫١٠٤٫٠١٤  شركة االتصاالت السعودية
  ١١٦٫٣٥٢    ١٨٥٫٠٨٢  شركة قنوات االتصاالت السعودية 

  ٢٫٥٣٥٫٩٩٢    ١٫٦٤٦٫٣٠٤  )٢(قطاعات تشغيلية أخرى 
  ١١٫٧٦١٫٨٨٨    ١١٫٩٣٥٫٤٠٠  

تمثل إيرادات القطاعات المذكوره أعاله، اإليرادات الناتجة من العمالء الخارجيين والداخليين. بلغت المبيعات  ) ١( 
مليون ريال  ١٧٫٢٠٧مبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١والتسويات بين القطاعات (بين شركات المجموعة) للسنة المنتهية في 

 ها عند التوحيد.استبعادمليون ريال سعودي) والتي تم  ١٥٫٩٣٠: ٢٠١٩سعودي (
  

إس البحرين وشركة حلول اس تي وشركة  إس تي سيالكويت وشركة  إس تي سيشركة ى" أُخريتضمن قطاع " ) ٢( 
الخليج وشركة سفاير وشركة عقاالت وشركة أبراج االتصاالت المحدودة  إس تي سيالمتخصصة وشركة  تي سي

 ).٦(انظر إيضاح .تقنية واالمن السيبرانيوشركة المدفوعات الرقمية السعودية وشركة المتقدمة لل

ات مســـتخدمة التزامات على القطاعات وال يوجد أصـــول ولتزامألغراض مراقبة أداء القطاعات، يتم توزيع األصـــول/ اال
  بشكل مشترك بين القطاعات.
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٤٨ 

  المعلومات القطاعية (تتمة)   - ٨
 معلومات عن العمالء الرئيسيين

مليون ريال ســعودي للســنة المنتهية  ٩٫٢٥٢، إيرادات قدرها الرئيســيين للعمالء الناتجة من المبيعات اإليراداتتتضــمن 
). لم ٢-٢١مليون ريال) نشأت من مبيعات إلى جهات ومؤسسات حكومية (أنظر إيضاح  ٦٫٨٧٣: ٢٠١٩( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

 ٪ أو أكثر في إيرادات المجموعة.١٠يسهم أي عميل آخر بنسبة 

  الجغرافي التوزيعمعلومات عن 

واألصول غير المتداولة: )٣٥(انظر إيضاح  فيما يلي التوزيع الجغرافي لإليرادات

  البحرين  مملكة والكويت  دولة(*) تتضمن "أخرى" 

  األصول غير المتداولة كما في    اإليرادات للسنة المنتهية في   
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 
  ٦٢٫١٦٠٫٤٠٨    ٦٤٫٦٨٩٫١٩١    ٤٩٫٩٧٠٫٣٠٣    ٥٤٫١٦٦٫٠١٠  السعودية العربية المملكة
  ١١٫٣٢٤٫٣٥٦    ١١٫٤٢٣٫٩٩٣    ٤٫٣٩٧٫٢٢٨    ٤٫٧٨٧٫٣٠٨  (*) أُخرى

  ٧٣٫٤٨٤٫٧٦٤    ٧٦٫١١٣٫١٨٤    ٥٤٫٣٦٧٫٥٣١    ٥٨٫٩٥٣٫٣١٨  
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٥١ 

  ممتلكات ومعدات (تتمة) - ٩
  

: ٢٠١٩( ٢٠٢٠ ديســمبر ٣١ في كما ســعودي الیمليون ر ٢٫٢٠٤بقيمة اجمالية قدرها أراضــي تشــمل األراضــي والمباني،  -١
مليون ريال سعودي  ١٨٧العمل على نقلها باسم الشركة بقيمة  يجري سعودي) من ضمنها أراضٍ  الیمليون ر ٢٫٢٠٣

 مليون ريال سعودي). ٢٠٠: ٢٠١٩(

) والمشــار إليه في اإليضــاح ١٩٩٨ابريل  ٢١(الموافق  ١٤١٨ذو الحجة  ٢٤وتاريخ  ٣٥بمقتضــى المرســوم الملكي رقم م/ -٢
، إال أن عملية تحويل الملكية القانونية لبعض األراضـــي ما ١٩٩٨مايو  ٢أ)، تم تحويل ملكية األصـــول للشـــركة في  -١(

مليون ريال  ١٫٨٩٥مبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ها القانونية للشركة حتى تزال جارية. بلغت قيمة األراضي التي تم نقل ملكيت
مليون  ١٢٨يجري العمل على نقل ملكية األراضـــي المتبقية وقيمتها ومليون ريال ســـعودي).  ١٫٨٧٩: ٢٠١٩ســـعودي (

 اله.مليون ريال سعودي) والتي تمثل جزءاً من المبلغ االمشار اليه في الفقرة (أ) اع ١٤٤: ٢٠١٩ريال سعودي (

 تشمل األصول اُألخرى أثاث، تجهيزات، سيارات، أجهزة حاسوب وأدوات. -٣

 ٤٦٥: ٢٠١٩مليون ريال ســعودي ( ١٦٧خالل الســنة، قامت المجموعة باســتبعاد أصــول تبلغ قيمتها الدفترية الصــافية  -٤
) (أنظر إيضـاح مليون ريال سـعودي ٣٢٥: ٢٠١٩مليون ريال سـعودي ( ١٥٠مليون ريال سـعودي) ونتج عنها خسـائر تبلغ 

٤١.( 

 ).سعودي ريال مليون ١٨: ٢٠١٩( سعودي مليون ريال ٩٠ بمبلغإضافات غير نقدية  -٥

 ٢٧مرهونة مقابل مرابحة بقيمة  البحرين إس تي ســي لشــركة  ةمملوك ومبنىً  اً تتضــمن الممتلكات والمعدات أرضــ -٦
 .)٢٧ إيضاح(انظر  مليون ريال سعودي) ٥٤: ٢٠١٩مليون ريال سعودي (

سنة المنتهية يبين  -٧ شغيلية لل صنيفه حسب بنود التكاليف الت الجدول التالي توزيع مصروف االستهالك فيما لو تم ت
 ديسمبر: ٣١في 

  
    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٤٫٩٣١٫٦٦٤    ٥٫١٢٧٫٦٦٣    اإليرادات تكلفة
  ١٦٫٢٣٩    ٦٫٥٠٠    وتسويقية بيعية مصاريف
  ١٫١٢٩٫٦٤٥    ١٫١٥٥٫١٨٦    وإدارية عمومية مصاريف

    ٦٫٠٧٧٫٥٤٨   ٦٫٢٨٩٫٣٤٩ 
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٥٢ 

  العقارات االستثمارية  - ١٠
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  : التكلفة
 -   ٣٦٫٩٨٠  أراضي (*)

  

 من ســــعودي ريال مليون ٣٧ الدفترية قيمتها بلغت أرض بتحويل المجموعة قامت، ٢٠٢٠ عام من الرابع الربع خالل(*) 
  لغرض التطوير واإلستثمار العقاري.  ةاستثماري عقارات بند إلى ومعدات ممتلكات بند

" قامت المجموعة بتعيين االســـتثمارية) "العقارات ٤٠متطلبات اإلفصـــاح وفقاً لمعيار المحاســـبة الدولي رقم ( لغرض
) كمقيم مســـتقل مؤهل مهنيا ومعتمد من قبل الهيئة ٣٢٣/١٨/٧٥٢الســـعودية ترخيص رقم ( ٢١شـــركة ســـنشـــري 

 والتي، ٢٠٢٠ديســــمبر  ٣١قيمين المعتمدين (تقييم) لغرض تقدير القيمة العادلة لهذه األرض كما في الســــعودية للم
 أساليب إلى استناداً  الثالث المستوى ضمن العادلة القيمة قياس تصنيف يتم .سعودي ريال مليون ١٤٨ قيمتها بلغت

  .)المتبقية القيمةالمقارنة السوقية و  طريقة( المطبقة التقييم
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ي 
كما ف

١  
يناير 

٢٠٢٠
  

  
٨٫٨٣٢٫١٥٠

  
 

٢٫٦٦٨٫٨٥٤
  

  
-  

  
١٫١٣٣٫٤٤٠

  
  

١٢٫٦٣٤٫٤٤٤
  

سنة
إطفاء ال

  
  

١٫٣٩٠٫٠٥٦
  

 
٤٤٨٫٦٥٨

  
  

-  
  

٢٩٦٫٢٨٢
  

  
٢٫١٣٤٫٩٩٦

  
اال

ستبعاد
ت
ت والتحويال

ا
  

  
)

١٤٫٤١٥
(  

 -
  

  
-  

  
)

١٥٩٫٤٣٩
(  

  
)

١٧٣٫٨٥٤
(  

ت األجنبية 
ت ترجمة العمال

أثر فروقا
  

  
)

٥٣
(  

 
٢١

  
  

-  
  

)
٣٨٢

(  
  

)
٤١٤

(  
ي 
كما ف

٣١
 

سمبر 
دي

٢٠٢٠
  

  
  

١٠٫٢٠٧٫٧٣٨
  

 
٣٫١١٧٫٥٣٣

  
  

-  
  

١٫٢٦٩٫٩٠١
  

  
١٤٫٥٩٥٫١٧٢

  
ي 
ي القيمة الدفترية ف

صاف
٣١

  
سمبر 

دي
٢٠٢٠

   
  

٢٫٩٣٨٫٧٥٧
  

 
٥٫٧٤٦٫٤٣٩

  
  

١٤٢٫٧٢٣
  

  
١٫٦٣٨٫٤٨٩

  
  

١٠٫٤٦٦٫٤٠٨
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شركة اال
ت
صاال

ت
 

سعودية
ال

سعودية)  
همة 

سا
شركة م

)
  

  

ي 
سنة المنتهية ف

م المالية الموحدة لل
ت حول القوائ

ضاحا
إي

٣١
 

سمبر
دي

 
٢٠٢٠
 

(تتمة)
  

سعودية 
ت ال

ف الرياال
(جميع المبالغ بآال

- 
ك)
ف ذل

م يذكر خال
مال

  

٥٤
 

١١
 - 

شهرة (تتمة)
سة و

صول غير ملمو
أ

  
 

  
   

  
ي
ب آل

س
برامج حا

 
  

ت
صاال

ص االت
تراخي

  
  

شهرة
 )١(

  
  

ى
أُخر

)٢
(

  
  

ي
اإلجمال

  
التكلفة

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
ي 
كما ف

١  
يناير 

٢٠١٩
   

  
١٠٫٤١٠٫٨٨١

  
  

٧٫٦٩٥٫٦٢٠
  

  
٧٥٫٦١٣

  
  

١٫٩٩٤٫٨٤١
  

  
٢٠٫١٧٦٫٩٥٥

  
ت 
ضافا

إ
 

  
١٠٣٫١٨٢

  
  

٤٣٫٧٠٥
  

  
-  

  
١٫٨٥٩٫٢٩٥

  
  

٢٫٠٠٦٫١٨٢
  

ت متعلقة باال
ضافا

إ
ستحواذ

 
شركة تابعة جديدة

ى 
عل

  
  

-  
  

٢٣٨٫١٤١
  

  
٦٧٫٤٢٥

  
  

٢٨٫٦٦١
 

  
٣٣٤٫٢٢٧

  
اال

ستبعاد
ت
ت والتحويال

ا
  

  
١٫١٣٤٫٦٧٤

  
  -

  
  

-  
  

)
١٫١٠٩٫٠٥١

(  
  

٢٥٫٦٢٣
  

ى
ت األجنبية وأُخر

ت ترجمة العمال
أثر فروقا

  
  

-  
  )

١٫٨٩٢
(  

  
-  

  
٣٧

  
  

)
١٫٨٥٥

(  
ي 
كما ف

٣١
 

سمبر 
دي

٢٠١٩
   

  
١١٫٦٤٨٫٧٣٧

  
  

٧٫٩٧٥٫٥٧٤
  

  
١٤٣٫٠٣٨

  
  

٢٫٧٧٣٫٧٨٣
  

  
٢٢٫٥٤١٫١٣٢

  

م 
اإلطفاء المتراك

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
ي 
كما ف

١  
يناير 

٢٠١٩
  

  
٧٫٤٩٧٫٤٧٨

  
  

٢٫٢٧٧٫١٤٦
  

  
-  

  
٨٤٢٫٢١٢

  
  

١٠٫٦١٦٫٨٣٦
  

سنة
إطفاء ال

 
  

١٫٣٠٩٫٥٣٥
  

  
٣٩٢٫٣٩٨

  
  

-  
  

٢٤٩٫١٣٨
  

  
١٫٩٥١٫٠٧١

  
اال

ستبعاد
ت
ت والتحويال

ا
  

  
٢٥٫١٣٧

  
  -

  
  

-  
  

٤٢٫٠٢١
  

  
٦٧٫١٥٨

  
ى
ت األجنبية وأُخر

ت ترجمة العمال
أثر فروقا

  
  

-  
  )

٦٩٠
(  

  
-  

  
٦٩

  
  

)
٦٢١

(  
ي 
كما ف

٣١
 

سمبر 
دي

٢٠١٩
   

  
٨٫٨٣٢٫١٥٠

  
  

٢٫٦٦٨٫٨٥٤
  

  
-  

  
١٫١٣٣٫٤٤٠

  
  

١٢٫٦٣٤٫٤٤٤
  

ي 
ي القيمة الدفترية كما ف

صاف
٣١

 
سمبر 

دي
٢٠١٩

   
  

٢٫٨١٦٫٥٨٧
  

  
٥٫٣٠٦٫٧٢٠

  
  

١٤٣٫٠٣٨
  

  
١٫٦٤٠٫٣٤٣

  
  

٩٫٩٠٦٫٦٨٨
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -بآالف الرياالت السعودية  (جميع المبالغ

٥٥ 

  أصول غير ملموسة وشهرة (تتمة) - ١١
 

ريال  مليون ٧٥٫٦: ٢٠١٩( سعودي ريال مليون ٧٥٫٦ بمبلغ إس تي سي حلول شركة على الشركة باستحواذ الشهرة تتعلق )١( 
 مليون ٦٧٫٤: ٢٠١٩( سعودي ريال مليون ٦٧٫١ بمبلغ نت كواليتي شركة على الكويت إس تي سي شركةواستحواذ  سعودي)

 .  )سعودي ريال
 

وحقوق استخدام غير  محتوىالكابل البحري واتفاقيات  اتتتضمن "أُخرى" أصول غير ملموسة تعاقدية مثل شبك ) ٢( 
   .روبرامج حاسوب تحت التطوي قابلة لإللغاء

 مليون ريال سعودي) ٣٩٩: ٢٠١٩مليون ريال سعودي ( ١٫٠٠٥إضافات غير نقدية بمبلغ  ) ٣( 
 

  يتم إطفاء األصول غير الملموسة باستخدام األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:
  سنوات  ٧ – ٥  برامج حاسب آلي

  سنة  ٢٥ – ١٥  تراخيص  االتصاالت
  سنوات ٢٠ – ٣  أُخرى 

  
  

  :في كماوالطيف الترددي  المحمول الهاتف تشغيل تراخيص انتهاء وتواريخ الدفترية بالقيمة بيان يلي فيما

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    فترة انتهاء اإلطفاء  الدولة
  ٢٫٥٤٠٫٥٩٠    ٣٫١٤٩٫٠٩٣    ٢٠٢٦/٢٠٣٠/٢٠٣٢/٢٠٣٣/٢٠٣٤  المملكة العربية السعودية

  ٢٫٠٣٣٫٣٥٠    ١٫٨٩٠٫٠٧٧    ٢٠٢١/٢٠٣٣/٢٠٣٩  الكويتدولة 
  ٧٣٢٫٧٨٠    ٧٠٧٫٢٦٩   ٢٠٢٥/٢٠٣١/٢٠٣٤/٢٠٣٨  البحرينمملكة 

      ٥٫٣٠٦٫٧٢٠    ٥٫٧٤٦٫٤٣٩  

للسنة المنتهية  التشغيلية التكاليف بنود حسب تصنيفه تم لو فيما اإلطفاء مصروف توزيع التالي الجدول يبين
  ديسمبر: ٣١في 

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ٦٤١٫٠٣٦    ٦٣٤٫٥٨١  اإليرادات  تكلفة

  ٣٫٤٩٣    ٢٫٤٢٩  مصاريف بيعية وتسويقية
  ١٫٣٠٦٫٥٤٢    ١٫٤٩٧٫٩٨٦  مصاريف عمومية وإدارية

  ١٫٩٥١٫٠٧١   ٢٫١٣٤٫٩٩٦ 
  
  
  
  
  
  
  
 

   ستخداماالأصول حق  - ١٢
  

  االجمالي    أبراج مستأجرة    سيارات    ومباني أراضي  
  ٢٫٨٨٧٫٩٣٣    ١٣٣٫٨٣١    ٢٠٢٫٩٤٧    ٢٫٥٥١٫١٥٥  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في 

  ١٫١٤٦٫٧٣٧   -   ٧٫٤٦٣   ١٫١٣٩٫٢٧٤  إضافات
  )٩٣٤٫٥٣٠(   )٣٦٫٦٦٧(   )٥٥٫٦٠٩(   )٨٤٢٫٢٥٤(  االستهالك 

  )٢٠٧٫٣٢٦(   -   )٣٫٧٥٤(   )٢٠٣٫٥٧٢(  ات وأُخرىاستبعاد
  ٢٫٨٩٢٫٨١٤   ٩٧٫١٦٤   ١٥١٫٠٤٧   ٢٫٦٤٤٫٦٠٣  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                
  ٢٫٥٥٥٫٥٢٤    ١٧١٫٦٠٤    ٨٫٢٨١    ٢٫٣٧٥٫٦٣٩  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

  ١٫٢٢٤٫٢٨٤    -    ٢١٢٫٠٧٥    ١٫٠١٢٫٢٠٩  إضافات
  )٧٥٥٫٩٦٨(    )٣٧٫٧٧٣(    )١٧٫٤٠٩(    )٧٠٠٫٧٨٦(  االستهالك 

  )١٣٥٫٩٠٧(    -    -    )١٣٥٫٩٠٧(  ات وأُخرىاستبعاد
  ٢٫٨٨٧٫٩٣٣    ١٣٣٫٨٣١    ٢٠٢٫٩٤٧    ٢٫٥٥١٫١٥٥  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -بآالف الرياالت السعودية  (جميع المبالغ

٥٦ 

  أصول حق االستخدام (تتمة) - ١٢
  

األعمار اإلنتاجية المقدرة  أويتم استهالك أصول حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار 
 لألصول ايهما اقصر، على النحو التالي:

  

  سنة  ٣١ – ٢  مباني
  سنة  ٥ – ٣  سيارات

  سنة  ١٠ – ٢  أُخرى 
 

بأصــول حق االســتخدام لعقود اإليجار قصــيرة األجل و عقود االيجار منخفضــة القيمة،  عترافالمجموعة عدم اال تاختار
الخســــارة و أكمصــــروفات خالل الســــنة في قائمة الربح بمدفوعات االيجار المرتبطة بهذه العقود تم االعتراف وبالتالي 
  .مليون ريال سعودي) ٣٢٩: ٢٠١٩( ريال سعوديمليون  ١٤٨ بمبلغ الموحدة

صنيفه تم لو فيما ستهالكاال مصروف توزيع التالي الجدول يبينو للسنة المنتهية في  التشغيلية التكاليف بنود حسب ت
  :ديسمبر ٣١

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ٥٦٢٫٥١٤    ٧٣٣٫٦٢٢  اإليرادات  تكلفة

  ٧٫٥٣٩    ١٠٫٧٩٨  مصاريف بيعية وتسويقية
  ١٨٥٫٩١٥    ١٩٠٫١١٠  مصاريف عمومية وإدارية

  ٧٥٥٫٩٦٨   ٩٣٤٫٥٣٠ 
 

 تكاليف العقد - ١٣
 :يلي مما العقد تكاليف كونتت

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  ٢٩٩٫١١٨    ١٤٥٫٨٧٨  )١(تكلفة الحصول على العقد 

  ٦٢٣٫٨٠٤    ٤٩١٫٥٩٢  )٢(تكلفة الوفاء بالعقد 
  ٩٢٢٫٩٢٢   ٦٣٧٫٤٧٠ 

الحصـــول على العقد برســـوم العموالت وحوافز المبيعات اإلضـــافية المدفوعة للوســـطاء والموزعين تتعلق تكاليف  ) ١( 
والموظفين للحصــول على عقود مع العمالء. يتم إطفاء هذه التكاليف على أســاس القســط الثابت على مدى فترة 

  العقد والعقد المتوقع.
ــتكاليف التركيب ) ٢(  إطفاؤها على أساس القسط الثابت على مدى فترة العقد والتي يتم  تتعلق تكاليف الوفاء بالعقد بـ

 والعقد المتوقع. 
  

صروف إطفاء و سنة المنتهية في  انخفاضيبين الجدول التالي توزيع م شغيلية لل تكاليف العقد حسب بنود التكاليف الت
  ديسمبر: ٣١

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ٣١٥٫٧٩٧    ٢٦٨٫٣٥٢   )٣٦نظر إيضاح ا( اإليرادات تكلفة

  ٨٨٫٣٤٦    ٢٣٧٫٦١٤  )٣٧نظر إيضاح ا( وتسويقية بيعية مصاريف
  ٤٠٤٫١٤٣   ٥٠٥٫٩٦٦ 
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -بآالف الرياالت السعودية  (جميع المبالغ

٥٧ 

  أصول العقد  - ١٤
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
        

  ٧٫٥٩٦٫٧٢٩    ٦٫٧٠١٫٣٢٤  اإليرادات غير المفوترة 
  )١٥٤٫٩٠٥(    )١٨٤٫٢٢٧(  القيمة انخفاضيطرح : مخصص 

  ٧٫٤٤١٫٨٢٤    ٦٫٥١٧٫٠٩٧  

  ٦٫٧٩٣٫٧٥٥    ٦٫٠٥٩٫٤٤٠  )١( متداولة
  ٦٤٨٫٠٦٩    ٤٥٧٫٦٥٧  )٢(متداولة  غير

  ٧٫٤٤١٫٨٢٤    ٦٫٥١٧٫٠٩٧  
ــــاالت وبيع األجهزة وعقود  يتم االعتراف بأصــــول العقد مبدئياً  ) ١(  تركيب لإليرادات المحققة من تقديم خدمات االتص

المبالغ المعترف بها كأصـــول عقد إلى يتم إعادة تبويب  الفوترةدورة  اتمام. عند بعدفوترتها م تتالتي لم و شـــبكات
مدينون تجاريون لمعظم األرصـــــدة عدا تلك الخاضــــعة التفاقيات المقاصـــــة مع  يوماً  ٣١دورة الفوترة  تمثل. بند 

 .سنةالى فترة فوترتها المشغلين والتي قد تمتد 
بعد على األجهزة المباعة.فوترتهم م تتتمثل أصــــول العقد غير المتداولة األرصــــدة المتعلقة بالمدينين الذين لم  ) ٢( 

 .شهراً  ٢٤و  ١٨تراوح مدة عقود األجهزة المباعة ما بين ت

  خرىواُ  أصول مالية - ١٥
 أصول مالية  ١-١٥

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 
  ١٫٥٥٠٫٨٦٩    ١٫١١٩٫٤١٣     )١(الربح أو الخسارة  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل

        أصول مالية بالتكلفة المطفأة
  ٥٫٣٥٥٫٦٥٩    ٥٫٣٧١٫٤٤٦  )٣)(٢صكوك (

  ٤٣٨٫٤٨١    ٤١١٫٦٦٥  )٤قروض لموظفين (
  ٣٥٥٫٠١٣    ١٦٧٫٤٩٨  ) ٥أُخرى (

  ٦٫١٤٩٫١٥٣    ٥٫٩٥٠٫٦٠٩  
        
  ٧٫٧٠٠٫٠٢٢    ٧٫٠٧٠٫٠٢٢  
        

  ٣٧٦٫٥٨٩    ١٨٠٫٣٩٧  متداولة 
  ٧٫٣٢٣٫٤٣٣    ٦٫٨٨٩٫٦٢٥  غير متداولة  

  ٧٫٧٠٠٫٠٢٢    ٧٫٠٧٠٫٠٢٢  
 

 ستثماريها في صندوق رأس المال الجرئ والصندوق االاستثماراتقامت المجموعة بإعادة تصنيف  ٢٠١٩خالل عام  ) ١( 
للمال الجريء من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى األصول المالية بالقيمة العادلة 

 من خالل الربح أو الخسارة.

صندوق رأس المال الجرئ هو صندوق يستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تعمل في مجال  -
 بمبلغ  االستثماريةاالتصاالت وتقنية المعلومات في السوق السعودي وأسواق عالمية أُخرى. تم تقييم الوحدات 

 سعودي). الیمليون ر ٧٢٤: ٢٠١٩( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١سعودي كما في  یالمليون ر ١٨٦
  

هو صندوق يستثمر دولياً في الشركات التقنية الريادية الخاصة ذات النمو العالي  للمال الجريء ستثماريالصندوق اال -
مليون دوالر أمريكي) يمول بخمس شرائح متساوية تباعاً،  ٥٠٠سعودي (ما يعادل  یالمليون ر ١٫٨٧٥بقيمة إجمالية 

قامت الشركة  ٢٠١٨مليون دوالر أمريكي). خالل عام  ١٠٠سعودي (ما يعادل  لیامليون ر ٣٧٥قيمة الشريحة الواحدة 
مليون دوالر أمريكي)، وخالل  ٢٠٠سعودي (ما يعادل  یالمليون ر ٧٥٠بدفع قيمة الشريحتين األولى والثانية بمجموع 

مليون دوالر  ١٠٠ل مليون ريال سعودي (ما يعاد ٣٧٥قامت الشركة بدفع قيمة الشريحة الثالثة بمبلغ  ٢٠٢٠عام 
مليون  ٨٤٦: ٢٠١٩( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١سعودي كما في  یالمليون ر ٩٣٤بمبلغ  االستثماريةأمريكي). تم تقييم الوحدات 

 سعودي).  یالر
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  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -بآالف الرياالت السعودية  (جميع المبالغ

٥٨ 

  أصول مالية واُخرى (تتمة) - ١٥
 أصول مالية (تتمة) ١-١٥

  

  على النحو التالي: ٢٠١٩من عام استثمرت المجموعة في الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية خالل الربع األول  ) ٢( 
  الثانية  الشريحة    األولى  الشريحة  

  ٢٫١٤٠٫٠٠٠   ١٫٧٦٢٫٠٠٠  االسمية االستثمار قيمة
  سنوات ١٠   سنوات ٥  االستثمار مدة

  %٣٫٩    %٣٫١٧  السنوي العائد معدل
  

  

ــيا القابضــة المحدودة (شــركة تابعة)  إس تي ســي، قامت شــركة ٢٠٠٧ديســمبر  ٣١في  ) ٣(  في صــكوك ســتثمار باالآس
مليون رينجيت  ١٫٥٠٨ (بما يعادلمليون ريال ســعودي  ١٫٣٨٣أصــدرتها مجموعة بيناريانج جي إس ام القابضــة بقيمة 

سنوي يبلغ  ١٠سنة (قابلة لإلستدعاء بعد  ٥٠) لمدة ماليزي  ٢٠١٧ديسمبر ٢٨حتى تاريخ  %١٠٫٧٥سنوات) وبهامش ربح 
ه الصكوك غير متأخرة السداد أو منخفضة القيمة وتبلغ قيمتها الدفترية للفترات الالحقة. هذ %٩٫٢٥ثم هامش ربح 

 مليون ريال سعودي). ١٫٣٨٣: ٢٠١٩( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي كما في  ١٫٤٠٨
  

سـنوات، على التوالي. فترة  ٤سـنة و ٢٥منحت الشـركة موظفيها قروضـاً حسـنة لغرض شـراء منازل وسـيارات لفترة  ) ٤( 
بقســــط ثابت خالل مدة القرض في حال بقاء الموظف في الخدمة وإال فعلى الموظف دفع المبلغ الســــداد تكون 

يتم تمويله من  ٢٠١٦المتبقي عند ترك الشــــركة. أي قرض جديد لغرض شــــراء منازل يتم تقديمه للموظف بعد يونيو 
 بنك تجاري محلي وبضمان من الشركة. تتحمل الشركة تكلفة تمويل هذه القروض.

مليون ريال  ٨٠: ٢٠١٩( ٢٠٢٠ديســمبر  ٣١مليون ريال ســعودي كما في  ٨٠بمبلغ  عمالء بشــكل رئيســي محتجزات تمثل  ) ٥( 
 سعودي) لدى إحدى الشركات التابعة للمجموعة.

 

 أصول أُخرى  ٢-١٥
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  ٣٫٠٦٢٫٣٢٠  ٢٫٣٦٦٫٦٢٠ مقدمة دفعات
  ٥٠٨٫٣٦٢  ٤٩٨٫٠٢٠  مقدما مدفوعة مصاريف
  ٩٥٫٤٩٤  ١٢٨٫٥٧٨  مؤجلة مصاريف
  ٥٢٢٫٧٧١  ٢٧٤٫٣٢٥   أُخرى

  ٤٫١٨٨٫٩٤٧  ٣٫٢٦٧٫٥٤٣  
  

  ٤٫٠٩٧٫٠٩٦  ٣٫٠٨٧٫٨٨٣    متداولة
  ٩١٫٨٥١  ١٧٩٫٦٦٠  متداولة   غير

  ٤٫١٨٨٫٩٤٧  ٣٫٢٦٧٫٥٤٣  
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  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -بآالف الرياالت السعودية  (جميع المبالغ

٥٩ 

  مخزون  - ١٦
    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

    ٢٫١١٣٫٤٠٥    ١٫٣٧٠٫٣٦١ البيع إلعادة بها محتفظ بضاعة
    )٣٩١٫٨٧٥(    )٣٦١٫٧١٦(  الحركة بطيء مخزون مخصص: يخصم

  ١٫٧٢١٫٥٣٠    ١٫٠٠٨٫٦٤٥    

  ديسمبر: ٣١وفيما يلي تحليل حركة مخصص مخزون بطيء الحركة للسنة المنتهية في     

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ٣٤٠٫٩٩٨    ٣٩١٫٨٧٥   يناير ١في  الرصيد
  )٦٫٢٠٩(    )٣٣٫٥٩٢(  خالل السنة  تسوية/عكس
  ٥٧٫٠٨٦    ٣٫٤٣٣  السنة خالل المحمل
 ٣٩١٫٨٧٥   ٣٦١٫٧١٦  ديسمبر ٣١ في الرصيد

 

   وآخرون تجاريونمدينون  - ١٧

    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
    ٢٢٫٣٧٥٫٦٣٥    ١٧٫٦٦٠٫٢٨٨ تجاريون مدينون
    )٢٫٨١٨٫٠٥٦(    )٢٫٨٥٩٫٥٦٦(  في القيمة  انخفاض: مخصص يخصم

  ١٩٫٥٥٧٫٥٧٩    ١٤٫٨٠٠٫٧٢٢    
    ١٫٨١٤٫٧٨٩    ١٫٢٨٣٫٦٩٤  مدينون غير تجاريون  -       
  ٢١٫٣٧٢٫٣٦٨    ١٦٫٠٨٤٫٤١٦    

  مدينون تجاريون  ١-١٧

  فيما يلي تحليل بأعمار المدينين التجاريين:

  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  
    المبلغ االجمالي

 نخفاضاال مخصص
  في القيمة 

  
    المبلغ االجمالي 

 نخفاضاال مخصص
  في القيمة 

  )١٠٥٫١٨٥(  ٣٫٢٤٩٫٠٥٢    )٩٣٫٨١٧(    ١٫٨٥٧٫١١٤  غير متأخرة السداد
            متأخرة السداد:

  )١٠٤٫٧٤٨(   ١٫٤٣٧٫٩٣٥    )٨٦٫٩٨٩(    ١٫٧٤١٫٥٩٩  يوم ٣٠ – ١
  )٢٢١٫٠٩٦(   ١٫٤٧٣٫٤٢٦    )١٧٦٫٣٤٧(    ١٫٩١٥٫٦١٩  يوم ٩٠ – ٣١
  )٣٩٥٫٥٤٥(   ١٫١٩٤٫٩٠٠    )٢٦٠٫٣٦٥(    ١٫٣٤٧٫٩٨٤  يوم  ١٥٠ – ٩١
  )٥١٨٫٤٦٧(   ٤٫٢٣٢٫٣٣٧    )٤٥١٫٢٣٩(    ٥٫٩٦١٫٧٠١  يوم ٣٦٥ – ١٥١

  )١٫٤٧٣٫٠١٥(   ١٠٫٧٨٧٫٩٨٥    )١٫٧٩٠٫٨٠٩(    ٤٫٨٣٦٫٢٧١  يوم ٣٦٥أكثر من 
  ٢٫٨١٨٫٠٥٦(   ٢٢٫٣٧٥٫٦٣٥    )٢٫٨٥٩٫٥٦٦(    ١٧٫٦٦٠٫٢٨٨(  

  ديسمبر: ٣١المنتهية في المدينين التجاريين للسنة ألرصدة في القيمة  نخفاضوفيما يلي حركة مخصص اال

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ٢٫٤٧٥٫٧٤١    ٢٫٨١٨٫٠٥٦   يناير ١الرصيد في 

  ٦٦٢٫٠٤٣    ١٫٠٧٢٫٩٥٩  )٣٧المحمل للسنة (إيضاح 
  )١٢٨٫٦٤٧(    )٧٦٠٫٠٤٥(  المبالغ المشطوبة 

  )١٩١٫٠٨١(   )٢٧١٫٤٠٤(   المستردة المبالغ
  ٢٫٨١٨٫٠٥٦    ٢٫٨٥٩٫٥٦٦   ديسمبر ٣١الرصيد في 
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  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -بآالف الرياالت السعودية  (جميع المبالغ

٦٠ 

  (تتمة) وآخرون تجاريونمدينون  - ١٧
  مدينون تجاريون (تتمة)   ١-١٧

يتم  ).%١٢٫٦: ٢٠١٩ ديسمبر ٣١(  %١٦٫٢: ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  الخسارة االئتمانية المتوقعة نسبةمتوسط  بلغ
سياسات وفقا تقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة سبية لل المدينين  عند تحديد إمكانية تحصيل أرصدةف المعتمدة المحا

التجاريين، تأخذ المجموعة باالعتبار أي تغير في جودة االئتمان للمدينين التجاريين من تاريخ منح االئتمان حتى تاريخ نهاية 
يتم إجراء و ،البعض الســــنة المالية. يعتبر تركز مخاطر االئتمان محدوداً ألن قاعدة العمالء كبيرة وغير مرتبطة ببعضــــها

تحليل متطلبات إنخفاض  تم بينما ،ء على أساس إجمالي للتأكد من عدم وجود إنخفاض في قيمتهارصدة العمالتقييم أل
 القيمة فيما يتعلق بالعمالء واألطراف ذات العالقة الرئيسية على أساس فردي. 

  الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة  ٢-١٧

: ٢٠١٩( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي كما في  ١٣٫٨٨٩ الحكوميةبلغ إجمالي أرصدة المدينين التجاريين مع الجهات 
من مجموع رصــيد المدينين  %١٠). ال يوجد عمالء آخرون يمثلون أكثر من ٢-٢١مليون ريال ســعودي) (أنظر ايضــاح  ١٨٫٥٠٨

  التجاريين. 
  

 كما في: بالحكومةوفيما يلي أعمار األرصدة المدينة المستحقة من الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  ٧٫٩٠٣٫٠٥١    ١٠٫٢٧٥٫٧٠٧  من سنة  أقل

  ٦٫٣٩٣٫٦٢٩    ٣٫١٥٣٫٨٤١  سنتين وأقل منأكثر من سنة 
  ٤٫٢١١٫٣٩٥    ٤٥٩٫٧٠٧  أكثر من سنتين

  ١٨٫٥٠٨٫٠٧٥    ١٣٫٨٨٩٫٢٥٥  

 مرابحات قصيرة األجل  - ١٨
مع عدة  فأكثر وتقل عن ســـنةيوماً  ٩١جزء من فائض النقد في مرابحات فترة اســـتحقاقها ســـتثمار ابتقوم المجموعة 

   ).٥٫٠٠% - ٢٫٠٠%: ٢٠١٩( %٢٫٦٣إلى  %٠٫٥٣بنوك ، بمعدل ربح سنوي يتراوح بين 
  

 نقد وما يماثله - ١٩

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
)لمرابحة قصيرة األجل (مع استحقاق لمدة ثالثة أشهر أو أق ٧٫٣٥٠٫٧٣٨   ٦٫٤٧٦٫٤٠٧  
  النقد لدى البنوك  ١٫٦١٦٫٦٧٧    ١٫٤٩٤٫٦٩٤

 وشيكات قيد التحصيل   النقد في الصندوق ٣٦٫٨٧١   ٥٩٫٩٠٩
٩٫٠٠٤٫٢٨٦   ٨٫٠٣١٫٠١٠  

باســتثمار جزء من النقد الفائض، في مرابحات لمدة ثالثة أشــهر أو أقل مع عدة بنوك ، يتراوح معدل  المجموعةقامت 
  .)% ٣٫٧٠-% ١٫٠٠:  ٢٠١٩(  %٢٫٥٢-%٠٫٠٥ربحها خالل السنة 
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  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -بآالف الرياالت السعودية  (جميع المبالغ

٦١ 

 محتفظ بها للبيع  أصول  - ٢٠
  

أصــول شــركة كريم (تمتلك المجموعة حصــة تفاقية شــراء إقامت شــركة أوبر تكنولوجيز ("أوبر") بتوقيع  ٢٠١٩مارس  ٢٦بتاريخ 
مليار ريال ســعوي (ما  ١١٫٦على صــافي أصــول شــركة كريم مقابل حوالي  ســتحواذ) وذلك لال%٨٫٨٨مباشــرة فيها تبلغ حوالي 

 ) خاضعة للتعديل. مليار دوالر أمريكي ٣٫١يعادل حوالي 

 يتألف إجمالي العائد المالي لإلتفاقية مما يلي:

سعودي (ما يعادل حوالي مل ٦٫٤حوالي مبلغ  - ضمونة وبدون  ١٫٧يار ريال  سندات قابلة للتحويل غير م مليار دوالر أمريكي) 
 فائدة.

 مليار دوالر أمريكي) نقداً. ١٫٤مليار ريال سعودي (ما يعادل حوالي  ٥٫٢حوالي مبلغ  -

موافقة معظم الجهات التنظيمية في بعد الحصول على  ٢٠٢٠يناير  ٢من قبل شركة أوبر بتاريخ  ستحواذتم إستكمال صفقة اال
تم و. والتعويضــاتســتكمال كافة اإلجراءات التنظيمية إمن قيمة الصــفقة لحين  %٢٥البلدان ذات الصــلة مع إحتجاز ما يعادل 

 ٢٠٢٠على نتائج المجموعة من بيع إســتثمارها المباشــر في شــركة كريم خالل الربع األول من عام  ســتحواذتســجيل أثر هذا اال
   .المحتجز المبلغ باستثناء مليون دوالر أمريكي) ١٣٢مليون ريال سعودي (ما يعادل حوالي  ٤٩٦ بقيمة ربح عنه نتج مما

التنظيمية  متطلباتبال المرتبطالمحتجز  بالمبلغ والمتعلقة ٢٠٢٠عام  خاللعلى المعلومات التي حصـــلت عليها المجموعة  وبناءً 
 عترافاال وتم المحتجز، المبلغ استرداد قابلية بتقييم المجوعة قامت ،ستحواذصفقة اال النهاء الالزمة والتعويضات ضريبيةوال

سعودي (ما يعادل  ١٥٢ بمبلغ ضمين تم. و٢٠٢٠الربع الثاني من عام  في كأرباحمليون دوالر أمريكي )  ٤١مليون ريال  الربح في  ت
  ).٤١الموحدة (انظر إيضاح قائمة الربح أو الخسارة (خسائر) أخرى في  مكاسب بند صافي

  
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة - ٢١

  )٧إيضاح  -مع الجهات ذات العالقة (شركات زميلة ومشاريع مشتركةواألرصدة المعامالت التجارية  ١-٢١

  ما يلي:كديسمبر  ٣١بلغت تعامالت المجموعة التجارية مع الجهات ذات العالقة خالل السنة المنتهية في 

٢٠٢٠    ٢٠١٩   
 المقدمة االتصاالتخدمات  ٣٠٩٫١٦١  ٤٣٠٫٦٨٢    

 المستلمة االتصاالتخدمات  ٧١٫١١٩  ٢٩٫٠٥٠

  
تتم عمليات البيع والشــراء من الجهات ذات العالقة وفقا لشــروط التعامل العادية. ان األرصــدة القائمة غير مضــمونة 

  الجهات ذات العالقة.  إلى أوأي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من ستالم ا أووبدون عمولة ولم يتم تقديم 
  

  وفيما يلي بيان باألرصدة القائمة في نهاية السنة المالية:

  مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة   مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

       	  
 شركات زميلة  ٣٥٤٫٥٥٤    ٢٩٢٫٠٢٠    ٦٣٫٨٢٠  ٣٨٫٩١٠
 مشاريع مشتركة   ٤٧٫٢٤٩    ١٢٫٢١٥    ١٥٧٫٨٣٠  ١٦٨٫١٧٣
٤٠١٫٨٠٣    ٣٠٤٫٢٣٥    ٢٢١٫٦٥٠  ٢٠٧٫٠٨٣    

ق-105



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)
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  مالم يذكر خالف ذلك) -بآالف الرياالت السعودية  (جميع المبالغ

٦٢ 

  (تتمة) المعامالت مع الجهات ذات العالقة -٢١

  المعامالت التجارية واألرصدة مع جهات ذات عالقة (الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة)  ٢-٢١

بالتعامالت مع الجهات الحكومية اإليراداتبلغت  بالحكومة المتعلقة  نة المنتهية في  والجهات ذات العالقة   ٣١للســــ
مليون ريال ســعودي) وبلغت المصــاريف المتعلقة بالتعامالت مع  ٧٫١٥٤: ٢٠١٩مليون ريال ســعودي ( ٩٫٦٤٦: ٢٠٢٠ديســمبر 

: ٢٠٢٠ديســمبر  ٣١(متضــمنة الرســوم الحكومية) للســنة المنتهية في  بالحكومة العالقة ذات والجهاتالجهات الحكومية 
  .مليون ريال سعودي) ٢٫٧٥٩: ٢٠١٩مليون ريال سعودي ( ٣٫٧٥٣

مليون  ١٨٫٥٠٨: ٢٠١٩مليون ريال ( ١٣٫٨٨٩ :٢٠٢٠ديســمبر  ٣١بلغ إجمالي رصــيد الذمم المدينة مع الجهات الحكومية كما في 
 :٢٠٢٠ديســمبر  ٣١وبلغ إجمالي رصــيد الذمم الدائنة مع الجهات الحكومية كما في ). ٢-١٧رقم إيضــاح (أنظر ريال ســعودي) 

من ضمن المعامالت التجارية مع الجهات الحكومية،  أنه علماً مليون ريال سعودي).  ٩٥٣: ٢٠١٩مليون ريال سعودي ( ١٫٠٥٨
ها وزارة المالية خالل الربع األول من عام أصــدرتمليون ريال ســعودي في الصــكوك التي  ٣٫٩٠٢المجموعة بمبلغ  اســتثمرت

  ).١-١٥(انظر إيضاح رقم  ٢٠١٩
بالحكومة كما في كما بلغ اجمالي رصــــيد الذمم المدينة مع الجهات  مليون ريال  ٦٥٧ :٢٠٢٠ ديســــمبر ٣١ذات العالقة 

 ٣١مليون ريال سعودي). وبلغ اجمالي رصيد الذمم الدائنة مع الجهات ذات العالقة بالحكومة كما في  ٥١٣: ٢٠١٩سعودي (
  مليون ريال سعودي). ٧٩: ٢٠١٩مليون ريال سعودي ( ٣٠٥: ٢٠٢٠ديسمبر 

  عالقة القروض إلى جهات ذات   ٣-٢١
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  ٥٫٣٥٨    ٤٫٥٩٨  التنفيذيين  كبارقروض إلى 
  
  

 

  مزايا ومكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  ٤-٢١
 ٣١وتعويضــات أعضــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين خالل الســنة المنتهية في  مكافآتفيما يلي بياناً بمزايا و

  ديسمبر:
٢٠٢٠    ٢٠١٩   
 مزايا ومكافآت قصيرة األجل  ٣١١٫١٤٦    ٢٨٠٫٣٨١
  مخصص إجازات ومكافأة نهاية الخدمة  ٨٨٫٧٩٤   ٦٠٫٠٦١

  مصروف الدفعات على أساس االسهم  ٦٫١١٦   -

 الخدمة وأخرى نهاء إتعويضات  ١٫٥٣٥  ٢٫٨٨٤
  

  

 
  رأس المال المصدر - ٢٢

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
        :من بالكامل والمدفوع المصدر المال رأس يتكون

  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ مليار سهم عادي مدفوع بالكامل ٢
  
  

  
  
  
  

 النظامي حتياطياال - ٢٣
  

من صافي  %١٠تماشيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة تم تجنيب 
على موافقة الجمعية العامة العادية  بناءً من قيمة رأس المال المصدر، و %٥٠نظامي حتى بلغ  احتياطيالدخل ك

تم إقرار وقف التجنيب لبلوغه  ٢٠١١مارس  ٢٨هـ الموافق ١٤٣٢ربيع اآلخر  ٢٣للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
النظامي عند وصوله إلى  حتياطيتوقف التجنيب لالبأن التغيير الجديد في نظام الشركات، يتضمن  علماً نصف راس المال. 

 حتياطي. هذا اال%٥٠المكون بنسبة  حتياطيمن رأس المال، اال أن الشركة أبقت على اال %٥٠بدال من دنى أكحد  %٣٠
  غير قابل للتوزيع على مساهمي الشركة.
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  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -بآالف الرياالت السعودية  (جميع المبالغ

٦٣ 

  أسهم الخزينة  - ٢٤
لبرنامج  تخصيصهابغرض  مليون ريال سعودي ٣٠٠ بقيمة سمهاأ من سهم ٢٫٩٨٢٫٧٠٠ المجموعة شراء أكملتالسنة  خالل
  ).٤٧ إيضاح(انظر جل األالموظفين طويلة  حوافز

  :٢٠٢٠ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  )باآلالف(عدد األسهم القائمة  يلي فيماو

  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠   يناير ١ في كما القائمة األسهم عدد
  )٢٫٩٨٣(   السنةأسهم الخزينة  التي تم شرائها خالل  عدد
  ١٫٩٩٧٫٠١٧   ديسمبر ٣١ في كما القائمة األسهم عدد

  :٢٠٢٠ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  )باآلالف(عدد أسهم الخزينة  يلي فيما

  -   يناير ١ في كما الخزينة أسهم عدد
  ٢٫٩٨٣   السنةأسهم الخزينة  التي تم شرائها خالل  عدد
  ٢٫٩٨٣  ديسمبر  ٣١أسهم الخزينة كما في  عدد

  

  

 

  ىأُخرات احتياطي - ٢٥
  
  

 احتياطي
ترجمة 

العمالت 
    األجنبية

  
تحوط  احتياطي

التدفقات 
    النقدية

إعادة  احتياطي
  استثماراتتقييم 

من خالل قائمة 
الدخل الشامل 

     اآلخر

  
ات احتياطي
  اإلجمالي    ىأُخر

  )٢٫٧٤٥٫٦٠٨(   )٢٫٦١٥٫٣٢٢(    -    )١٤٣٫٢١٠(    ١٢٫٩٢٤  ٢٠٢٠يناير  ١كما في 
(انظر  إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة

  )٥٦٤٫٤٣٨(    )٥٦٤٫٤٣٨(    -    -    -  )٢٨إيضاح 
  )٦٫٣٣٣(    -    -    -    )٦٫٣٣٣(  فرق تحويل من ترجمة عمليات أجنبية

  ١٫٨٢٠    -    -    ١٫٨٢٠    -  عن تحوطات التدفقات النقدية االرباحصافي 
والمشاريع من الشركات الزميلة  الحصة

  ٥٢٫٥٣١    ٥٢٫٥٣١    -    -    -  المشتركة
على حصة حقوق الملكية غير  ستحواذاال

  )٤٫٣٦٩(    )٤٫٣٦٩(    -    -    -  المسيطرة
  ٦٫١١٦    ٦٫١١٦    -    -    -  الدفع على أساس األسهم معامالت
 ضمن األخرى االحتياطيات في التغير في الحصة
  )١٫٩٦٤(    )١٫٩٦٤(    -    -    -  المشتركةللمشاريع  الملكية حقوق

  )٣٫٢٦٢٫٢٤٥(    )٣٫١٢٧٫٤٤٦(    -    )١٤١٫٣٩٠(    ٦٫٥٩١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
  

  )١٫٩٠٣٫٨٧٨(   )٢٫٢٠١٫٥٢٩(    ٤٢٥٫٩٧٤    )١٤٢٫٧٢٦(    ١٤٫٤٠٣   ٢٠١٩يناير  ١كما في 
أصول بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

  )٤٢٥٫٩٧٤(    -    )٤٢٥٫٩٧٤(    -    -  اآلخر
إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة (انظر 

  )٧٠٨٫٥٨٢(    )٧٠٨٫٥٨٢(    -    -    -  )٢٨إيضاح 
  )١٫٤٧٩(    -    -    -    )١٫٤٧٩(  فرق تحويل من ترجمة عمليات أجنبية

  )٤٨٤(    -    -    )٤٨٤(    -  عن تحوطات التدفقات النقدية الخسائرصافي 
والمشاريع من الشركات الزميلة  الحصة

  ٢٩٤٫٧٨٩    ٢٩٤٫٧٨٩    -    -    -  المشتركة
  )٢٫٧٤٥٫٦٠٨(    )٢٫٦١٥٫٣٢٢(    -    )١٤٣٫٢١٠(    ١٢٫٩٢٤  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
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٦٤ 

  حقوق الملكية غير المسيطرة   - ٢٦

 تفاصيل الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل ولها حقوق ملكية غير مسيطرة جوهرية
صيل الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل للمجموعة والتي لديها حقوق ملكية غير مسيطرة  يبين الجدول أدناه تفا

  كما في:

    اسم الشركة التابعة

نسبة الملكية وحقوق 
التصويت المقتناة من 

قبل حقوق الملكية غير 
    المسيطرة

أرباح متعلقة بحقوق الملكية 
غير المسيطرة للسنة المنتهية 

    ديسمبر ٣١في 
مسيطرة الحقوق الملكية غير 

  ديسمبر ٣١كما في 

      
٢٠٢٠  

  
٢٠١٩    

  
٢٠٢٠  

  
٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩  

  

 ١٫٢٨٥٫١٥٥  ١٫٣١٩٫٦١٥  ٢٥٩٫٥٤٥  ١٩٠٫٠٦٧    %٤٨٫٢  %٤٨٫٢   الكويت إس تي سي 

    تابعة فردية غير جوهرية  شركات
  ٧٫٢٩٧    ١٫٦١٨   ٦٢٠  ٢٥٥  

      ١٫٢٩٢٫٤٥٢    ١٫٣٢١٫٢٣٣   ٢٦٠٫١٦٥  ١٩٠٫٣٢٢  

غير المملوكة بالكامل للمجموعة والتي لديها حقوق  الكويت إس تي سيفيما يلي ملخص للبيانات المالية لشركة 
 ملكية غير مسيطرة جوهرية:

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 
        المالي المركز قائمة
 ٢٫٣٤٥٫٢٤٤    ٢٫١٣١٫٦٧٦  المتداولة  األصول
 ٢٫٧٤٩٫٥٤٧    ٢٫٦٨٨٫٢٢٧  غير المتداولة  األصول

  )٢٫١١٤٫١٠٠(    )١٫٧٩٧٫٨٠٣(  المتداولة  االلتزامات
 )٣١٤٫٣٩٣(    )٢٨٤٫٣١٠( غير المتداولة  االلتزامات

  ٢٫٦٦٦٫٢٩٨    ٢٫٧٣٧٫٧٩٠  االصول صافي

  ١٫٣٨١٫١٤٣    ١٫٤١٨٫١٧٥  المجموعة من صافي األصول  حصة
  ١٫٢٨٥٫١٥٥    ١٫٣١٩٫٦١٥  المسيطرة غير الملكية حقوق حصة

  

  ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة  
 ٢٠١٩   ٢٠٢٠  

       اآلخر الشامل والدخل الدخل قائمة
  ٣٫٦٢٩٫٩٤١   ٣٫٤٨١٫٠٥٦  داتااإلير

        
 ٥٣٨٫٨٩٨   ٣٩٤٫٦٤١  السنة  ربح

 )٣٫٠٥٣( )٣٫٩٨٦(  الخسارة الشاملة اُألخرى للسنة 
 ٥٣٥٫٨٤٥   ٣٩٠٫٦٥٥ سنة للالدخل الشامل  إجمالي

  ٢٧٧٫٥٦٧    ٢٠٢٫٣٥٩  المجموعة من الدخل الشامل  حصة    
  ٢٥٨٫٢٧٨    ١٨٨٫٢٩٦  الشامل الدخل من المسيطرة غير الملكية حقوق حصة

  
  
  

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  
 ٢٠١٩   ٢٠٢٠  

       النقدية  التدفقات قائمة
  ١٫١٦٨٫٦٦٧   ٨٠١٫٩٠٦  التشغيلية األنشطة
 )١٫٢٥٤٫٨١١(   )٩٤٫٥٧٧(  االستثمارية األنشطة
 )٧٤٫٥٨١(   )٥٠٠٫٣١٨(  التمويلية األنشطة
 )١٦٠٫٧٢٥(   ٢٠٧٫٠١١ وما في يماثله النقد في(النقص)  الزيادة صافي
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٦٦ 

  قروض (تتمة)  - ٢٧
اسمية تبلغ مليون ريال قيمة مليار ريال سعودي. لشهادات الصكوك  ٥أصدرت الشركة برنامج صكوك بحد اقصى   ) ١

  سنوات. ١٠ولمدة سعودي لكل منها وتم إصدارها بالقيمة االسمية 

) على قيام الشركة ٢٠١٩ابريل  ٢٤هــــــ (الموافق ١٤٤٠شعبان لعام  ١٩تمت الموافقة في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ  ) ٢
عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم انشاؤها  أوبإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك بشكل مباشر 

من خالل ســلســلة من  أوعدة مراحل،  أومرحلة  أوعدة أجزاء  أوثانوية في جزء  أوصــكوك أولية صــدار إلها اســتخدامو
مليون دوالر امريكي الجمالي قيمة إصــــدارات وأجزاء  ٥٫٠٠٠ هوقدربما ال يتجاوز مبلغا واإلصــــدارات بالدوالر األمريكي 

  أعاله في أي وقت من األوقات.  هبرنامج الصكوك المشار الي
  

(وهي شــركة تم  ٢٠١٩الســعودية المحدودة خالل الربع الثاني  تصــاالتاالمت شــركة صــكوك قا ،وبناء على ما تقدم
تأسيسها لغرض اصدار صكوك بموجب برنامج الصكوك المشار اليه أعاله بالدوالر االمريكي) بطرح اإلصدار األول من 

 . هذا البرنامجسنوات ١٠) لمدة مليون دوالر امريكي ١٫٢٥٠ (ما يعادلمليون ريال سعودي  ٤٫٦٨٨برنامج الصكوك بمبلغ 
الف دوالر امريكي  ٢٠٠صـــك بقيمة اســـمية  ٦٫٢٥٠عبارة عن صـــكوك دولية بالدوالر األمريكي وباجمالي عدد صـــكوك 

  ومدة استحقاق عشر سنوات.  %٣٫٨٩للصك بعائد سنوي يبلغ 
 

عائد  البحرين تسهيالت مرابحة مضمونة مقابل أرض ومبنى مملوكة لها. تم التحوط عن خطر إس تي سيلدى شركة  ) ٣
 . )٩ إيضاح(انظر  الربح لجزء كبيرمن تسهيالت المرابحة

مليون ريال  ٨٤٤مليون دينار بحريني ( ٨٤٫٨البحرين تســهيالت مرابحة غير مضــمونة بقيمة  إس تي ســيلدى  شــركة  ) ٤
 معدل الربح.مخاطر  منالنقدية للتحوط تدفقات الفي ترتيبات تحوط شـــركة إس تي ســـي البحرين دخلت  .)ســـعودي

القيمة الدفترية لتسهيالت المرابحة ال تختلف جوهرياً عن قيمتها العادلة ألن تأثير الخصم ومخاطر االئتمان والمخاطر 
 .٢٠٢٢لغاية مايو  ٢٠١٩تبدأ من يونيو  اً قسط ١٣بموجب هذه التسهيالت يتم سداد  ال يعتبر جوهرياً. ىخرالسوقية األُ 

 من متغيرة بعمولة مشــترك قرض على ٢٠١٧ديســمبر  ٢٨ بتاريخشــركة إس تي ســي آســيا القابضــة المحدودة  حصــلت ) ٥
 . هذه التسهيالت مضمونة مقابل خطاب ضمان مقدم من الشركة. سنوات خمس سداد ولفترة بنوك عدة

 هذه التسهيالت مضمونة مقابل خطاب ضمان مقدم من الشركة.  ) ٦
٢٨ -  

  برامج منافع التقاعد  - ٢٨
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

  

تمنح المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها. تحســـب المكافأة المســـتحقة على أســـاس آخر راتب للموظف وفترة 
وفقاً لقوانين العمل في الدولة المعنية وتســــتحق عند الخدمة، شــــريطة إكمال حد أدنى من الخدمة ويتم احتســــابها 

االستقالة أو عند إنهاء خدمات الموظف. تقيد التكاليف المتوقعة مقابل هذه المكافأة كمصاريف مستحقة على مدى 
  فترة عمل الموظف.

  في الرواتب. تتعرض خطة المجموعة لمخاطر إكتوارية مثل مخاطر معدالت الخصم ومخاطر التغير
ــاط ــدالت مخ ر مع
  الخصم

  .برنامج مكافأة نهاية الخدمة اتالتزاممعدل الخصم يزيد من  انخفاض

ــاطر التغير في  مخ
  الرواتب

احتســاب القيمة الحالية لمخصــص برنامج مكافأة نهاية الخدمة على أســاس الرواتب يتم 
الزيادة في رواتب المشــــاركين في فإن المســــتقبلية للمشــــاركين في البرنامج، وعليه 

 البرنامج. اتالتزامالبرنامج سوف تزيد  من قيمة 
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٦٧ 

  برامج منافع التقاعد (تتمة) -٢٨
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة (تتمة)

  

. وخالل الســنة ٢٠٢٠ديســمبر  ٣١أحدث تقييم إكتواري كما في  اســتخدامتم احتســاب مخصــص مكافأة نهاية الخدمة، ب
 اتلتزامزيادة في القيمة الحالية ال والذي نتج عنهالخصــــم،  بمعدلاالكتوارية المتعلقة فتراضــــات االتم تحديث المالية 

  المنافع المحددة.

المنافع المحددة، وتكلفة الخدمة الحالية ذات الصــــلة، وتكلفة الخدمة الســــابقة،  لتزامتم قياس القيمة الحالية ال
  طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.  استخدامب

تمثل معدل  ٢٠٢٠اإلكتوارية الهامة المســـتخدمة في تحديد مخصـــص مكافأة نهاية الخدمة خالل العام فتراضـــات االإن 
تب (% ٣٫٥-%٢٫١(الخصــــم  عة في الروا يادة المتوق عدل الخصــــم ٢٠١٩( )% ٥٫٠-% ٢٫٠) والز يادة  )%٤٫٣ -% ٣٫٢(: م والز

تســـجيل خســـائر اكتوارية بمبلغ  عنه نتجالتغير في هذه االفتراضـــات خالل العام  ).%٥٫٧ -%  ٢٫٧المتوقعة في الرواتب 
  ).سعودي ريال مليون ٧١٠: ٢٠١٩( سعوديمليون ريال  ٥٦٩

  : ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  فيما يلي صافي المصاريف المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٣٦٧٫٤٢٣    ٤٥٢٫٦١٥  الخدمة  تكلفة
  ١٩٣٫٤٩٠    ١٠٠٫٤٥٧  الفائدة  مصروف

  ٥٦٠٫٩١٣    ٥٥٣٫٠٧٢  

  ديسمبر:  ٣١وفيما يلي بيان بحركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ٣٫٩١٩٫٣٦٢    ٤٫٨١٢٫٨٠٥  يناير ١ في الرصيد

 الخسارة أو الربح قائمة في بها المعترف المصاريف
  ٥٦٠٫٩١٣    ٥٥٣٫٠٧٢  الموحدة
 اآلخر الشامل الدخل قائمة في مدرجة إكتوارية خسائر

  ٧١٠٫٠٥٤    ٥٦٨٫٨٩٣  الموحدة
  )٤٥١٫٠٥٠(    )٦٧٧٫٧٤١(  السنة خالل المدفوع
 ٧٣٫٥٢٦   )١٧٫٧١٦(  وأُخرى الترجمة فروقات
  ٤٫٨١٢٫٨٠٥    ٥٫٢٣٩٫٣١٣  ديسمبر ٣١ في الرصيد

  

 االفتراضـــات على بناءً النقص و أ بالزيادةنهايه الخدمة  مكافاة لمخصـــص الدفترية القيمةيظهر التغير في  التاليالجدول 
   :أدناه

  الخدمة نهاية مكافاة مخصص على االثر      
    ٢٠٢٠        

  النسبة في النقص    النسبة في الزيادة   االساس القيمة   النسبةفي  التغير  
  ٥٫٣٨١٫٥٢٥    ٥٫١٠٣٫٩٨٥  ٥٫٢٣٩٫٣١٣  اساس نقطة ٢٥  الخصم   معدل
  ٥٫١٠٥٫٠٠٣    ٥٫٣٧٩٫٥١٨  ٥٫٢٣٩٫٣١٣  اساس نقطة ٢٥  التغير في الرواتب   معدل

            
  

  الخدمة نهاية مكافاة مخصص على االثر      
    ٢٠١٩        

  النسبة في النقص    النسبة في الزيادة   االساس القيمة  في النسبة  التغير  
  ٤٫٩٤٠٫٠١٥    ٤٫٦٨٥٫٥٩٥  ٤٫٨١٢٫٨٠٥  اساس نقطة ٢٥  الخصم   معدل
  ٤٫٦٨٦٫٠٣١    ٤٫٩٣٩٫٥٧٩  ٤٫٨١٢٫٨٠٥  اساس نقطة ٢٥  التغير في الرواتب   معدل
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٦٨ 

  برامج منافع التقاعد (تتمة) -٢٨
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة (تتمة)

قد ال يمثل تحليل األثر أعاله التغيير الفعلي في مخصــــص مكافأة نهاية الخدمة كما أنه من غير المحتمل أن تحدث 
  قد تكون مرتبطة ببعضها.فتراضات االبمعزل عن بعضها البعض كما أن بعض فتراضات االالتغيرات في 

  
  برامج االشتراكات المحددة

 

اعد لموظفيها والتي تتم إدارتها من قبل مؤســــســــات حكومية في الدول تقوم المجموعة بالمشــــاركة في برامج التق
 مليون ٤٥٧: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المعنية. بلغ المبلغ المعترف به كمصروف برامج االشتراكات المحددة للسنة المنتهية في 

  مليون ريال سعودي). ٤٤٣: ٢٠١٩ريال سعودي (
  

 التزامات عقود اإليجار -٢٩
  

  التزامات عقود اإليجار:فيما يلي الحركة على 
  

 ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
 

   ٢٫٨٨١٫١٧٧  يناير ١الرصيد في 
٢٫٣٦٧٫٣٤٨  

 ١٫١٧٤٫٩٩٠  ١٫٣٢٩٫٠٩٧  اإلضافات خالل السنة
 )٧١٢٫٤٦٧(  )٨٣١٫٦٤٢(  المدفوعات خالل السنة
 ١٣٧٫٥٧٦  ٩٩٫١٦٢  تكاليف الفائدة السنوية

  )٨٦٫٢٧٠(    )٤٩٧٫٧٥٦(  تسويات أُخرى
  ٢٫٨٨١٫١٧٧    ٢٫٩٨٠٫٠٣٨   ديسمبر ٣١الرصيد في 

  

  متداولة ٧٤٢٫١٨٥  ٧١٦٫٧٦٢
 غير متداولة ٢٫٢٣٧٫٨٥٣  ٢٫١٦٤٫٤١٥
٢٫٩٨٠٫٠٣٨    ٢٫٨٨١٫١٧٧    

 مخصصات  - ٣٠
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

 ٦٫٠٦٤٫٥١٠   ٤٫٦٧٢٫٨٥٩ )١(مخصصات قانونية وتنظيمية 
  ٢٣٨٫١٠٤    ٢١١٫٦٨٩  )٢(مخصصات إزالة األصول 

    ٦٫٣٠٢٫٦١٤    ٤٫٨٨٤٫٥٤٨  
  ٥٫٤١١٫٤٠٤    ٤٫١٥٨٫٩٢٣  متداولة    

  ٨٩١٫٢١٠    ٧٢٥٫٦٢٥  غير متداولة
  ٦٫٣٠٢٫٦١٤    ٤٫٨٨٤٫٥٤٨  

  

 ٢٠١٩    ٢٠٢٠ 
        )١(مخصصات قانونية وتنظيمية 

  ٧٫٣٣٦٫٠٥٧    ٦٫٠٦٤٫٥١٠  يناير  ١الرصيد في 
  ٥٠٧٫٨٢٥    ١٢١٫٣٤٠  السنة خاللإضافات 

  )١٫٧٧٩٫٣٧٢(    )١٫٥١٢٫٩٩١(  السنة خاللالمسدد / تسويات 
  ٦٫٠٦٤٫٥١٠    ٤٫٦٧٢٫٨٥٩  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

        
        )٢(مخصصات إزالة األصول وأخرى 

  ٣٨١٫٢٠٥    ٢٣٨٫١٠٤  يناير  ١الرصيد في 
 ١٧٢٫٢٢٦   ٦٤٫٧٣٧  السنة خاللإضافات 

 )٣١٥٫٣٢٧(    )٩١٫١٥٢(  تخفيضات / تسويات ناتجة عن إعادة التقييم وأخرى
  ٢٣٨٫١٠٤    ٢١١٫٦٨٩ ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٦٩ 

 مخصصات (تتمة) - ٣٠

تعتبر المجموعة طرفاً في عدد من المطالبات القانونية والتنظيمية. قامت المجموعة، وبعد الحصول على المشورة   )١
 الخارجةالقانونية المستقلة، بتجنيب مخصصات اخذاً باالعتبار حيثيات كل حالة على حدة. إن توقيت التدفقات النقدية 

سنة، ومع ذلك قد يكون توقيت التدفقات النقدية لبعض المطالبات المرتبطة بغالبية المطالبات تكون عادة أكثر من 
 أقل من سنة.

خالل ممارسة الشركة لنشاطها االعتيادي، يتم استخدام عدد من المواقع واألصول اُألخرى والتي يتوقع أن يكون   )٢
المرتبطة خالل  الخارجةنقدية لها تكاليف مرتبطة بإعادتها لحالتها األصلية عند إزالة األصول. يتوقع حدوث التدفقات ال

  عشر سنوات من تاريخ بدء استخدام األصول. 

 العقد اتالتزام  - ٣١
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

 ٣٫٠٨٤٫٨٣٦   ٢٫١٠١٫٩٩٦  مؤجلة من خدمات  إيرادات
  ٦٠٥٫٠٦٨    ٥٧١٫١٥٦  والء العمالء  برنامج

  ٣٫٦٨٩٫٩٠٤    ٢٫٦٧٣٫١٥٢  

 )١( متداولة ١٫٩٠١٫٢٣٧   ٢٫٩١٧٫٩٨٩
 )٢( غير متداولة ٧٧١٫٩١٥   ٧٧١٫٩١٥

٢٫٦٧٣٫١٥٢    ٣٫٦٨٩٫٩٠٤    

من التزامات العقد باإليرادات غير المكتســبة المتعلقة بالبطاقات المدفوعة مســبًقا المباعة وقيمة نقاط برنامج المتداول يتعلق الجزء  ) ١( 
مليون  ٢٫٩١٧رصــيد التزامات العقد في بداية الســنة مبلغ  بلغت اإليرادات المعترف بها خالل الســنة التي تم تضــمينها في. والء العمالء

 مليون ريال سعودي). ٢٫٥٣٨: ٢٠١٩ريال سعودي (
يتعلق الجزء غير المتداول من التزامات العقد بمبالغ مســـتلمة من قبل إحدى الشـــركات التابعة للمجموعة من عميل رئيســـي إلنشـــاء  ) ٢( 

  .ج)-٤٥(انظر إيضاح  مليون ريال سعودي ٥٩١جزة لها شبكة ألياف بصرية بلغت األعمال الرأسمالية المن
  
  

  

 ىأُخرومالية  اتالتزام  - ٣٢
 التزامات مالية  ١-٣٢

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  ٢٫١١١٫١٦١    ٢٫١٥١٫١١٦  أرباح مستحقة  توزيعات
  ١٫٥٣٠٫١٨٤    ٢٫٢٧٦٫٥٠٥  التردديالطيف   بتراخيص متعلقة مالية التزامات
  ٩٥٫٨٤٢    ٦١٫٩٥٧  واخرىمشتقة  التزامات

  ٣٫٧٣٧٫١٨٧    ٤٫٤٨٩٫٥٧٨  
        

  ٢٫١٤٥٫٢٧٦    ٢٫٢٠٨٫٦٨٧    متداولة
  ١٫٥٩١٫٩١١    ٢٫٢٨٠٫٨٩١  متداولة  غير

  ٣٫٧٣٧٫١٨٧    ٤٫٤٨٩٫٥٧٨  
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  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٧٠ 

 التزامات مالية وأُخرى (تتمة) - ٣٢
 ىأُخر اتالتزام ٢-٣٢

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  ٣٫٣٤١٫٩٤٣    ٣٫٨١٤٫٨٨٩  (*) مؤجلة إيرادات

  ٩٥٦٫٤٧٨    ١٫٠٨٥٫٨٧٣  حكومية  مستحقات
  ٥١١٫٨٥١    ٣٨١٫٠٢٢  وأُخرى نظامية مستحقات

  ٤٫٨١٠٫٢٧٢    ٥٫٢٨١٫٧٨٤  

  
 

  :هدناأالمؤجلة  اإليراداتتفاصيل  )*(

  )*(*منح حكومية   ٣٫٧٧٢٫٢٥١    ٣٫٣٢٠٫٦٨٤
  أُخرى ٤٢٫٦٣٨   ٢١٫٢٥٩

٣٫٨١٤٫٨٨٩   ٣٫٣٤١٫٩٤٣  
        

 مختلفةفي مناطق  تصاالتالا اتبناء شبك لغرضوتقنية المعلومات للشركة  تصاالتاالتتمثل المنح الحكومية، بالمنح المقدمة من هيئة *) *(
  ).٨-٤(أنظر إيضاح  المملكة في

  وآخروندائنون تجاريون  - ٣٣
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

 ٨٫٣٦٤٫٦٢٦    ٩٫٢٢٥٫٥٦٥  المستحقة المصاريف
 ٦٫٥٥٠٫٨١٢    ٤٫٣٩٨٫٢٨٤  التجاريون الدائنون
  -    ٢٫٦٢٦٫٧٥٠  دفع أوراق
  ٩٩٣٫٥٢٦    ١٫٨٦٨٫٣٧٨  خرون آ دائنون

  ١٫٣٨٢٫٥٨١    ١٫٤٦٨٫٥١٢  الموظفين مستحقات
  ٨٨٠٫٨٦٤    ٦٧٨٫١٥٤  موردين ومحتجزات رأسمالية مستحقات
  ٦٩٫٧٤٩    ٣١٫١٤٨  المستردة العمالء تأمينات

  ١٨٫٢٤٢٫١٥٨    ٢٠٫٢٩٦٫٧٩١  

ال يوجد عوائد محملة على أرصــدة الدائنين التجاريين. لدى المجموعة ســياســة إدارة مخاطر مالية لضــمان ســداد جميع 
  مسبقا.المبالغ المستحقة خالل فترات االئتمان المتفق عليها 

 دخل الزكاة وضريبة ال - ٣٤
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

 ١٫٤٥٢٫٦٤٥    ١٫٨٧٨٫١٤٨  (أ)   الزكاة
  ٢٩٫٦٣٣    ٢٥٫٦٤٣  (ب) الدخل ضريبة

  ١٫٤٨٢٫٢٧٨    ١٫٩٠٣٫٧٩١  
  

  
  
  
 
  
  
  
  
  

 متداولة ١٫٣٦١٫٠٨٤    ١٫٣٠١٫٥٦٦
 غير متداولة ٣٫٩٢٠٫٧٠٠    ٣٫٥٠٨٫٧٠٦
٥٫٢٨١٫٧٨٤    ٤٫٨١٠٫٢٧٢    
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  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٧١ 

 (تتمة)الزكاة وضريبة الدخل  - ٣٤
 الزكاة   .أ

وفقاً لقواعد وأســـس الزكاة في المملكة تقوم المجموعة باحتســـاب وتســـجيل مخصـــص الزكاة على الوعاء الزكوي 
  العربية السعودية.

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ بداية السنة –المال  رأس

        :اإلضافات
 بداية - واخرى والمخصصات اتحتياطيواال المبقاة األرباح
  ٧٨٫٤٧٠٫٤١٨    ٧٨٫٩٣٩٫٧٩٥   السنة
  ١٠٫١٢٩٫٠٦١    ١٠٫٣٥٦٫٠٦٠  المعدل الدخل صافي
  ١٠٨٫٥٩٩٫٤٧٩    ١٠٩٫٢٩٥٫٨٥٥  المعدل المساهمين حقوق إجمالي

        :اتستبعاداال
  ٥٨٫٢٢٧٫٠٦٦    ٦٢٫٦٠٠٫٨٩٦  ستثماراتواال )المعدل(الممتلكات  صافي

  ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٧٫٩٧٣٫٤١٨  مدفوعة أرباح توزيعات
  ١٫٩٦٢٫٢٦٦    ٢٫٩٣٢٫١٣٧  أخرى وأرصدة المؤجلة المصروفات

  ٧٢٫١٨٩٫٣٣٢    ٧٣٫٥٠٦٫٤٥١  المعدل اتستبعاداال إجمالي
  ٣٦٫٤١٠٫١٤٧    ٣٥٫٧٨٩٫٤٠٤  الزكاة وعاء

  ٩٣٨٫٥٣٨    ٩٢٢٫٥٣٨  للسنة بالكامل المملوكة للشركات المحتسبة الزكاة
  )٢٠٣٫٨٩٣(    ٢٢٨٫٣٧٢  خالل السنة الزكاة على تسويات
  ٦٫٤٦٣    ٣٫٢١٠  بالكامل للسنة  ملوكةالم غير الشركات : زكاةيضاف
  ٧٤١٫١٠٨    ١٫١٥٤٫١٢٠  لسنةالمحمل خالل ا الزكاة مخصص إجمالي

  الزكاة  مخصص
٢٠٢٠    ٢٠١٩   
 يناير ١الرصيد في  ١٫٤٥٢٫٦٤٥  ١٫٤٤٣٫٢٢٤
  المحمل خالل السنة   ١٫١٥٤٫١٢٠    ٧٤١٫١٠٨

 التسويات خالل السنة  )٦٫٤٥٧(  )٣٫٩٠٧(
  المبالغ المدفوعة خالل السنة  )٧٢٢٫١٦٠(  )٧٢٧٫٧٨٠(

 ديسمبر ٣١الرصيد في  ١٫٨٧٨٫١٤٨  ١٫٤٥٢٫٦٤٥
  

  

على تلك االقرارات  ءً مع سداد الزكاة المستحقة بنا ٢٠١٩قدمت المجموعة جميع إقراراتها الزكوية حتى نهاية عام 
موحداً لها ولشركاتها  اً أصبحت المجموعة تقدم إقراراً زكوي ٢٠٠٩وتسلمت شهادات الزكاة لتلك السنوات. بدءاً من عام 

 بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك وفقاً لالئحة التنفيذية لجباية الزكاة. ءً التابعة المملوكة بالكامل سوا

وال تزال هذه االعتراضات منظورة لدى األمانة العامة للجان  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨وأيضا قدمت المجموعة اعتراضات عن عامي 
بقاً) حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. علما بأن الفروقات الزكوية المعترض الضريبية (اللجنة االستئنافية سا

عليها ناتجة بشكل جوهري عن بند المقارنة بين الوعاء الزكوي و الربح المعدل أيهما أعلى. تعتقد المجموعة بأن نتائج 
 جوهرية.هذه االعتراضات ستكون لصالحها ولن يترتب عليها أي مخصصات إضافية 

عتراضات المقدمة عن الربوط تسوية نهائية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يخص اال إلىكما توصلت المجموعة 
 مليون ريال سعودي.  ٢٠٥ونتج عنها دفع مبلغ  ٢٠١٨و  ٢٠١٤الزكوية لعامي 

بمبلغ  ٢٠١٧وحتى  ٢٠١٥كما تسلمت المجموعة ربوطاً زكوية تتضمن فروقات تخص اإلقرارات الزكوية المقدمة لألعوام من 
المجموعة باإلعتراض عليها خالل المهلة النظامية. ترى المجموعة سالمة موقفها  مليون ريال سعودي وقامت ٨٦٥

هرية.نه لن يترتب عن ذلك أي مخصصات إضافية جوأالقانوني و
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  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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٧٢ 

 الزكاة وضريبة الدخل (تتمة) -٣٤
 دخل الضريبة   .ب

يمثل نصيب المجموعة من ضرائب الدخل المستحقة على الشركات التابعة وفقاً لألنظمة الضريبية السائدة في بلدانها، 
ريال  مليون ٢١: ٢٠١٩ريـــال سعــــودي ( مليون ١٦مبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ويبلغ مصروف ضرائب الدخل للسنة المنتهية في 

 ريال مليون ١٥٫١:  ٢٠١٩مليون ريال سعودي (  ٢٨٫٥مبلغ  ٢٠٢٠وبلغت ضريبة الدخل المدفوعة خالل عام  سعودي).
  ).سعودي

  

   اإليرادات - ٣٥
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٤٥٫٦٤٢٫٩٤٥    ٤٩٫٨٩٨٫٦٢١  تقديم الخدمات
  ٨٫٥٥٦٫٠٩٠    ٨٫٨٢٠٫١٦١  السلع بيع

  ١٦٨٫٤٩٦    ٢٣٤٫٥٣٦  أُخرى
  ٥٤٫٣٦٧٫٥٣١    ٥٨٫٩٥٣٫٣١٨  

 

  )٨مشار اليه في إيضاح المعلومات القطاعية (انظر إيضاح يرادات لإلالتوزيع الجغرافي 

   اإليراداتتكلفة  - ٣٦
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٧٫٤٩٢٫١٩٧    ٨٫٧١٢٫٢٢٨  األجهزة المباعة  تكلفة
  ٤٫٥١٥٫٤٨٨    ٤٫٧٤٠٫٠٠٧  استخدام شبكات  رسوم

  ٣٫١٠٨٫٥٠٨    ٣٫٨٠٦٫٨٢٣  )*رسوم حكومية (
  ٣٫٠٥٩٫٤٦٦    ٣٫٣٣٨٫٠٥٠  تكاليف موظفين
  ٢٫١١٢٫٠٤٥    ٢٫٥٦٨٫٩٧٢  إصالح وصيانة

  ١٫٣٠٢٫٥٨١    ٩٥٥٫١٢٠  البطاقات وطباعة شحن اعادة تكلفة
  ٣١٥٫٧٩٧    ٢٦٨٫٣٥٢  )١٣تكاليف العقد (أنظر إيضاح  انخفاضإطفاء و
  ٧٠٫٢٢٤    ٦٠٩٫٣٧١  أُخرى

  ٢١٫٩٧٦٫٣٠٦   ٢٤٫٩٩٨٫٩٢٣ 
ســالمة المن وواأل، والتوصــيلالبريد، و تصــاالتاالخدمات  ،معدات وســياراتو" مصــاريف متنوعة أهمها: إيجارممتلكات ىأُخربند " يتضــمن

  ومصاريف مرافق واستشارات.

 الرسوم الحكومية: تفاصيلفيما يلي )*(
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٢٫٢٣٧٫٩٨٣    ٢٫٧٤٠٫٧٥١  ياً خدمة تجار الرسوم تقديم 
  ٣٦٠٫٠٣٩    ٤٠٧٫٠٢٢  رسوم الطيف الترددي

  ٣٧٣٫٢٣٧    ٣٩٧٫٨٥٩  رسوم الرخصة
  ١٣٧٫٢٤٩    ٢٦١٫١٩١  أُخرى

  ٣٫١٠٨٫٥٠٨   ٣٫٨٠٦٫٨٢٣ 
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  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٧٣ 

  مصاريف بيعية وتسويقية -٣٧
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
 ٢٫١٥٢٫٢٥٣   ٢٫٤٠٧٫٩٣٦  الموظفينتكاليف 
  ٦٦٢٫٠٤٣    ١٫٠٧٢٫٩٥٩  )١-١٧القيمة في المدينين التجاريين (انظر إيضاح  انخفاضخسائر 

 ٧٨٦٫٨٠٩   ٦٧٤٫٤٨٨  عمولة مبيعات
 ٧٦٩٫٦٠١   ٦٥٣٫٩٠٢  دعاية وإعالن

  ٨٨٫٣٤٦    ٢٣٧٫٦١٤  )١٣تكاليف العقد (أنظر إيضاح  انخفاضإطفاء و
  ٢٦٠٫٨٩٨    ١٩٤٫١١٠  مصاريف مراكز االتصال

 ٣٢٠٫٧٦٥   ١٨٩٫٣٦٣  إصالح وصيانة
 ٨٣٫٢٤٥   ١٦٣٫٠٥٦  تكلفة رعاية األنشطة الرياضية

  ١٠٢٫٨٠٧    ١١٧٫٦٨٦  العقد  اصول انخفاض
 ٣٥٥٫٢٠٢   ٣٤٢٫٥١٨  أُخرى

  ٥٫٥٨١٫٩٦٩    ٦٫٠٥٣٫٦٣٢  

  .تصاالتاال مرافق إدارة ومصاريف ،تصاالتاال ومصاريف ،متنوعة أهمها: األمن والسالمة اً " بنودىأُخر" تضمنت

  مصاريف عمومية وإدارية -٣٨
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ٣٫٣٠٣٫٣٦٥   ٣٫٤٧٢٫١٠٤  تكاليف الموظفين

  ٨٨٠٫٤٧١    ٩٢٥٫٦٩٢  إصالح وصيانة
  ٤٠٤٫٧٧٦    ٣٢٢٫٩٢٤  أتعاب استشارية وقانونية ومهنية

  ١٢٠٫٢١١    ١٢٦٫٨٣٩  سداد خدمة رسوم
  ٩٩٫٠٢٥    ١١٦٫٥٠٦  عامة مرافقمصاريف 

  ١٤١٫١٨١    ١٠١٫١٤٠  مصاريف األمن والسالمة
  ٥٩٥٫٢٤٧    ٧٤٥٫٥٥٨  أُخرى

  ٥٫٥٤٤٫٢٧٦   ٥٫٨١٠٫٧٦٣  

 مكتبية، مستلزماتو ،أقساط تأمين مصاريف ،معدات وسياراتوإيجارممتلكات متنوعة أهمها:  اً بنود"أُخرى"  تتضمن
  .توصيل وخدمات وبريد ومناولة شحن ومصاريف

  

 إيرادات تمويل -٣٩
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٢٧٩٫٠٢٥    ٢٩٥٫٧٦٧  الصكوك إيرادات
  ٣٦٠٫١٣٦    ١١٨٫١٠٦  المرابحات إيرادات

  ٦٣٩٫١٦١   ٤١٣٫٨٧٣ 
 

  تكاليف تمويل - ٤٠
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

 ١٩٣٫٦٣٥   ٢٣٢٫٨٣٨  بالصكوكتكاليف التمويل المتعلقة 
  ١٤٤٫٤٢٩    ٨٣٫٥٩٦   بالمرابحاتتكاليف التمويل المتعلقة 

  ١٣٧٫٥٧٦    ٩٩٫١٦٢  عقود اإليجار بالتزاماتالمتعلقة  التمويل تكاليف
  ٢٨٩٫٥١٤    ٢٠٨٫٣٢٩  المالية وااللتزامات بالمخصصات المتعلق الخصم تخفيض

  ٧٦٥٫١٥٤   ٦٢٣٫٩٢٥  
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٧٤ 

 خرى أ )خسائرسب (امكصافي  - ٤١
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  -    ٦٤٧٫٨٠٤  بيع حصة في شركات زميلة  مكاسب
  )٣٢٤٫٥٤٦(    )١٥٠٫٣٨٨(  ومعدات ممتلكات استبعاد/  بيع خسائر
  من العادلة بالقيمة مصنفة مالية أصول مكاسب(خسائر)  صافي

  ٢٨٧٫٤٨٠    )٨٣٫٣٨٩(  الخسارة أو الربح خالل 
  )٣٫٨٩٤(    ١٠٫٥٨٥  أُخرىو األجنبية العمالت أسعار تغير(خسائر)  مكاسب صافي

  ٤٠٫٩٦٠(    ٤٢٤٫٦١٢(  
  

 ربحية السهم  - ٤٢
 

 :ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة والمخفضة األساسية السهم ربحية احتساب يلي فيما

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ١٠٫٦٦٤٫٦٦٦    ١٠٫٩٩٤٫٨٧٥  مساهمي الشركة األم  إلى العائد للسنةالربح  صافي
        :)باآلالف(األسهم  عدد

األســــهم العادية ألغراض احتســــاب ربحية الســــهم  لعددالمرحج  المتوســــط
  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٫٩٩٩٫٢٠٧  األساسية 
  -    ٧٩٣  المرحج لعدد األسهم العادية المعاد شراؤها  المتوسط

المرحج لعدد األســــهم العادية ألغراض احتســــاب ربحية الســــهم  المتوســــط
  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  المخفضة 

  ):السعوديالشركة االم (بالريال  مساهمي إلىالعائد على الربح  بناء السهم ربحية
  ٥٫٣٣    ٥٫٥٠  األساسية  - 
  ٥٫٣٣    ٥٫٥٠  المخفضة  - 

  

 األدوات المالية  - ٤٣
  إدارة رأس المال   ١-٤٣

  

  :لضمان هارأسمال المجموعة تدير
  .االستمرارية لمبدأ وفقاً  االستمرار على قدرتها -
  .األمثل النحو وعلى بكفاءة االستراتيجية ستثماراتاال ومتطلبات العامل هارأسمال تمويل -
  .األرباح توزيعات دفع استقرار على تحافظ الطويل المدى على أرباح توزيع سياسة تقديم -
  .ممكن حد ألقصى للمساهمين العوائد  زيادة -
   .على تركيبة مالئمة من الدين وحقوق الملكية الحفاظ -

  

االســـتراتيجية، وتغيرات البيئة االقتصـــادية،  ســـتثماراتالمجموعة بمراجعة هيكلة رأســـمالها في ضـــوء قرارات اال تقوم
   .وتقوم بتقييم تأثير هذه التغيرات على تكلفة رأس المال والخطر المتعلق برأس المال

. ولم تدخل المجموعة أي تعديالت على أهداف هامالكل رأســــتتعلق بهي ال تخضــــع المجموعة ألي متطلبات خارجية
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١وإجراءات إدارة رأس المال خالل السنة المنتهية في 
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٧٥ 

 األدوات المالية (تتمة) -٤٣
  إدارة رأس المال (تتمة) ١-٤٣

 المجموعة بمراجعة هيكلة رأس المال بشــــكل ســــنوي لتقييم تكلفة رأس المال واألخطار المتعلقة به. تهدفتقوم 
  المجموعة لتحقيق النسب التالية:

 أو أقل. %٢٠٠تساوي  طفاءواإل ستهالكنسبة مستوى الدين مقابل الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واال ) ١( 
 أو أقل. %٥٠نسبة مستوى الدين مقابل الدين وحقوق الملكية تساوي  ) ٢( 

 ديسمبر: ٣١كانت النسب في نهاية السنة المنتهية في 
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٩٫٣١٢٫٨١٥    ٨٫٩٥٦٫٠٩٠  )أ( الدين
  ٢١٫٢٦٤٫٩٨٠    ٢٢٫٠٩٠٫٠٠٠  )ب(طفاء والضرائب واالستهالك واإل الفوائدما قبل  الدخل

  %٤٤    %٤١  طفاءالدين مقابل الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإل
       

  ٩٫٣١٢٫٨١٥    ٨٫٩٥٦٫٠٩٠   الدين
  ٧٢٫٣٦٧٫٨٦١    ٧٤٫٢٢٣٫١٠٥  )ج( الملكية حقوق+  الدين
  %١٣    %١٢  )الملكية(الدين+حقوق  مقابل الدين

 ).٢٧يعرف الدين على أنه القروض طويلة وقصيرة األجل كما ورد في اإليضاح رقم (  )أ(
 ستهالكعلى أنه الربح التشغيلي بعد تعديله باال طفاءواإل ستهالكيعرف الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واال  )ب(

 .طفاءواإل
ات واألرباح المبقاة وحقوق الملكية غير حتياطيرأس المال المصدر واال تعرف حقوق الملكية بأنها مجموع  )ج(

  .المسيطرة
  

  

 القيم العادلة لألدوات المالية   ٢-٤٣
تستخدم المجموعة تقنيات تقييم تتناسب مع الظروف الراهنة والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة. ألغراض 

استناداً إلى درجة ما إذا كانت  ٣أو  ٢، ١ت قياس القيمة العادلة ضمن المستوى إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف عمليا
هذه المدخالت إلى عمليات قياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها، وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة بصــــورة 

 ).٢٠-٤(انظر إيضاح  شاملة

ن واألرصــــدة المدينة األخرى والمرابحات قصــــيرة ين التجارييالقيم العادلة لألدوات المالية المتمثلة في أرصــــدة المدين
األجل والنقد وما يماثله وأرصــدة الدائنون التجاريون واألرصــدة الدائنة األخرى تقارب قيمتها الدفترية بشــكل كبير نظراً 

  لقصر أجل إستحقاقها.
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٧٦ 

 األدوات المالية (تتمة) -٤٣
  (تتمة)القيم العادلة لألدوات المالية  ٢-٤٣

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

٤٢.   

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  القيمة العادلة مستويات    العادلة القيمة    الدفترية القيمة  

            المالية األصول
            بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

 ستثماريالصندوق رأس المال الجرئ والصندوق ا
  ١٫١١٩٫٤١٣    ١٫١١٩٫٤١٣  )١٥(أنظر إيضاح للمال الجريء 

  
  ٣مستوى 

            
            االلتزامات المالية 

            بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
  ٢مستوى     ٩٫٨٨٢    ٩٫٨٨٢  )٣٢(أنظر إيضاح التزامات مشتقة 

٤٣-   

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  القيمة العادلة  مستويات    العادلة  القيمة    الدفترية  القيمة  

            المالية  األصول
            بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 ستثماريالصندوق رأس المال الجرئ والصندوق ا
  ١٫٥٥٠٫٨٦٩    ١٫٥٥٠٫٨٦٩  )١٥(أنظر إيضاح للمال الجريء 

  
  ٣مستوى 

            

            االلتزامات المالية 
            بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

  ٢مستوى     ٧٫٣٧٣    ٧٫٣٧٣  )٣٢(أنظر إيضاح التزامات مشتقة 
  

للمال الجريء  ستثماريالالمجموعة في صندوق رأس المال الجرئ والصندوق ا ستثماراتاليتم 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 

صناديق وتشمل مخاطر  سعارمن قبل مدراء ال سيولة التسويق المعدلة، الخصم أ يلي  فيما .السيطرة وعالوة المخصومة وال
 للقيمة الهرمي التســلســل من" ٣" المســتوى ضــمن تقع والتي الصــناديق هذهفي  المجموعة اســتثمارات ألرصــدة مطابقة
  :العادلة

٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ١٫٣٩٤٫٥٦٨    ١٫٥٥٠٫٨٦٩  يناير  ١كما في  األصول قيمة صافي

  -    ٣٧٥٫٧٠٠  السنةالصناديق خالل  إلى المدفوعة المساهمات
  )٩٧٫٣٤٤(    )٧٢٣٫٧٦٧(  السنة خالل الصناديق من المستلمة التوزيعات

الربح غير المحققة المعترف فيها في قائمة الربح أو  )الخسارة( صافي
  )٨٣٫٣٨٩(  (*)الخسارة الموحدة 

  
٢٥٣٫٦٤٥  

  ١٫٥٥٠٫٨٦٩   ١٫١١٩٫٤١٣   ديسمبر ٣١ في كما األصولقيمة  صافي

 (خسائر) أخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. مكاسب غير المحققة في بند صافي ) الربحالخسارة((*) تم تضمين صافي 

خرى المدرجة في القوائم المالية الموحدة تقارب قيمتها بأن القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات المالية األ المجموعةتعتقد 
  العادلة. 

  .٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في المنتهية السنة خالل العادلة للقيمة المختلفة المستويات بين تحويالت هناك ليس
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٧٧ 

 

 األدوات المالية (تتمة) -٤٣
  مخاطر معدل الربح  ٣-٤٣

 

تنشـــأ مخاطر المجموعة الرئيســـية المتعلقة بمعدل الربح من القروض واألصـــول المالية بمعدالت فائدة متغيرة. تقوم 
  عقود مقايضة معدل الربح. استخدامالمجموعة بإدارة مخاطر معدالت الربح من خالل بعض شركات 

  يحدث أي تغيير على تعرض المجموعة لمخاطر الربح أو الطريقة التي تدار بها هذه المخاطر وقياسها. لم

على التعرض لمعدالت الربح بالنســـبة لألدوات المالية غير المشـــتقة في نهاية الســـنة المالية.  بناءً تم تحليل األثر أدناه 
 صولالخسارة، وفيما يتعلق باأل وحيث أن تحليل األثر يشير إلى أثر التغير في معدل الربح السائد في السوق على الربح أو

فتراض أن المبالغ القائمة في نهاية الســــنة هي قائمة ذات المعدل العائم، فقد تم إعداد هذا التحليل با اتلتزامواال
نقطة أســـاس تمثل تقييم اإلدارة للتغيرات المعقولة المحتملة في معدل  ٢٠طوال الســـنة. إن الزيادة أو النقص بمقدار 

رتفع) نقطة أســاس مع إبقاء بقية المتغيرات ثابتة، ســينخفض (ســي ٢٠إذا كانت معدالت الربح أعلى (أقل) بمقدار  الربح.
على ربح المجموعة فتراضــي االهذا األثر ريال ســعودي )  مليون ١٨: ٢٠١٩( ريال ســعودي مليون ١٣ربح المجموعة بمبلغ 

  المالية بمعدل ربح متغير.  اتلتزامينشأ بشكل أساسي من األثر المحتمل لال

  إدارة مخاطر العمالت األجنبية  ٤-٤٣
  

صرفه  مقابل الدوالر األمريكي.وعليه، فإن المجموعة يعتبر الريال السعودي العملة الوظيفية  سعر  للمجموعة والمثبت 
صرف من العمليات بالعمالت األجنبية األُ  سعار ال ضة فقط لتقلبات أ عدا الدوالر األمريكي. ولذا فإن خطر تقلب  ىخرمعر

  العمالت االجنبية منخفض على مستوى المجموعة.

  إدارة مخاطر األئتمان  ٥-٤٣
  

شادات معتمدة تسمح فقط بالتعامل مع أطراف  لدى المجموعة ضع  ىأُخرسياسات وار صنيف ائتماني مرتفع وت ذات ت
 ىأُخرلكل طرف. تســمح ســياســات وإرشــادات المجموعة باالســتثمار فقط لدى أطراف  للمخاطر حدود بمقدار التعرض

مخاطر لكل جهة على أن ال تتعدى ذات تصـنيف ائتماني جيد صـادرة عن وكاالت تصـنيف ائتمان عالمية وتقيد التعرض لل
سبة التعرض  شكل  %٣٠ن صة  للمجموعة ب شركاء في الطرف اآلخر. تتم مراقبة مخاطر اإلئتمان الخا من حقوق ملكية ال

  ربع سنوي.

 اً ، فإن تركيز المخاطر المتعلقة بالمدينين التجاريين يعتبر محدود١٧باســــتثناء تركيز مخاطر االئتمان المذكور في إيضــــاح 
عدد كبير من عمالء غير ذوي العالقة. يتم وضــــع شــــروط الدفع والحد االئتماني  ألن عمالء المجموعة يتكونون من 

  .تصاالتاالقطاع بالتوافق مع معايير 

يتم إجراء تقييم مســتمر للوضــع المالي للمدينين التجاريين وتعتقد اإلدارة عدم الحاجة لتكوين مخصــص مخاطر ائتمان 
  ).١٧في قيمة هذه االرصدة (أنظر إيضاح رقم  نخفاضالحالي لال زيادة عن المخصص

باإلضــافة إلى ذلك، تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشــأن الضــمانات المالية المقدمة فيما يتعلق بترتيبات التمويل 
هذه المخاطر هو المبلغ حد األعلى لتعرض المجموعة ل عة. إن ال تاب كات ال قد ي لبعض الشــــر لذي  تعين على األعلى ا

المجموعة سداده عند استحقاق الضمان. ال يوجد أي مؤشر أو واقعة تدل على أن المجموعة ستتكبد أي خسائر بشأن 
  ضماناتها المالية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

 إدارة مخاطر السيولة ٦-٤٣
  

بمتطلبات التمويل والســـيولة القصــــيرة وضـــعت المجموعة إطار عمل شـــامل إلدارة مخاطر الســـيولة من أجل الوفاء 
  والمتوسطة والطويلة األجل للمجموعة على ضوء التعليمات المعتمدة.

قصيرة األجل وتسهيالت  استثماراتات نقدية واحتياطيتقوم المجموعة بالتأكد من توفر السيولة عن طريق االحتفاظ ب
تحدد المجموعة متطلبات سيولتها  تصنيف ائتماني عالي.ائتمانية تلتزم بها وغير مسحوبة من بنوك محلية ودولية ذات 

  عن طريق المراقبة المستمرة لتوقعات النقد قصيرة وطويلة األجل بالمقارنة مع التدفقات النقدية الفعلية.

متعلقة فتراضــات اعدة  اســتخدامويتم إجراء اختبارات الضــغط ببشــكل دوري يتم مراجعة موقف الســيولة بالمجموعة 
  الرأسمالية، توزيعات األرباح، تحصيل المدينين التجاريين، وسداد القروض بدون إعادة التمويل.  بالمصاريف
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  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٧٨ 

 األدوات المالية (تتمة) -٤٣

 إدارة مخاطر السيولة (تتمة)  ٦-٤٣
المالية للمجموعة وفترات الســداد المتفق عليها. تم  اتلتزامالتعاقدية المتبقية لال اإلســتحقاقيبين الجدول أدناه تواريخ 

المالية ووفقا القرب تاريخ يجب على المجموعة  اتلتزامإعداد الجدول على أســاس التدفقات النقدية غير المخصــومة لال
  السداد فيه.

  
  

 ٤٫٦١١: ٢٠١٩( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١سعودي كما في  مليون ريال ٦٫٢٦٣لدى المجموعة تسهيالت تمويل غير مستخدمة بمبلغ 
ها من خالل التدفقات النقدية التشــــغيلية والنقد وما اتالتزامبها ءوفاتتوقع إدارة المجموعة  .)مليون ريال ســــعودي

  يماثله والمتحصالت من األصول المالية المستحقة السداد. 
وفقا لشــــروط االتفاقيات مع المشــــغلين، يتم مقاصــــة المدينين والدائنين التجاريين فيما يتعلق برســــوم المكالمات 

م اظهار المبالغ المتعلقة بها بالصافي في قائمة المركز المالي والتجوال ويتم سداد صافي المبالغ المستحقة. وبالتالي ت
  الموحدة.

صة ضعة التفاقيات مقا صة لها، أو أنها خا سية  يوضح الجدول التالي األدوات المالية المعترف بها والتي تم عمل مقا رئي
 كما في:  ىأُخرملزمة واتفاقيات مشابهة 

  

  صافي المبالغ 
ء إجراالمبالغ التي تم 
  مقاصة لها

 
  المبالغ اإلجمالية

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في         
 األصول المالية      
وآخرونمدينون تجاريون  ٢٢٫٠٣٥٫٧٤٨  )٥٫٩٥١٫٣٣٢(   ١٦٫٠٨٤٫٤١٦   
 االلتزامات المالية        
 دائنون تجاريون وآخرون ٢٦٫٢٤٨٫١٢٣  )٥٫٩٥١٫٣٣٢(  ٢٠٫٢٩٦٫٧٩١ 
       
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في      
 األصول المالية      
 مدينون تجاريون وآخرون ٢٦٫١٣١٫٠٥٣  )٤٫٧٥٨٫٦٨٥(   ٢١٫٣٧٢٫٣٦٨ 
 االلتزامات المالية             
 دائنون تجاريون وآخرون ٢٣٫٠٠٠٫٨٤٣  )٤٫٧٥٨٫٦٨٥(  ١٨٫٢٤٢٫١٥٨ 

       التدفقات النقدية غير المخصومة

 ٥أكثر من 
  سنوات

أكثر من سنة 
 ٥ وأقل من
   القيمة الدفترية  سنة فأقل  سنوات

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١       
- - ٢٠٫٢٩٦٫٧٩١   )٣٣دائنون تجاريون وآخرون (إيضاح  ٢٠٫٢٩٦٫٧٩١

  )٢٧قروض (إيضاح  ٨٫٩٥٦٫٠٩٠ ٣١٨٫٤٨٥ ٣٫٩٨٥٫٥٤٥  ٤٫٦٧٣٫٤٦٣
  )٣٢توزيعات أرباح مستحقة (إيضاح  ٢٫١٥١٫١١٦ ٢٫١٥١٫١١٦ - -

  )٢٩(إيضاح  اإليجارالتزامات عقود   ٢٫٩٨٠٫٠٣٨  ٧٤٢٫١٨٥  ٢٫٣١٣٫٤٤٨  ٩٤٠٫٢١٨
  )٣٢التزامات مالية أُخرى (إيضاح  ٢٫٣٢٨٫٥٨٠ ٥٠٫٠٤١ ١٫٨٣٦٫٦٤٨ ١٫٢٦٩٫٨١٤

  )٣٢التزامات مشتقة (إيضاح  ٩٫٨٨٢ ٧٫٥٣٠ ٢٫٣٥٣ -
                  

-  -  ١٨٫٢٤٢٫١٥٨  ١٨٫٢٤٢٫١٥٨ 
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  )٣٣دائنون تجاريون وآخرون (إيضاح 
  )٢٧قروض (إيضاح  ٩٫٣١٢٫٨١٥  ٣٨٩٫٣٣٩  ٢٫٩٣١٫٤٨٥  ٦٫٠٥٣٫٤٢٣

  )٣٢توزيعات أرباح مستحقة (إيضاح   ٢٫١١١٫١٦١   ٢٫١١١٫١٦١   -   -
  )٢٩(إيضاح  التزامات عقود اإليجار ٢٫٨٨١٫١٧٧  ٧١٦٫٧٦٢  ٢٫٥٠٥٫٣٦٠  ٤٨٣٫٩١٩

  )٣٢التزامات مالية أُخرى (إيضاح  ١٫٦١٨٫٦٥٣  ٢٨٫٥٩٢  ١٫٠٧٨٫١٤١  ١٫٠٦٨٫٨١٥
  )٣٢التزامات مشتقة (إيضاح  ٧٫٣٧٣  ٥٫٥٢٣  ١٫٢٤٣  ٦٠٧
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  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٧٩ 

 األدوات المالية (تتمة) - ٤٣
  الناشئة عن األنشطة المالية اتلتزامالتغيرات في اال ٧-٤٣

 :الناشئة عن األنشطة المالية  اتلتزامفيما يلي التغيرات في اال
    

    تدفقات نقدية    ٢٠٢٠يناير  ١
تغيرات غير 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    نقدية

  ٣١٨٫٤٨٥   ٣٣١٫٥٣٢    )٤٠٢٫٣٨٦(    ٣٨٩٫٣٣٩    قروض قصيرة االجل

جار  مات عقود اإلي الجزء  –التزا
  المتداول

  
٧٤٢٫١٨٥    )*( ٨٥٧٫٠٦٥    )٨٣١٫٦٤٢(    ٧١٦٫٧٦٢  

  ٨٫٦٣٧٫٦٠٥    )٣٠٧٫٢٣٤(    ٢١٫٣٦٣    ٨٫٩٢٣٫٤٧٦    قروض طويلة االجل

جار  مات عقود اإلي الجزء  –التزا
  غير المتداول

  
٢٫٢٣٧٫٨٥٣    ٧٣٫٤٣٨    -    ٢٫١٦٤٫٤١٥  

    ١١٫٩٣٦٫١٢٨    ٩٥٤٫٨٠١    )١٫٢١٢٫٦٦٥(    ١٢٫١٩٣٫٩٩٢  
  

    
    تدفقات نقدية    ٢٠١٩يناير  ١

تغيرات غير 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    نقدية

  ٣٨٩٫٣٣٩    )*( ٣١٠٫٩٥٣    )٢٤٢٫١٤٧(    ٣٢٠٫٥٣٣    قروض قصيرة االجل

الجزء  –التزامــات عقود اإليجــار 
  المتداول

  
٧١٦٫٧٦٢    )٤٢٫٧٠٦(    )٧١٢٫٤٦٧(    ١٫٤٧١٫٩٣٥  

  ٨٫٩٢٣٫٤٧٦    )٣١٤٫٦١٩(    ٥٫٢٧٢٫٦١٦    ٣٫٩٦٥٫٤٧٩    قروض طويلة االجل

الجزء  –اإليجــار التزامــات عقود 
  غير المتداول

  
٢٫١٦٤٫٤١٥    ١٫٢٦٩٫٠٠٢    -    ٨٩٥٫٤١٣  

    ١٢٫١٩٣٫٩٩٢    ١٫٢٢٢٫٦٣٠    ٤٫٣١٨٫٠٠٢    ٦٫٦٥٣٫٣٦٠  

 الجزء المتداول  إلىمتداول البشكل رئيسي إعادة تصنيف من الجزء غير تتضمن (*) 

  رأسمالية ارتباطات - ٤٤
اتفاقية مع وزارة المالية ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات ، قامت الشركة بتوقيع ٢٠١٨خالل الربع الرابع من عام   -أ

وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ("الجهات الحكومية") تتعلق بتسوية شاملة ونهائية للخالف القائم والمتعلق 
يناير  ١فترة من بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة للشركة عن ال

رأسمالية في بنيتها التحتية بما يتوافق مع  استثماراتوذلك مقابل التزام الشركة ب ٢٠١٧ديسمبر  ٣١وحتى  ٢٠٠٨
حسب شروط  ٢٠١٨يناير  ١استراتيجية المملكة في تطوير البنية التحتية لالتصاالت خالل فترة ثالث سنوات اعتبارا من 

 المستهدفة").داء األوالمشار إليها بـ "مؤشرات ونصوص اتفاقية التسوية الشاملة (
 

 ١٫١٢٥اإلنترنت بمبلغ  و االتصاالت بيئة لتطوير يهدف صندوق في استثمار اتفاقية المجموعة شركات إحدى لدى   -ب
مليون ريال سعودي (ما  ١٫١٢٥: ٢٠١٩( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  مليون دوالر أمريكي) ٣٠٠مليون ريال سعودي (ما يعادل 

 مليون دوالر امريكي)). ٣٠٠دل يعا
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  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٨٠ 

 محتملة  اتالتزامأصول و -٤٥
مليون ريال  ٤٫٢٢٢لدى المجموعة خطابات ضمان مقدمة نيابًة عن الشركة األم والشركات التابعة قائمة بمبلغ   -أ

 مليون ريال سعودي). ٤٫٥١٤: ٢٠١٩( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١سعودي كما في 
مليون  ٩٦١: ٢٠١٩( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي كما في  ٩٧٧لدى المجموعة اعتمادات مستندية قائمة بمبلغ   -ب

 ريال سعودي).
كبار عمالئها يتضمن المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة  أحد من اً استلمت الشركة خطاب ٢٠١٦مارس  ٢١بتاريخ   -ج

 اآلراء على بناء االدارة بصرية. تعتقد ألياف شبكة لق بمشروع تنفيذمليون ريال سعودي والتي تتع ٧٤٢والبالغة 
 جوهري أثر لها المطالبة ليس هذه وأن المستقلة التي تم الحصول عليها بأن مطالبة العميل ال أساس لها، القانونية

  للمجموعة. المالية النتائج على
   

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

العامة لدى المجموعة اعتراض مقدم للجنة االستئنافية حول المطالبات المتعلقة بالربط الضريبي الصادر عن الهيئة  - هـ
 ٢٠٠٤للزكاة والدخل ("الهيئة") والمتعلق بضريبة االستقطاع لرسوم إستئجار شبكات المشغلين الدوليين لألعوام من 

مليار ريال سعودي. تعتقد ادارة الشركة أن النظام الضريبي السعودي ال ينص على فرض ضريبة  ٢٫٩بمبلغ  ٢٠١٥وحتى 
لدوليين نتيجة لعدم تحقق مصدرية الدخل داخل المملكة العربية استقطاع عن خدمة إستئجار شبكات المشغلين ا

السعودية، لذا فإن هذه الخدمة ال تخضع لضريبة االستقطاع. وبناًء على آراء المختصين في هذا الشأن وطبيعة الخالف 
قد بأن هذا وكذلك وجود قضايا مماثلة تم البت فيها لصالح شركات في قطاع االتصاالت، فإن إدارة الشركة ال تعت

  الربط سيترتب عنه أي مخصصات إضافية.

تسوية فيما يخص ربط ضريبة القيمة المضافة الصادر عن  إلى، توصلت المجموعة ٢٠٢٠خالل الربع الرابع من العام   -و
مليون ريال سعودي  ١٥، وذلك بسداد مبلغ ٢٠١٩وشهر يناير من عام  ٢٠١٨الهيئة العامة للزكاة والدخل عن العام 

 اء من الغرامات المالية.واالعف
  

آليات مفصلة تتعلق بمؤشرات  ٢٠١٨تتضمن االتفاقية التي تم توقيعها مع الجهات الحكومية خالل الربع الرابع من    -ز
. تقوم الشركة بإعادة ٢٠١٨المستهدفة والتي يتوجب على الشركة تحقيقها خالل ثالث سنوات إبتداًء من عام داء األ

  العالقة بما يتوافق مع توقعات مؤشرات األداء المستهدفة والتي يتم مراجعتها بشكل دوري.تقييم المخصصات ذات 
     

استلمت المجموعة مطالبات من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات متعلقة بفرض رسوم  ٢٠٢٠ديسمبر  ٢٨بتاريخ   -ح
مليون  ٦٤١بلغ مجموعها  ٢٠٢٠لعام  حتى نهاية الربع الثالث ٢٠١٨حكومية عن بيع األجهزة بالتقسيط للفترة من عام 

ريال سعودي. بناء على اراء االستشاريين المختصين في هذا الشأن وطبيعة هذه المبيعات ترى المجموعة سالمة 
 موقفها القانوني وان ذلك لن يترتب عنه أي مخصصات إضافية جوهرية.

 

التعريفة التنظيمية المفروضة على شركات من مرسوم  اً ءجز الكويت في التمييز محكمة أبطلت ،٢٠١٧ ريلاب في  -ط
إس تي من قبل وزارة االتصاالت الكويتية. وبناًء على ذلك، قدمت  ٢٠١١يوليو  ٢٦االتصاالت المتنقلة في الكويت منذ 

، ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في  الكويت مطالبة السترداد المبلغ الزائد المدفوع من تاريخ التغيير في الالئحة حتى تاريخه. سي
بدفع وزارة االتصاالت الكويتية الكويت بإلزام  إس تي سيأصدرت محكمة االستئناف الكويتية حكماً لصالح شركة 

 مليون ريال سعودي). ٢٢٥ ما يعادلمليون دينار كويتي ( ١٨٫٣مبلغ 
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٨١ 

 االستحواذ على حصة في شركة "فودافون مصر" - ٤٦
اتفاقية مذكرة تفاهم غير ملزمة، مع مجموعة "فودافون العالمية" تستحوذ بموجبها الشركة تم توقيع  ٢٠٢٠يناير  ٢٩تاريخ ب

مليون  ٢٫٣٩٢مليون ريال سعودي (ما يعادل حوالي  ٨٫٩٧٠من أسهم شركة فودافون مصر وذلك بقيمة تبلغ حوالي  %٥٥على 
انتهت  ٢٠٢٠سبتمبر  ١٣وبتاريخ  ى االتفاقيات النهائية.دوالر أمريكي) على ان يتم تحديد المقابل المالي النهائي عند التوقيع عل

                      .مدة مذكرة التفاهم دون التوصل التفاق إلنجاز الصفقة

 برنامج حوافز الموظفين طويلة االجل - ٤٧
مليون ريال  ٣٠٠مليون سهم وبمبلغ ال يتجاوز  ٥٫٥شركة على شراء عدد من أسهم الشركة بحد أقصى الوافق مجلس إدارة 

الجمعية  إلىسعودي وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة االجل (البرنامج). قام مجلس االدارة برفع توصية 
 على بالموافقة التصويت تم .) أشهر من تاريخ الموافقة٨فترة ( لعادية للموافقة على البرنامج وشراء األسهم خالالالعامة غير 

 شراؤها سيتم التي األسهم بان علما. ٢٠٢٠ ابريل ٢٠ بتاريخ المنعقد اجتماعها في العادية غير العامة الجمعية قبل من القرار هذا
 الشركة احتفاظ فترة خالل أرباح توزيعات أي تستحق وال الشركة لمساهمي العامة الجمعيات في التصويت حق لها يكون لن
 .بها

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

  األداء وإنجاز األهداف المقررة من المجموعة. مدة الخدمة و في الشركة عند استيفاء شروطسهما أ

 بمنح الشريحة األولى من البرنامج كما يلي: ٢٠٢٠عام القامت المجموعة خالل 

  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 تم تضمينها في  ٦٫١مبلغ   ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنةبلغ اجمالي المصاريف المتعلقة بالبرنامج 
بند مصاريف منافع الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة مع تسجيل المبلغ المقابل ضمن بند احتياطيات أخرى في 

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

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

 ) ١٩-آثار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ٤٨
، وخالل شهر مارس ٢٠١٩) ("الفيروس") ألول مرة في نهاية شهر ديسمبر ١٩-تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد

ت منظمة الصحة العالمية تصنيفه كجائحة. استمر انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم تقريباً بما في ذلك المملكة أعلن ٢٠٢٠
العربية السعودية ونتج عن ذلك تباطؤ في النشاط االقتصادي واالجتماعي وإغالق لكثير من القطاعات على المستوى العالمي 

  .والمحلي
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -الرياالت السعودية (جميع المبالغ بآالف 

٨٢ 

 ) (تتمة)١٩-كورونا المستجد (كوفيدآثار انتشار فيروس - ٤٨
استجابة لسرعة انتشار الفيروس وما نتج عنه من تعطل لبعض األعمال واألنشطة االجتماعية واالقتصادية قامت المجموعة   

نها بتقييم تأثيره على عملياتها التشغيلية الحالية والمستقبلية كما اتخذت سلسلة من اإلجراءات الوقائية واالحترازية، من ضم
 الرقميةتفعيل العمل عن بعد حرصا على سالمة الموظفين وعائالتهم، والقيام بتفعيل تام للحلول التقنية وتزويد القنوات 

  مكان تواجدهم حرصا على سالمتهم. فيبإمكانات وتسهيالت أكبر لضمان استمرار الخدمات المقدمة للعمالء والوصول لهم 

بدأت حكومة المملكة العربية السعودية بالسماح لعودة جميع األنشطة االقتصادية التجارية  ٢٠٢٠في نهاية الربع الثاني من عام 
, تم اإلعالن ٢٠٢٠مع وجوب مراعاة تطبيق التدابير الوقائية المعتمدة وااللتزام بالتباعد االجتماعي. خالل الربع الرابع من عام 

صصة في تطوير اللقاحات تجاوزت مرحلة االختبار بفاعلية والبدء لقاح من قبل العديد من الشركات العالمية المتخ تطويرعن 
  بتصنيعها وتوزيعها عالمياً لكثير من الدول بما فيها الممكلة العربية السعودية.

، لم تتأثر أعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١وحتى تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
التأثير األقل للجائحة على أعمال الشركات العاملة  االعتباركل جوهري من تبعات استمرار تفشي الفيروس، مع األخذ بعين بش

  في قطاع االتصاالت. 
تم تقييم أثر الجائحة على نتائج أعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية باستخدام بعض األحكام والتقديرات واإلفتراضات غير 

  مؤكدة والتي تعتمد بشكل رئيسي على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل موثوق. ال

 األرباح توزيعات  - ٤٩
  

) سياسة توزيع األرباح لفترة الثالث سنوات القادمة ٢٠١٨ديسمبر  ١٦(الموافق  ـه١٤٤٠ربيع ثاني  ٩أقر مجلس ادارة الشركة بتاريخ 
ابريل  ٢٤هـ (الموافق ١٤٤٠شعبان  ١٩، والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٨بداية من الربع الرابع من عام 

ات بواقع ريال سعودي لكل سهم على أساس )، وهي سياسة توزيعات تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيع٢٠١٩
مجلس اإلدارة بعد  لتوصيةربع سنوي. وسوف تنظر الشركة بدفع توزيعات إضافية، بحيث تخضع هذه التوزيعات اإلضافية 

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

  على التالي: ءً أن سياسة توزيعات األرباح قابلة للتغيير بنا إلى اإلشارة تجدر

 أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة)..١
 المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة.القوانين، األنظمة، التشريعات والضوابط .٢
أي التزامات أو تعهدات لجهات مصــــرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكاالت التصــــنيف االئتماني والتي قد تكون .٣

 ملزمة على الشركة من وقت آلخر.

  :بواقع ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١وتماشياً مع ذات السياسة، قامت الشركة بتوزيع األرباح التالية خالل السنة المنتهية في 

 .٢٠١٩سعودي عن كل سهم عن الربع الرابع من عام  ريال ١-
 .٢٠٢٠ريال سعودي عن كل سهم عن الربع األول من عام  ١-
 .٢٠٢٠ريال سعودي عن كل سهم عن الربع الثاني من عام  ١-
 .٢٠٢٠ريال سعودي عن كل سهم عن الربع الثالث من عام  ١-

 ٢٠٢٠من عام  الرابعوأنه تماشياً مع ذات السياسة، ستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع  كما
 ريال سعودي عن كل سهم. ١بواقع 

 ١بواقع  ٢٠٢٠) بتوزيع أرباح نقدية إضافية عن عام ٢٠٢١مارس  ٢٥هـ (الموافق ١٤٤٢شعبان  ١٢كما أوصى مجلس اإلدارة بتاريخ 
  .تيوصتللريال سعودي عن كل سهم ، على ان يتم عرض هذه التوصية على الجمعية العامة في اجتماعها القادم 
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٨٣ 

 )(تتمةاألرباح توزيعات - ٤٩
 بهاجل ال تستحق أي توزيعات أرباح خالل فترة احتفاظ الشركة برنامج حوافز الموظفين طويلة األل المخصصةسهم الخزينة أ إن
  كما يلي:  ٢٠٢٠خالل عام ها ئشرا) وبالتالي لم يتم توزيع أرباح نقدية لألسهم التي تم إعادة ٤٧ر إيضاح (انظ

 قبل احقية توزيع األرباح للمساهمين المالكين لالسهم.ها ئشراتم إعادة  ٢٠٢٠الف سهم عن الربع الثاني من عام  ١٨٢عدد -
 ).عالهأ(شاملة األسهم  ٢٠٢٠الف سهم عن الربع الثالث من عام  ١٫٧٨٥عدد -
 ).عالهأ(شاملة األسهم  ٢٠٢٠الف سهم عن الربع الرابع من عام  ٢٫٩٨٣عدد -

 
 اعتماد القوائم المالية الموحدة - ٥٠

) القوائم المالية الموحدة ٢٠٢١مارس  ٢٥( الموافق هـ ١٤٤٢ شعبان ١٢اعتمد مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 
   .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المقارنة رقام أ- ٥١
 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة المقارنة لتتماشى مع التصنيف المستخدم رقام أتم إعادة تصنيف بعض 
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  السعودية تصاالتاالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

 
 
  

  القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
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      السعودية االتصاالتشركة 

                          (شركة مساهمة سعودية)
     

  القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  الصفحة  فهرس

  ٨-١  المستقل المراجع تقرير

  ٩  المركز المالي الموحدة  قائمة

  ١٠   الموحدة الخسارة أو الربح قائمة

  ١١  الموحدة  الشامل الدخل قائمة

  ١٢   الموحدة النقدية التدفقات قائمة

  ١٣  التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  قائمة

 ٧٤-١٤  ات حول القوائم المالية الموحدة إيضاح
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 االتصاالت السعوديةمساهمي شركة  إلى

  )شركة مساهمة سعودية(      
 

 الرأي
يشار إليهم ) لهاالتابعة  والشركات االتصاالت السعودية )"الشركة"(لشركة  المرفقة لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة

الربح أو ، وقائمة 2019ديسمبر  31مل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في ت(، والتي تش"المجموعةمجتمعين بـ "
وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة  الموحدة الدخل الشاملقائمة والموحدة الخسارة 

القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية بللسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة 
 .الهامة

 
الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما  النواحي كافةبعدل من  تظهرن القوائم المالية الموحدة المرفقة أفي رأينا، 

للمعايير الدولية  وفقا  المنتهية في ذلك التاريخ وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة  2019ديسمبر  31في 
الهيئة السعودية  المعتمدة من واإلصدارات األخرىوالمعايير للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، 

 للمحاسبين القانونيين.
 

 أساس الرأي
لعربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم مراجعة المعتمدة في المملكة اللمعايير الدولية لل وفقا   مراجعتنا تمت

 وفقا  مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة  حولتوضيحها في قسم مسؤوليات المراجع 
. كما أننا الموحدة المالية للقوائم بمراجعتنا الصلة ذاتلقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية 

لتوفير  ومالئمةأن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية  عتقادناإبلتلك القواعد.  وفقااألخرى  األخالقية بمسؤولياتنالتزمنا ا
 أساس إلبداء رأينا.

 
 األمور الرئيسة للمراجعة

مهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم األمور الرئيسة للمراجعة هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا ال ان
 رأيالحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين للسنة المالية الموحدة 

أدناه، موضح إن وصف كيف تناولت مراجعتنا لكل أمر مذكور  .ور، وال نقدم رأيا  منفصال في تلك األمحولها المراجع
 ضمن ذلك السياق.

 
مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا، بما  حولالتزمنا بمسؤولياتنا التي تم وصفها في قسم مسؤوليات المراجع  لقد

 تحريفات. عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقويمنا لمخاطر وجود األمورفي ذلك ما يتعلق بهذه 
أدناه،  األمورفي القوائم المالية الموحدة. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة جوهرية 

 القوائم المالية الموحدة المرفقة.تنا لرأي مراجع توفر أساسا  
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 شركة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(
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 11461الرياض 
 العربية السعوديةالمملكة 

 
 المراجع المستقلتقرير 

 تتمة - مساهمي شركة االتصاالت السعودية إلى
  )شركة مساهمة سعودية(      

 
 )تتمة( األمور الرئيسة للمراجعة

 كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي أمر المراجعة الرئيسي

 االعتراف باإليرادات

إيرادات المجموعة بشكل أساسي من رسوم االشتراكات كون تت
 54في باقات االتصاالت والبيانات واستخدام الشبكة بمبلغ قدره 

 .2019ديسمبر  31مليار لاير سعودي للسنة المنتهية في 

 اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي ألن تطبيق المعايير المحاسبية
في قطاع االتصاالت تتضمن عدد العتراف باإليرادات لالمتعلقة 

 التقديرات واإلفتراضات.من 

هناك مخاطر مالزمة تتعلق بدقة اإليرادات باإلضافة الى ذلك، 
شبكة واالعتماد عمل الة بسبب التعقيدات المرتبطة ببيئة المسجل

 وكمية البيانات الكبيرة والتغيراتعلى تطبيقات تقنية المعلومات 
العروض الترويجية التي تؤثر الناتجة عن تحديث األسعار و

على العديد من الخدمات والباقات المختلفة خالل الفترة 
 . بها المتعلقةلمبالغ المحاسبية، باإلضافة لألهمية النسبية ل

سياسة المحاسبية المتعلقة لل 3-4 يرجى الرجوع إلى إيضاح
 .فصاحات ذات العالقةإلل 34االعتراف باإليرادات، وإيضاح ب

 :، من بين إجراءات أخرى، ما يليتناإجراءات مراجع تتضمن
ختبار تصميم وتنفيذ لدينا الا بخبراء تقنية المعلومات ناستع •

المتعلقة باالعتراف لألنظمة وفعالية الرقابة الداخلية 
 .باإليرادات

 .اتمدى مالءمة سياسات االعتراف باإليرادقيمنا  •
اإلدارة المعدة من قبل اإليرادات ات تسويمن  عينة راجعنا •

 .األستاذ العام سجلبين نظام الفوترة األساسي و
العمالء، على أساس العينة، اختبرنا دقة إصدار فواتير  •

واختبرنا عينة من األرصدة الدائنة والخصومات المطبقة 
 على فواتير العمالء.

 اختبرنا النقد المستلم لعينة من العمالء وتتبعها للفواتير. •
مقارنة توقعات اإليرادات وذلك بقمنا بإجراءات تحليلية  •

 النتائج الفعلية وتحليل االنحرافات.ب
ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة ت فصاحااإلقيمنا  •

 . لمجموعةل
 مخصص االنخفاض في قيمة المدينين التجاريين

، بلغت أرصدة المدينين التجاريين 2019ديسمبر  31كما في 
مليار لاير سعودي، في مقابلها تم تجنيب  22,4للمجموعة 
 مليار لاير سعودي. 2,8قدره قيمة في الانخفاض مخصص 

اتبعت المجموعة نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما هو 
"األدوات المالية"  9متطلب من المعيار الدولي للتقرير المالي 

 لحساب مخصص االنخفاض في قيمة المدينين التجاريين. 

 ألن نموذج الخسائر اإلئتمانيةاعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي 
المتوقعة يتطلب طرق حسابية معقدة وإجراء افتراضات من قبل 
 اإلدارة، باإلضافة لألهمية النسبية للمبالغ اإلضافية المتعلقة بها.

لسياسات ل 5-2-5و 3-15-4 ينيضاحاإليرجى الرجوع إلى 
الهامة المتعلقة بمخصص االنخفاض في المحاسبية والتقديرات 

 .فصاحات ذات العالقةإلل 11إيضاح و، المدينين التجاريين

 ، من بين إجراءات أخرى، ما يلي:تناإجراءات مراجع تتضمن
 ما علىالرئيسية  الرقابةأدوات  اليةعوف وتنفيذ تصميمقيمنا  •

 :يلي
 تسجيل أرصدة المدينين التجاريين وتحصيلها. -
 تقارير أعمار أرصدة المدينين التجاريين. -

لتقويم فيما إذا  التجاريينأرصدة المدينين من عينة  نااختبر •
 تم تسجيل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في الوقت المناسب.

قيمنا االفتراضات الهامة باإلضافة إلى معدالت التحصيل  •
ومعدالت االسترداد ونسب االنخفاض في القيمة وتلك 
المتعلقة باالحداث االقتصادية المستقبلية المستخدمة في 

 ية المتوقعة.احتساب الخسائر اإلئتمان
الخسائر اإلئتمانية  ذجونمالصحة الحسابية ل نااختبر •

 .المتوقعة
في القوائم المالية الموحدة ذات العالقة االفصاحات  ناقيم •

 .للمجموعة
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 شركة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(
 شركة تضامنية
 المركز الرئيس
 الدور الرابع عشر –برج الفيصلية 

 طريق الملك فهد
 2732ص.ب: 
 11461الرياض 
 العربية السعوديةالمملكة 

 
 المراجع المستقلتقرير 
 تتمة - مساهمي شركة االتصاالت السعودية إلى

  )شركة مساهمة سعودية(      
 

 )تتمة( األمور الرئيسة للمراجعة

 كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي أمر المراجعة الرئيسي

 ة وضريبة االستقطاع من الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(االمحاسبة عن مطالبات الزك

التالية مطالبات ال تسلمت المجموعة، 2019ديسمبر  31كما في 
 :من الهيئة تتعلق بالزكاة وضريبة االستقطاع

 :الزكاة

 31للسنوات المنتهية بتاريخ  تسلمت المجموعة الربوط الزكوية
مطالبات إضافية من قبل  2018و 2009و 2008ديسمبر 

 .المجموعةالهيئة والتي لم يتم الموافقة عليها من قبل 

 :ضريبة االستقطاع

تسلمت المجموعة ربط ضريبة االستقطاع من الهيئة عن خدمة 
الدوليين خارج المملكة العربية  استئجار شبكات المشغلين
. تعتقد إدارة 2015وحتى  2004السعودية لألعوام من 

المجموعة بأن هذه الخدمة ال تخضع لضريبة االستقطاع وعليه 
اعترضت على هذا الربط الذي ال يزال قائما  لدى لجان 

 االستئناف المعنية.

اة لقد اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي ألن المحاسبة عن الزك
باإلضافة  وضريبة االستقطاع يتطلب من اإلدارة القيام بتقديرات

 لألهمية النسبية للمبالغ اإلضافية المطالب بها.

المحاسبية المتعلقة ة لسياسل 8-4 يرجى الرجوع إلى إيضاح
 هـ-44و 33بالزكاة وضريبة االستقطاع، وااليضاحين 

 .فصاحات ذات العالقةإلل

 :من بين إجراءات أخرى، ما يلي، تناإجراءات مراجع تتضمن
راجعنا المراسالت التي تمت بين المجموعة والهيئة لتحديد  •

 .الهيئة قبل منالمطالب بها اإلضافية الربوط مبلغ 
اجتماعات مع المكلفين بالحوكمة وإدارة المجموعة حضرنا  •

للحصول على المستجدات المتعلقة بالزكاة وضريبة 
 .لجان المعنيةالع االستقطاع ونتائج المراسالت م

مدى مالئمة المطالبات المفصح ييم لتقا بالخبراء لدينا استعن •
عنها لكل من الزكاة وضريبة االستقطاع للسنوات التي تم 

بهذا ت يالتي أجراإلدارة وأحكام  الربط عنها من قبل الهيئة
 الشأن.

المتعلقة المعنية للسنوات السابقة ولجان الراجعنا قرارات  •
 .كويةبالربوط الز

في القوائم المالية الموحدة ذات العالقة فصاحات اإل ناقيم •
 .للمجموعة
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 شركة تضامنية
 المركز الرئيس
 الدور الرابع عشر –برج الفيصلية 

 طريق الملك فهد
 2732ص.ب: 
 11461الرياض 
 العربية السعوديةالمملكة 

 
 المراجع المستقلتقرير 
 تتمة - مساهمي شركة االتصاالت السعودية إلى

  )شركة مساهمة سعودية(      
 

 )تتمة( األمور الرئيسة للمراجعة

 الرئيسيكيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة  أمر المراجعة الرئيسي

 تلكات واالالت والمعداتممالرسملة واألعمار اإلنتاجية لل

وبالتالي تتكبد نفقات  ،هامة ةرأسمالي إنفاقلدى المجموعة خطة 
البنية التحتية أصول سنوية جوهرية بشأن تطوير وصيانة 

 .شبكة االتصاالت والمعدات المتعلقة بهاأصول و

تعتبر التكاليف المتعلقة بتطوير أو تحسين الشبكة مصاريف 
رأسمالية. تقيد المصاريف المتكبدة بشأن الحفاظ على سعة 

كمصاريف خالل نفس السنة التي تتكبد فيها. التشغيلية الشبكة 
تشتمل المشاريع الرأسمالية في الغالب على مزيج من عمليات 

لتالي فإن توزيع التحسين والصيانة التي يصعب فصلها، وبا
إفتراضات التكاليف بين رأسمالية وتشغيلية يتوقف كثيرا  على 

 .اإلدارة

أحكام إضافة إلى ذلك، هناك عدد من المجاالت التي تؤثر فيها 
والمعدات واالالت اإلدارة على القيمة الدفترية للممتلكات 

 واستهالكها. والتي تشتمل على:

  .فوصرقيدها كمقرار رسملة التكاليف أو  •
ألعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات، امراجعة  •

 .بما في ذلك، أثر التغيرات في استراتيجية المجموعة
بدء احتساب االستهالك عندما تكون جاهزة توقيت  •

 .لالستعمال الذي أنشأت من أجله

افتراضات حيث أنها تعتمد على ذلك أمر مراجعة رئيسي  نااعتبر
 األهمية النسبية للمبالغ المعنية.وتقديرات اإلدارة و

المتعلقة المحاسبية ة لسياسل 9-4يضاح اليرجى الرجوع 
فصاحات ذات إلل 7لممتلكات واآلالت والمعدات، وإيضاح با

 .العالقة

 :، من بين أمور أخرى، ما يليتناإجراءات مراجع تتضمن
على رسملة الرئيسية الرقابة أدوات فعالية  نااختبر •

الممتلكات واآلالت والمعدات، وتقويم سياسات وإستهالك 
 .المجموعة

قمنا بإجراءات تحليلة الستهالك الممتلكات واالالت  •
والمعدات عن طريق مقارنة معدالت االستهالك الفعلي 

 بالمعدالت المتوقعة وتحليل الفروقات. 
العمر اإلنتاجي المقدر  معقوليةأختبرنا، على أساس العينة،  •

 من قبل اإلدارة.
إضافة لما تقدم، قمنا ايضا  باإلجراءات التالية بخصوص 

 التكاليف المرسملة:
مدى التزامها وتقويم سياسات الرسملة الخاصة بالمجموعة  •

 المعايير المحاسبية ذات العالقة. مع
تطبيق سياسة االنفاق على أساس العينة، مدى  نا،اختبر •

خالل السنة، بما في ذلك االطالع على محاضر 
 د خطة المصاريف الرأسماليةااعتمالتي تم اعات االجتم
 بها.

على أساس العينة، مصاريف المشاريع المرسملة أختبرنا،  •
بما في ذلك ة المجموعة الخاصة بالرسملة، سمقابل سيا
التي اختلفت فيها التكاليف الفعلية كثيرا  عن خطة الحاالت 
 االنفاق.

المالية الموحدة في القوائم ذات العالقة االفصاحات  ناقيم •
 .للمجموعة
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 شركة تضامنية
 المركز الرئيس
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 طريق الملك فهد
 2732ص.ب: 
 11461الرياض 
 العربية السعوديةالمملكة 

 
 المراجع المستقلتقرير 
 تتمة - مساهمي شركة االتصاالت السعودية إلى

  )شركة مساهمة سعودية(      
 

 )تتمة( األمور الرئيسة للمراجعة

 كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي أمر المراجعة الرئيسي

 والمعدات واألصول غير الملموسة تقييم الممتلكات واالالت

، اشتملت قائمة المركز المالي 2019ديسمبر  31كما في 
 45.1الموحدة للمجموعة على ممتلكات وآالت ومعدات قدرها 

مليار لاير  9.9مليار لاير سعودي، وأصول غير ملموسة قدرها 
 سعودي.

القابلة  للقيمةفي تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بإجراء تقييم 
ألي  لالسترداد لهذه األصول أو وحدات توليد النقد ذات الصلة

 مؤشر على انخفاض القيمة.

يتطلب ذلك إجراء تقديرات هامة فيما يتعلق بعوامل من بينها 
التغيرات التقنية وتحديات الظروف االقتصادية والتغيرات في 

سمالية األنظمة أو القيود التنظيمة والتكاليف التشغيلية أو الرأ
وغيرها من االفتراضات االقتصادية المستخدمة من قبل 

 المجموعة.

يعتمد على افتراضات اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي ألنه 
 .واالهمية النسبية للمبالغ المعنية وتقديرات اإلدارة

لسياسات ل 2-1-5و 11-4يرجى الرجوع إلى إيضاح 
الممتلكات واالالت  تقييمالهامة المتعلقة بالمحاسبية والتقديرات 

 .والمعدات واألصول غير الملموسة

 :أخرى، ما يلي أمور، من بين تناإجراءات مراجع تتضمن
 مراجعة اختبارات اإلدارة لمؤشرات االنخفاض في القيمة. •
 تحديد في المستخدمة اإلدارة وتقديرات افتراضات تقويم •

معرفتنا على  بناء  لألصول  لالسترداد القابلة القيمة
 والنشاط الذي تمارسه.المجموعة ب

 الوحداتتحديد لاإلدارة المتبعة من قبل طرق ال مراجعة •
 .الفردية للنقد المولدة

 .النقدية التدفقات لنماذجتقويم الصحة المحاسبية  •
قيمنا اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة  •

  للمجموعة.
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 المراجع المستقلتقرير 

 تتمة - شركة االتصاالت السعوديةمساهمي  إلى
  )شركة مساهمة سعودية(      

 
 )تتمة( األمور الرئيسة للمراجعة

 كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي أمر المراجعة الرئيسي

 )عقود اإليجار(  16تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

الدولي للتقرير ، اتبعت المجموعة المعيار 2019يناير  1كما في 
"عقود اإليجار" والذي يحل محل معيار المحاسبة  16المالي 
 "عقود اإليجار". 17الدولي 

خالل العام  16اتبعت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي 
باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل، وبالتالي لم يتم تعديل 

ول حق المعلومات المقارنة. قامت المجموعة بتسجيل "أص
مليون لاير سعودي، مقابل التزام  2,556استخدام" بمبلغ قدرة 

مليون لاير سعودي معدلة بأي  2,367عقد إيجار بمبلغ قدرة 
 .2019يناير  1مدفوعات مقدمة أو مستحقة الدفع كما في 

لطبيعتها وأهميتها على القوائم اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي 
ضافة للتقديرات المطلوبة من المالية الموحدة للمجموعة. باإل

 اإلدارة عند تبني المعيار واألهمية النسبية للمبالغ المتعلقة بها.

متعلقة المحاسبية الة لسياسل 4-4يرجى الرجوع إلى إيضاح 
المعيار الدولي للتقرير اتباع ثر أل 1-3بعقود االيجار وإيضاح 

 .فصاحات ذات العالقةلإل 29و 9واإليضاحين  16المالي رقم 

 

 

 

 

 :أخرى، ما يلي أمور، من بين تناإجراءات مراجع تتضمن
 للتقارير الدولي المعيار لتطبيق اإلدارة إجراءات قيمنا •

 .السعودية العربية المملكة في معتمد هو كما 16 المالية
احتساب في  المستخدمة اإلدارة وتقديرات قيمنا افتراضات •

يناير  1كما في  16أثر تبني المعيار الدولي للتقرير المالي 
)على سبيل المثال: معدل الخصم وشروط عقد  2019

اإليجار المستخدمة لتحديد أصول حق االستخدام والتزامات 
 اإليجار المرتبطة بعقود االيجار(.

حللنا اكتمال بيانات عقود اإليجار عن طريق مراجعة  •
التسويات التي قامت بها المجموعة لعقود اإليجار الشغيلي 

وما يقابلها من التزامات  2018ديسمر  31تاريخ المثبتة ب
، وقيمنا، على 2019يناير  1عقود اإليجار المثبتة كما في 

تضمينها أو استبعادها مدى مالئمة عن العقود أساس العينة، 
 من احتساب أصول حق االستخدام والتزام عقود االيجار.

، دقة بيانات عقود االيجار على أساس العينةاختبرنا،  •
ابقتها بالعقود الموقعة وتحققنا من دقة احتساب أصول بمط

 حق االستخدام والتزام عقود االيجار.
قيمنا اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة  •

  للمجموعة.
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 شركة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(
 شركة تضامنية
 المركز الرئيس
 الدور الرابع عشر –برج الفيصلية 

 طريق الملك فهد
 2732ص.ب: 
 11461الرياض 
 العربية السعوديةالمملكة 

 
 المراجع المستقلتقرير 
 تتمة - مساهمي شركة االتصاالت السعودية إلى

  )شركة مساهمة سعودية(      
 

 2019المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 
، بخالف القوائم المالية 2019تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 

من المتوقع أن يكون إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى في تقريرها السنوي. الموحدة وتقرير المراجع المستقل. 
 متوفر لنا بعد تاريخ تقرير المراجع المستقل. 2019التقرير السنوي للمجموعة لعام 

 ال يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة تلك المعلومات األخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي حولها.
مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تكون  وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن

متاحة، وعند القيام بذلك، يتم األخذ في الحسبان فيما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم 
 رى أنها محرفة بشكل جوهري. المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخ

، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين باإلبالغ عن األمر 2019عندما نقرأ التقرير السنوي للمجموعة لعام 
 للمكلفين بالحوكمة.

 
 والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة مسؤوليات اإلدارة

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

تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة خالية نظام الشركات والنظام األساس للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي 
 من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ 
قة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في االستمرارية واإلفصاح حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العال

 المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.

 إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة. 
 

 مراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدةمسؤوليات ال
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن 

ليس غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه 
ضمانا  على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف 
دائما  عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، 

ها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناء  على هذه القوائم المالية إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أن
 الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني 
 قوم بـ:ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. كما ن

تحديد وتقويم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناتجه عن غش أو خطأ، وتصميم  •
وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا. 

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

الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا  للظروف،  •
 ي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.وليس بغرض إبداء رأ
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

١٥ 

  والتوحيدأسس االعداد  - ٢
 س اإلعداداأس   ١-٢

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية الســــعودية 
سبين القانونيين ىخروالمعايير واالصدارات األُ  سعودية للمحا المالي  للتقريرمعايير الدولية ل("ا المعتمدة من الهيئة ال

   .")المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أســاس مبدأ التكلفة التاريخية ما لم يذكر خالف ذلك ، كما هو موضــح 

  .في السياسات المحاسبية أدناه
الوظيفية للمجموعة وتم تقريب جميع المبالغ وهي العملة  الموحدة بالريال الســــعودي المالية القوائم عرض يتم

   .ألقرب ألف ريال سعودي، مالم يذكر خالف ذلك

المـالي المعتمـدة من الهيئـة الســــعوديــة  للتقريرمعـايير الـدوليـة لل اً المـاليـة الموحـدة وفقـالقوائم يتطلـب إعـداد 
اثناء  بعض األحكاماإلدارة اجراء من  طلبيتللمحاسبين القانونيين استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما 

أو  األحكامالتي تنطوي على درجة عالية من  الحاالت اإلفصــاح عن لقد تم. للمجموعة تطبيق الســياســات المحاســبية
يضــاح اإلالمالية الموحدة في  للقوائمالتي تكون فيها االفتراضــات والتقديرات مهمة بالنســبة  الحاالتعن التعقيد أو 

 .٥رقم 
المطبقة في اعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم تطبيقها بصورة  )٤(انظر إيضاح  السياسات المحاسبية الرئيسية

(عقود اإليجار) الذي تم تطبيقه ) ١٦(ثابتة على كافة الفترات المعروضــــة باســــتثناء المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 ).١-٣مرة (انظر إيضاح ألول 

  

 التوحيد أساس    ٢-٢
البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة  (والمشار اليها في اإليضاح  على تشمل القوائم المالية الموحدة للمجموعة

  ). ١٨رقم 

  . تتحقق السيطرة عندما يكون لدى المجموعة:المجموعةالشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها 
على توجيه األنشطة الحالية السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود حقوق تمنح المجموعة المقدرة  -

  ذات العالقة بالشركة المستثمر فيها)
  من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها. متغيرةالتعرض لمخاطر، ولديها حقوق في الحصول على عوائد  -
 لشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.سلطاتها على ا استخدامالمقدرة على  -

، فعندما يكون لدى فتراضبأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا اإل إفتراضوبشكل عام، هناك 
المجموعة أقل من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين 

ة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، االعتبار كاف
  ويشمل ذلك:

  الترتيب (الترتيبات) التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها. -
 .ىخرالحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األُ  -
 الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.حقوق التصويت  -

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أو ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير 
 .مذكورة أعالهإلى وجود تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة ال

رة على الشركة التابعة إلى المجموعة وتتوقف عند فقدان المجموعة يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيط
 السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج (أو إستبعاد) أصول والتزامات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة التي تم

السيطرة على الشركة  اإلستحواذ عليها (أو إستبعادها) خالل السنة في القوائم المالية الموحدة بدًء من تاريخ انتقال
  التابعة للمجموعة ولحين التوقف عن ممارسة هذه السيطرة.
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

١٦ 

  (تتمة) العامة المحاسبية السياسات - ٢
 أساس التوحيد (تتمة)  ٢-٢

  

وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر يوزع إلى مساهمي الشركة وإلى حقوق الملكية غير  الخسائر إن االرباح أو
المسيطرة. يتم توزيع صافي الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مساهمي الشركة وإلى حقوق الملكية غير 

  المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك وجود عجز في حقوق الملكية غير المسيطرة. 
  

تم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشـــركات التابعة كي تتماشـــى ســـياســـاتها المحاســـبية مع عند الضـــرورة، ي
 السياسات المحاسبية للمجموعة.

والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات  اإليراداتو اتلتزامجميع األصول واال إستبعاديتم 
  المجموعة بالكامل عند التوحيد.

التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة على الشركات التابعة 
يتم اعتبارها كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل القيم الدفترية لحصص المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة 

بأي فرق بين المبلغ الذي تم بموجبة  اإلعترافم لتعكس التغيرات في الحصـــص النســـبية في الشـــركات التابعة.  يت
تعديل حقوق الملكية غير المســــيطرة والقيمة العادلة للعوض المدفوع أو المســــتلم مباشــــرة في حقوق الملكية 

  العائدة لمساهمي الشركة.

لخســـارة عندما تفقد المجموعة الســـيطرة على شـــركة تابعة، يتم إدراج أي مكاســـب أو خســـائر في قائمة الربح أو ا
إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المســـتلم والقيمة العادلة ألي حصـــة محتفظ )١الموحدة ويتم احتســـابها بالفرق بين (

الشــركة التابعة وأي حقوق ملكية غير  اتالتزامالقيمة الدفترية الســابقة ألصــول (بما في ذلك الشــهرة) و)٢بها و (
ضمن الدخل الشاملمسيطرة. يتم احتساب جميع المبالغ  المدرجة  المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما  اآلخر سابقاً 

 عاد تصــنيفها إلى قائمة الربح أوأي يالشــركة التابعة بشــكل مباشــر ( اتالتزاملو قامت المجموعة باســتبعاد أصــول و
من حقوق الملكية كما هو محدد / مسموح به في المعايير الدولية للتقرير  ىأُخرالخسارة الموحدة أو نقلها إلى فئة 

المالي المطبقة). إن القيمة العادلة ألي اســتثمار محتفظ به في الشــركة التابعة الســابقة في تاريخ فقدان الســيطرة 
ذ إ)، ٩ي للتقرير المالي رقم (األولي للمحاســبة الالحقة بموجب المعيارالدول اإلعترافتعتبر بمثابة القيمة العادلة عند 

 األولي لالستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك. اإلعتراف، وتعتبر بمثابة التكلفة عند ينطبق
  

  : المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها المجموعة - ٣
  

   اإليجارعقود ) ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ١-٣
  

  .اإليجاروالقياس والعرض واالفصاح عن عقود  ثباتالمبادئ المتعلقة باإل )١٦(يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 ) محل المعايير والتفسيرات التالية: ١٦يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

 .اإليجار) عقود ١٧معيار المحاسبة الدولي رقم ( .أ
 ) "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار".  ٤لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ( تفسير .ب
 الحوافز". –التشغيلي  اإليجار) "عقود ١٥تفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم ( .ج
 ".اإليجار) "تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد ٢٧تفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم (  . د
  

لجميع عقود  اتلتزامباألصــول واال اإلعترافيوفر المعيار نموذًجا محاســبًيا واحًدا للمســتأجر، يتطلب من المســتأجرين 
 .)١٧( عيار المحاسبة الدولي رقم، وهو ما يمثل تغييرا جوهريا عن مالرئيسية اإليجار
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

١٧ 

  (تتمة) المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها المجموعة -٣ 
  

  (تتمة) اإليجار) عقود ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (  ١-٣
  

بصورة جوهرية عن طريقة المحاسبة ) ال تختلف ١٦إن طريقة محاسبة المؤجر وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
حيث يســتمر المؤجرون في تصــنيف كافة عقود التأجير باســتخدام  )،١٧الســابقة وفًقا لمعيار المحاســبة الدولي رقم (

) كما يميز بين نوعين من عقود التأجير: عقود ١٧نفس مبدأ التصــــنيف الموضــــح في معيار المحاســــبة الدولي رقم (
 التأجير التمويلية.التأجير التشغيلية وعقود 

  

  

  ١٦ المالي رقم للتقريرالمعيار الدولي  تطبيقأثر               
  

األثر  إثباتمع المعدل رجعي الثر طريقة األ ) باعتماد١٦(المالي رقم  المعيار الدولي للتقرير تطبيقب المجموعة قامت
، ٢٠١٨لعام  المقارنةأرقام  يتم تعديللم على ذلك  بناءً و .)٢٠١٩يناير  ١(األولي لمعيار في تاريخ التطبيق االتراكمي لتطبيق 

  والتفسيرات ذات الصلة.) ١٧رقم (سابًقا بموجب معيار المحاسبة الدولي  تكما وردتبقى  حيث
  

مبلغ  على بناءً  مليون ريال سعودي) ٢٬٥٥٦(بمبلغ  ستخداماالحق أصل اختارت المجموعة تسجيل عند التطبيق االولي، 
مع التعديل على  )٢٠١٩يناير  ١( ياألولفي تاريخ التطبيق  مليون ريال سعودي) ٢٬٣٦٧( اإليجارعقد  لتزاماألولي الالقياس 
  . المبقاةاألرباح  دون أي تأثير على ات المدفوعة مقدما و المصاريف المستحقةاإليجار

  

إيجار عقود أنها التي تم تصنيفها سابقا على  اإليجارلعقود األولي في تاريخ التطبيق  اإليجارعقود  اتالتزامإثبات تم 
 اإليجارالحالية لدفعات بالقيمة  اإليجارعقود  اتالتزام). وتم قياس ١٧تشغيلي (حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 

. بلغ المتوسط المرجح لمعدل ٢٠١٩يناير  ١راض اإلضافي للمجموعة كما في تمعدل اإلق استخدامالمتبقية مخصومة ب
  %. ٣٫٩األولي راض اإلضافي في تاريخ التطبيق تاإلق

  

  :٢٠١٨ديسمبر  ٣١ ات اإليجار التشغيلي فيالتزاممع  ٢٠١٩يناير  ١ات عقود اإليجار في التزامفيما يلي تسوية 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :اآلتياختارت المجموعة تطبيق 
  .يجار ذات خصائص مشابهة بصورة معقولةإتطبيق معدل خصم واحد على محفظة عقود  .١
قصيرة  اإليجاربنفس طريقة عقود األولي شهر من تاريخ التطبيق  ١٢التي تنتهي خالل  اإليجارالمحاسبة عن عقود  .٢

 .األجل
 .األوليفي تاريخ التطبيق  ستخداماالالتكاليف األولية المباشرة من قياس أصول حق  إستبعاد .٣
  انهاء. أوكان العقد يحتوي على خيارات تمديد إذا  اإليجارالمتأخر في تحديد مدة عقد اإلدراك  استخدام .٤
  

في إيجار ينطوي على عقد إيجار أو عقد هو عقد الكان إذا عدم إعادة تقييم ما  اختارت المجموعةكوسيلة عملية، 
لجنة  تفسيرو )١٧( رقم تم تقييمه مسبًقا بموجب المعيار المحاسبي الدولي على ماواإلكتفاء ي األولتاريخ التطبيق 

المالي  للتقريربموجب المعيار الدولي  اإليجار. طبقت المجموعة تعريف عقد )٤تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم (
  .٢٠١٩يناير  ١في أو بعد  اتم تغييره التي على العقود المبرمة أو )١٦( رقم

 ٢٫٥٠١٫٨٢٢  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ات اإليجار التشغيلي كما في التزام
 %٣٫٩  ٢٠١٩يناير  ١متوسط نسبة االقتراض اإلضافي كما في 

 ٢٫٢١٦٫٤٨٤  ٢٠١٩يناير  ١ات اإليجار التشغيلي المخصومة كما في التزام
   : يطرح

 )١٫١٩٢(  ات المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجللتزاماال
 )٧٫٣٥٨(  القيمة منخفضةات المتعلقة بعقود اإليجار لتزاماال

   :يضاف
 ١٥٩٫٤١٤  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١غير المعترف بها في  خيارات التمديد واالنهاء

 ٢٫٣٦٧٫٣٤٨  ٢٠١٩يناير  ١ات عقود اإليجار كما في التزام
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

١٨ 

  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها المجموعة (تتمة) - ٣
  المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة الصادرة والمطبقة   ٢-٣

بتاريخ تطبيق على المعايير الدولية للتقرير المالي ولجنة التفسيرات التي اعتمدتها المجموعة  ىخراألُ بعض التعديالت 
  جوهري:أثر ولم يكن لها  ٢٠١٩يناير  ١

  التعديالت والتفسيرات

ض یومع تعق لمسبافع دلایا زام -لمالیة" دوات األ) "ا٩م (قللتقرير المالي رلي دولر المعیات على ایالدتع
  سلبي  

لدولي رقم ( بة ا ها أو  -) "منافع الموظفين" ١٩تعديالت على معيار المحاســــ تعديل الخطة أو تقليصــــ
  تسويتها

) "اإلســــتثمارات في المنشــــآت الزميلة والمشــــاريع ٢٨تعديالت على معيار المحاســــبي الدولي رقم (
  المصالح طويلة األجل في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة -المشتركة" 

  ) "عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل" ٢٣التفسير رقم (

   ٢٠١٧-٢٠١٥التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي للفترة من 
  

  الصادرة وغير السارية المفعول بعد ذات الصلة التعديالت اُألخرى للمعايير الدولية للتقرير المالي   ٣-٣
  

  التعديالت والتفسيرات

  تعديالت على مراجع إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي

  )٣تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( –تعريف االعمال 

  )٨) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( –تعريف جوهري 

  
 السياسات المحاسبية الهامة  ملخص - ٤

  عمليات تجميع األعمال   ١-٤
وذلك عندما تنتقل السيطرة للمجموعة. يتم اإلستحواذ طريقة  استخداميتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال ب

لألصــول اإلســتحواذ قياس العوض المحول بالقيمة العادلة، التي يتم احتســابها على أنها مجموع القيم العادلة بتاريخ 
التي تكبدتها المجموعة تجاه مالكي الشـــركة المســـتحوذ عليها الســـابقين  اتلتزامالمحولة من قبل المجموعة، واال

لى حقوق الملكية الُمصـدرة للمجموعة مقابل الحصـول على السـيطرة على الشـركة المسـتحوذ عليها. يتم باإلضـافة إ
  عموماً في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها. ستحواذبالتكاليف المتعلقة بعمليات اإل اإلعتراف

من أجل تحملها المالية التي تم  اتزاملتعندما تقوم المجموعة باإلســــتحواذ على أعمال، تقوم بتقييم األصــــول واال
صلة كما في تاريخ  . اإلستحواذالتصنيف والتخصيص المالئم وفقاً لبنود العقد والظروف اإلقتصادية والشروط ذات ال

  في العقد الرئيسي من قبل الجهه المستحوذه. ىأُخرويشمل ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية 

بقيمتها  تحملهاالتي تم  اتلتزامباألصـــول المســـتحوذ عليها القابلة للتحديد واال اإلعتراف، يتم ســـتحواذفي تاريخ اإل
  العادلة، باستثناءات محدودة.
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

١٩ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
 عمليات تجميع األعمال (تتمة)  ١-٤

األعمال على أنها الزيادة في مجموع العوض المحول، ومبلغ أي حصص غير مسيطر عليها في  مبدئياً  يتم قياس الشهرة
المســتحوذ عليها، والقيمة العادلة في تاريخ اإلســتحواذ لحصــة حقوق الملكية المحتفظ بها ســابقاً من قبل المجموعة 

ألصول المستحوذ عليها القابلة للتحديد في األعمال المستحوذ عليها (إن وجد) عن صافي المبالغ في تاريخ اإلستحواذ ل
صافي عملية إعادة التقييم  استكمالالمفترض تحملها. وبعد إتمام عملية إعادة التقييم، وفي حال  اتلتزامواال تجاوزت 

التي تم تحملها مجموع العوض المحول، ومبلغ أي  اتلتزامالقيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد المستحوذ عليها واال
المستحوذ عليها، والقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ لحصة حقوق الملكية المحتفظ األعمال حصص غير مسيطرة في 

ما تم  بإعادة تقييم إذا  بها ســـــابقاً من قبل المجموعة في األعمال المســــتحوذ عليها (إن وجدت)، تقوم المجموعة 
التي تم تحملها بالشــكل الصــحيح ويتم مراجعة اإلجراءات  اتلتزامبكافة األصــول المســتحوذ عليها وكافة اال فاإلعترا

  .ستحواذالمستخدمة في قياس المبالغ المعترف بها في تاريخ اإل

صافي األصول المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول عنده ا يتم إذا ما زالت نتيجة إعادة التقييم تظهر زيادة في 
  الموحدة.الربح أو الخسارة ضمن قائمة  تفاضليبسعر بربح  من صفقة شراء  اإلعتراف

  

القيمة. ولغرض فحص  نخفاضالمبدئي، تقاس الشــــهرة بالتكلفة مطروحاً منها الخســـــائر المتراكمة إل اإلعترافبعد 
سيتم توزيعها على وحدات مولدة للنقد  ،ستحواذالقيمة للشهرة المكتسبة من تجميع األعمال ومن تاريخ اإل إنخفاض

المستحوذ عليها قد تم تخصيصها  اتلتزامأو اال ىخرمتوقع أن تستفيد من الدمج بغض النظر عما إذا كانت األصول األُ 
  لتلك الوحدات.

إذا لم يتم توزيع الشهرة المكتسبة على الوحدات المولدة للنقد المحددة بسبب عدم اكتمال االحتساب المبدئي، فلن 
القيمة تمكن المجموعة من توزيع القيمة  نخفاضقيمة الشــهرة المبدئية إال إذا توفرت مؤشــرات إل إنخفاضيتم فحص 

عة الوحدات المولدة للنقد التي متوقع أن تســـتفيد من منافع الدفترية للشـــهرة على الوحدات المولدة للنقد أو مجمو
شهرة على الوحدة المولدة للنقد وتم  جزء من عمليات هذه الوحدة فإن الشهرة  إستبعاددمج األعمال. أينما تم توزيع 

 إســتبعادالمرتبطة بالعملية المســتبعدة ســوف تظهر ضــمن القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخســارة من 
على قيمة مماثلة للعملية المســـتبعدة  بناءً هذه العملية. إن الشـــهرة المســـتبعدة في مثل هذه الظروف يتم قياســـها 

  والجزء المتبقي من الوحدة المولدة للنقد.

صول  صافي أ سبية في  إن حقوق الملكية غير المسيطرة التي تمثل حصة ملكية حالية وتخول مالكيها امتالك حصة تنا
أة في حالة التصــفية يمكن قياســها بشــكل أولي إما بالقيمة العادلة أو بالحصــة التناســبية لحقوق الملكية غير المنشــ

 قياس في المبالغ المعترف بها لصـــافي األصـــول القابلة للتحديد في المنشـــأة المســـتحوذ عليها. يتم اختيار المســـيطرة
حدة. ويتم قياس األنواع األُ  كل معاملة على  بالقيمة العادلة أو وفق  ىخرأســـــاس  لحقوق الملكية غير المســــيطرة 

  .كما ينطبق، ىخرالمالي األُ  المحددة  في المعايير الدولية للتقريراألسس 
  

صنيفه إما كحقوق ملكية أو  ستحواذ(ان وجد) بقيمته العادلة في تاريخ اإلدفع سيمقابل محتمل أي يتم قياس  ويتم ت
مالي بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في  التزامك المصــــنفالمقابل المحتمل ومالي. يتم الحقاً إعادة قياس  التزامك

القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. وفي الحالة التي يتم فيها تصنيف المقابل المحتمل على أنه حقوق 
  ضمن حقوق الملكية. تها الحقاً تسوي ملكية عندها ال ُيعاد قياسه ويتم المحاسبة عن

عندما تتم عملية تجميع األعمال على مراحل، يتم قياس حصــــة المجموعة في حقوق الملكية المحتفظ بها ســــابقاً في 
بما ينتج من مكســـب أو خســـارة، إن  اإلعتراف، ويتم ســـتحواذالمنشـــأة المســـتحوذ عليها بالقيمة العادلة في تاريخ اإل

ربح أو الخســارة الموحدة. إن المبالغ الناشــئة عن الحصــص في المنشــأة المســتحوذ عليها قبل تاريخ وجدت، في قائمة ال
سارة الموحدة في حال اإلستحواذ  صنيفها إلى قائمة الربح أو الخ شامل اآلخر يتم إعادة ت سابقاً في الدخل ال والمدرجة 

  تلك الحصص. إستبعادكانت هذه المعالجة مالئمة فيما لو تم 
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

٢٠ 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ملخص - ٤
 عمليات تجميع األعمال (تتمة)  ١-٤

إذا لم تكتمل المحاســبة المبدئية لتجميع األعمال حتى نهاية فترة التقرير والتي تشــكل الفترة التي حدث فيها التجميع، 
المالية الموحدة. خالل فترة فتقوم المجموعة بعرض البنود التي لم تكتمل عملية احتســـابها بقيمة مؤقتة في القوائم 

 ســتحواذ، يتم تعديل القيمة المؤقتة المعترف فيها بتاريخ اإلســتحواذقياســها، والتي ال تزيد عن مدة ســنة من تاريخ اإل
تاريخ  نت موجودة في  كا قائق والظروف التي  ها حول الح مات التي تم الحصــــول علي بأثر رجعي لكي تعكس المعلو

من ذلك التاريخ. خالل فترة إعتباراً بأن ذلك ســــيكون مؤثراً على قياس المبالغ المعترف بها االســــحتواذ وإذا تم التأكد 
إضافية إذا تم الحصول على معلومات جديدة حول وجود حقائق  اتالتزامبأصول أو  اإلعترافالقياس تقوم المجموعة ب

إعتباراً من  اتلتزامباألصــول أو اال عترافاإلوإذا تبين أن ذلك ســينتج عنه  ســتحواذأو ظروف كانت موجودة في تاريخ اإل
ها حول الحقائق  كانت تســــعى ل تاريخ. وتنتهي فترة القياس بمجرد حصــــول المجموعة على المعلومات التي  ذلك ال

  ، أو بمجرد علمها بعدم إمكانية الحصول على معلومات أكثر.ستحواذوالظروف التي ُوجدت في تاريخ اإل
  

  في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  ستثماراتاإل ٢-٤
  

الشركة الزميلة هي شركة تمارس المجموعة عليها تأثيراً هاماً وليست مسيطرة أو لديها سيطرة مشتركة عليها. التأثير 
الهام هو قدرة المجموعة على المشــاركة في القرارات والســياســات المالية والتشــغيلية في الشــركة المســتثمر بها، 

  سيطرة مشتركة على تلك السياسات. أو والتعتبر سيطرة
المشروع المشترك هو ترتيب مشترك والذي يكون بموجبه للمجموعة سيطرة مشتركة على ذلك الترتيب كما أن لديها 
الحق في صــافي أصــول الترتيب المشــترك. الســيطرة المشــتركة هي المشــاركة التعاقدية المتفق عليها للســيطرة على 

فقط عندما تتطلب قرارات بشأن األنشطة ذات الصلة الموافقة باإلجماع من األطراف المشاركين الترتيب، والتي تتواجد 
بنســـبة من حق  –بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر  –في الســـيطرة. إن االعتبارات في تحديد التأثير الهام هي االحتفاظ 

اثلة في الشـــركة المســـتثمر فيها، التصـــويت للشـــركة المســـتثمر فيها، التمثيل في مجلس اإلدارة أو جهات حوكمة مم
، ىخرالمشــاركة في صــنع الســياســات، بما في ذلك المشــاركة في القرارات المتعلقة بتوزيعات االرباح أو التوزيعات األُ 

أو توفير المعلومات التقنية اإلداريين مر فيها، تبادل الموظفين ثالمســـتوالمنشـــأة المعامالت الجوهرية بين المجموعة 
 . األساسية

في الشــركات الزميلة أو المشــاريع المشــتركة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة  ســتثماراتتتم المحاســبة عن اإل
زميلة أو الباالســــتثمار في الشــــركات  اإلعترافيتم  .طريقة حقوق الملكية. وفقا لطريقة حقوق الملكية اســــتخدامب

بحصـــة المجموعة لإلعتراف دئيا بالتكلفة ويتم تعديله الحقا مشـــتركة في قائمة المركز المالي الموحدة مبالالمشـــاريع 
في  إنخفاضفي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة أو المشاريع المشتركة مطروحاً منها أي 

ميلة أو إضـــافة إلى ذلك، في حالة اثبات أي تغير مباشـــرًة ضـــمن حقوق ملكية الشـــركة الز. ســـتثماراتقيمة صـــافي اإل
المشــروع المشــترك، تقوم المجموعة بإثبات حصــتها في أي تغيرات، عندما ينطبق ذلك، في قائمة التغيرات في حقوق 

شاريع المشتركة عن حصة ملكيتها   .الموحدة الملكية شركات الزميلة أو الم سائر ال عندما تزيد حصة المجموعة في خ
ضمن أي حصص طويلة  شركات الزميلة أو المشاريع المشتركة (التي تت شكل جزءاً من األجلفي تلك ال ، في جوهرها، ت

بحصتها في الخسائر  اإلعترافعن  صافي استثمار المجموعة في شركات زميلة أو مشاريع مشتركة)، تتوقف المجموعة
  اإلضافية. 

قانونية أو  اتالتزامفقط إلى الحد الذي يكون فيه لدى المجموعة  اتالتزامكوإثباتها بالخســـائر اإلضـــافية  اإلعترافيتم 
  متوقعة أو قامت بتسديد دفعات بالنيابة عن الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة. 

الخســائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشــركة الزميلة أو المشــروع المكاســب أو  إســتبعاديتم 
  المشترك بقدر حصة المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

٢١ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
 اإلستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة (تتمة)  ٢-٤

  

ســـتثمارات  في الشـــركات الزميلة أو المشـــاريع المشـــتركة وفق طريقة حقوق الملكية بدءاً من تتم المحاســـبة عن اإل
التاريخ الذي أصــبحت فيه الشــركة المســتثمر بها شــركة زميلة أو مشــروع مشــترك. عند اإلســتحواذ على االســتثمار في 

عة من صــافي القيمة العادلة شــركة زميلة أو مشــروع مشــترك، فإن أي زيادة في تكلفة االســتثمار على حصــة المجمو
  تدرج ضمن القيمة الدفترية لالستثمار. والتي لألصول وااللتزامات القابلة للتحديد يتم اإلعتراف بها كشهرة، 

القابلة للتحديد عن تكلفة  اتلتزامالزيادة في حصــــة المجموعة في صــــافي القيمة العادلة لألصــــول واالإثبات يتم 
 . ستحواذاالستثمار، بعد إعادة التقييم، مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في سنة اإل

في  إنخفاضبأية خســـارة  اإلعترافيتم تطبيق متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي لتحديد ما إذا كان من الضـــروري 
في  ر یة لالستثمارفتدلالقیمة ار ختبايتم إموعة في شـــركة زميلة أو مشـــروع مشـــترك. القيمة فيما يتعلق باســـتثمار المج

  ).٢-١-٥إيضاح رقم (في ورة کذلمافقاً للسیاسة ولقیمة ض انخفاد ایدلتحرك مشتروع مشأو میلة زکة رش
طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه االستثمار عن كونه شركة زميلة أو  استخدامتتوقف المجموعة عن 

  مشروع مشترك، أو عندما يتم تصنيف االستثمار كمحتفظ به للبيع. 

شركة زميلة أو مشروع مشترك  المجموعة باستخدام طريقة  مع استمرارعندما تقوم المجموعة بتخفيض حصتها في 
تصــنيف المكســب أو الخســارة المثبت ســابقاً ضــمن الدخل الشــامل اآلخر والمتعلق  مجموعةالتعيد حقوق الملكية، ف
تضمن إستبعاد يمكسب والخسارة الفي قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، إذا كان في حصة الملكية، بذلك اإلنخفاض 

  األصول أو االلتزامات ذات العالقة.

باألرباح  اإلعترافمشروع مشترك للمجموعة، يتم  مع شركة زميلة أوعندما تقوم أي منشأة ضمن المجموعة بالتعامل 
والخسائر الناتجة من المعامالت مع الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في القوائم المالية الموحدة للمجموعة فقط 

  بقدر حصص الملكية في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الغير مملوكة من قبل المجموعة.
 اإليراداتب اإلعتراف  ٣-٤

على أساس العوض المحدد في العقد مع العميل وتستثنى المبالغ التي يتم تحصيلها نيابة عن أطراف اإليراد يتم قياس 
  عند تحويل السيطرة على المنتجات أو الخدمات المقدمة للعميل. اإليرادات. تعترف المجموعة بىأُخر

عن طريق  لتزامبأداء االيعتمد على الوفاء ونقطة زمنية أو على مدى زمني يكون إما عند  اإليراداتب اإلعترافتوقيت 
  تحويل السيطرة على السلع أو خدمات إلى العميل.

 بإثباتالمجموعة بعض العمالء، تقوم من تحصيل العندما يكون لدى الشركة درجة عالية من عدم التأكد في إمكانية 
  تحصيل.الفقط عند اإليرادات 

شكل  ستحقق المجموعة إيرادات، ب سا سوم أ سوم الربط البياني، ور سائل، والبيانات، ور ي من خدمات المكالمات، والر
  .. يمكن بيع المنتجات والخدمات بشكل منفصل أو بشكل باقاتاألجهزةالتأسيس ومبيعات 

  األداء اتالتزامطبيعة وتوقيت الوفاء ب                    المنتجات والخدمات
 رادإلیبا اإلعترافب عةولمجما ومتق .والبيانات والرسائلاإلتصال االتصاالت خدمة تشمل خدمات   تصاالتاالخدمات 

  ).للعمیا لقب نم لفعليا دامستخاإل(أي عند  تمادلخاهذه  میدتق میت مادعن
 اإلعترافالترتيبات التي تشمل منتجات وخدمات متعددة يتم فصلها إلى عناصر منفردة ويتم    الباقات

على أساس القيمة العادلة (أسعار البيع المنفردة) للعناصر المنفردة من خالل توزيع  اإليراداتب
إجمالي المقابل المادي للترتيب بين العناصر المنفردة على أساس القيمة النسبية ألسعار بيع 

  العناصر المنفردة. تعتبر العناصر قابلة للفصل إذا كانت ذات قيمة منفصلة للعميل.

عندما يتم تحويل السيطرة على األجهزة إلى العميل. عادة يحدث  اإليراداتتعترف المجموعة ب  األجهزة 
  هذا في بداية العقد عند حيازة العميل للجهاز.

ها إســتالمالمجموعة في بأحقية في أدوات حقوق الملكية عند اإلقرار  ســتثماراتبتوزيعات األرباح من اإل اإلعترافيتم 
 يمكن قياسها بشكل موثوق به). اإليراداتالمحتمل أن المنافع االقتصادية ستتدفق للمجموعة، و (إذا كان من
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

٢٢ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤

 )١-٣أنظر إيضاح  - ٢٠١٩يناير  ١(السياسة المطبقة من  اإليجارعقود  ٤-٤
  المجموعة كمستأجر

 اســتخدام" الذي يمثل حق المجموعة في ســتخداماالحق أصــل ، تقوم المجموعة بإثبات "اإليجارفي تاريخ بداية عقد 
  .اإليجارالمجموعة بالقيام بدفعات  التزامالذي يمثل  اإليجارعقد  التزامواألصل محل العقد، 

 اإليجارعقد  لتزاماألولي البالتكلفة (مبلغ القياس  ستخداماالألصل حق األولي يتم القياس  اإليجارفي تاريخ بداية عقد 
مستلمة، أي تكاليف إيجار ناقصا أي حوافز  اإليجارقبل تاريخ بداية عقد أو تمت في  اإليجارمعدل بأي دفعات لعقد 

إعادة الموقع الذي  وأمباشرة أولية متكبدة، تقدير للتكاليف التي سيتم تكبدها في تفكيك وإزالة األصل محل العقد 
     ). اإليجارإعادة األصل نفسه الى الحالة المطلوبة وفقا ألحكام وشروط عقد  أواألصلية يوجد فيه األصل الى الحالة 

نموذج التكلفة (التكلفة مطروحا منها أي  استخدامب ستخداماال، يتم قياس أصل حق اإليجاربعد تاريخ بداية عقد 
  ). اإليجارعقد  لتزامالوأي مجمع خسائر هبوط في القيمة ومعدلة بأي إعادة قياس  استهالكمجمع 

  

غير المدفوعة في ذلك التاريخ،  اإليجاربالقيمة الحالية لدفعات  اإليجارعقد  التزاميتم قياس  اإليجارفي تاريخ بداية عقد 
وبخالف ، إذا كان يمكن تحديد ذلك المعدل بسهولة، اإليجارمعدل الفائدة الضمني في عقد  استخدامويتم خصمها ب

  اإلضافي للمجموعة كمعدل خصم.ض اإلقترامعدل  استخداميتم ذلك 
  

  بما يلي: اإليجارعقد  التزام، يتم قياس اإليجاربعد تاريخ بداية عقد 
  .اإليجارعقد  التزامالفائدة على لتعكس  ةالدفتريالقيمة زيادة  ) أ( 
 .اإليجاردفعات القيمة الدفترية لتعكس تخفيض  ) ب( 
 اإليجاردفعات لتعكس ، أو اإليجارأي إعادة تقييم أو تعديالت لعقد القيمة الدفترية لتعكس إعادة قياس  ) ج( 

  الثابتة في جوهرها المعدلة.
". ومع ذلك، إذا تم تخفيض المبلغ ستخداماالحق ألصل كتسوية " اإليجارعقد  التزاممبلغ إعادة قياس  إثباتيتم  

، فيجب إثبات أي اإليجارعقد  التزامفي قياس  نخفاض" إلى الصفر، وهناك مزيد من اإلستخداماالحق ألصل الدفتري "
  مبلغ متبقي من إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

قصيرة األجل التي  اإليجارلعقود  اإليجارعقد  اتالتزامو ستخداماالبأصول حق  اإلعترافعدم  تطبيق اختارت المجموعة
المرتبطة بهذه العقود  اإليجاربمدفوعات  اإلعترافشهًرا أو أقل وإيجارات األصول منخفضة القيمة. يتم  ١٢تبلغ مدتها 

  .اإليجاركمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

 المجموعة كمؤجر

) ال تختلف بصورة جوهرية عن طريقة المحاسبة ١٦رقم (إن طريقة محاسبة المؤجر وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 
نفس مبدأ  استخدامفي تصنيف كافة عقود التأجير ب تستمر المجموعةحيث  )،١٧وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (

تأثير  )١٦، وبالتالي لم يكن للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()١٧التصنيف الموضح في معيار المحاسبة الدولي رقم (
  على عقود االيجار عندما تكون المجموعة كمؤجر.

ملكية األصل ل العائدةالمخاطر والمنافع  كافةما يقارب  ينقليصنف عقد االيجار على انه عقد ايجار تشغيلي اذا كان ال 
ة القسط الثابت يتم اإلعتراف بإيراد التأجير التشغيلي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس طريقمحل العقد. 

يجب إضافة كافة التكاليف المباشرة في الحصول على عقد ايجار تشغيلي الى المبلغ الدفتري على فترة اإليجار. كما 
لألصل محل العقد واثبات تلك التكاليف على انها مصروف على مدة عقد االيجار بنفس األساس المستخدم في دخل 

الحوافز يعترف بها كتخفيض إليراد التأجير على أساس القسط الثابت، إال إذا كان . إن اجمالي المنافع من عقد االيجار
  هناك أساسا آخر يمثل بشكل أفضل الفترة الزمنية التي يتم خاللها استنفاذ المنافع االقتصادية لألصل المؤجر.

دل صافي استثمار المجموعة بمبلغ يعا كمستحقات عقود ايجاريتم تسجيل المبالغ المستحقة من اإليجارات التمويلية 
كإيراد جزء ) ٢(لمبلغ األصلي جزء لتسديد ا )١الى جزئين: ( دفعة اإليجار المستحقة التحصيل وتقسمفي عقد التأجير. 

تمويل لتعويض المجموعة عن استثمارها وخدماتها. يتم إدراج التكاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة بعملية التفاوض 
  العقد. منض مبلغ إيراد التمويل يتخفوبالمقابل يتم المبالغ المستحقة  بشأن عقد التأجير ضمن
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

٢٣ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤

  العمالت األجنبية ٥-٤
الشــركة األم).  –الســعودية  تصــاالتاالتم عرض المعلومات واإليضــاحات بالريال الســعودي (العملة الوظيفية لشــركة 

عملة البيئة اإلقتصــــادية  التي تعرف على انهاوبالنســــبة لكل منشــــأة تابعة، تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية، 
تلك  اســـتخدامب تابعة الرئيســـية التي تعمل فيها المنشـــأة، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشـــأة

  العملة الوظيفية. 

عة للمجموعة، يتم  تاب كل منشـــــأة  ية ل مال عداد القوائم ال ند إ لة  اإلعترافع بالمعامالت التي تتم بعمالت غير العم
الوظيفية للمنشأة (عمالت أجنبية) بأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت. في نهاية كل فترة مالية، يتم إعادة تحويل 

ر الصــرف الســائدة بذلك التاريخ. إن البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة البنود النقدية المســجلة بعمالت أجنبية بأســعا
العادلة والمصــــنفة بعمالت أجنبية يتم إعادة ترجمتها باألســــعار الســــائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. أما البنود غير 

الخسارة الناتج عن ترجمة البنود أو لربح النقدية التي تقاس وفقاً للتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية فال يعاد ترجمتها. إن ا
الخســــارة الناتج عن التغير في القيمة  أوالربح  إثباتغير النقدية والمقاســــة بالقيمة العادلة يتم معاملتها بما يتفق مع 

  العادلة للبند ذو الصلة.

بالفروقات الناتجة عن ترجمة البنود النقدية في حســـــاب ربح أو خســـــارة الفترة التي تنشـــــأ في ظروف  اإلعترافيتم 
  محدودة.

حدة،  ية المو مال مأصــــول ويتم ترجمة لغرض العرض في القوائم ال يال  اتالتزا عة إلى الر ية للمجمو يات األجنب العمل
والمصــاريف وفقاً لمتوســط  اإليراداتتم ترجمة بنود أســعار الصــرف الســائدة في تاريخ التقرير. وي اســتخدامالســعودي ب

أســعار الصــرف لفترة التقرير، إال إذا حدث تقلب بشــكل جوهري في أســعار الصــرف خالل الفترة، وفي هذه الحالة، يتم 
بها  في الدخل الشــامل  اإلعترافأســعار الصــرف بتواريخ المعامالت. فروقات الترجمة الناتجة، إن وجدت، يتم  اســتخدام

  اآلخر وحقوق الملكية بشكل تراكمي (أخذاً بالحسبان حصة حقوق الملكية غير المسيطرة). 

يتضــمن فقدان   ســتبعادحصــة المجموعة بالكامل في عملية أجنبية، أو أن اإل إســتبعادأي عملية أجنبية ( إســتبعادعند 
مشترك أو شركة زميلة تشتمل على جزئي في مشروع  إستبعادالسيطرة على شركة تابعة تشمل على عملية أجنبية، أو 

صل مالي)، فإن جميع فروقات الترجمة المتراكمة في حقوق الملكية بالنسبة لتلك  صبح الحصة المبقاة أ عملية أجنبية ت
  العملية المتعلقة بمساهمي الشركة يتم إعادة تصنيفها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ات الجزئية للشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة التي ال ينتج عنها فقدان المجموعة للتأثير ستبعادبالنسبة لجميع اإل 
المهم أو الســـيطرة المشـــتركة، يتم إعادة تصـــنيف الحصـــة التناســـبية لفروقات الترجمة المتراكمة إلى قائمة الربح أو 

  الخسارة الموحدة. 

 المنح الحكومية ٦-٤
ة إال عند وجود درجة معقولة من التأكد بأن المجموعة ســتلتزم بالشــروط المرتبطة بها بالمنح الحكومي اإلعترافال يتم 

  وأنها ستستلم هذه المنح. 

يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية في قائمة الربح أو الخســـارة الموحدة على أســـاس منتظم على مدى الفترات التي تقوم 
تكلفة التي تهدف المنح لتعويضها. وتحديداً، فإن المنح الحكومية المجموعة فيها باإلعتراف بالمصاريف ذات العالقة بال

شراء أو إنشاء أو تملك أصول غير متداولة يتم اإلعتراف بها  شرطها األساسي في أن يكون على المجموعة  التي يتمثل 
على أســـاس منتظم كإيرادات مؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة وتحويلها إلى قائمة الربح أو الخســـارة الموحدة 

  ومعقول على مدى األعمار اإلنتاجية لألصول ذات العالقة. 

ـــاريف أو خســـائر متكبدة فعًال أو كدعم مالي فوري من  عندما تحصـــل المجموعة على منح حكومية كتعويض عن مص
  تستحق فيها.بها ضمن ربح أو خسارة الفترة التي  اإلعترافدون تكبد أي تكاليف مستقبلية متعلقة بها، حينها يتم 
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

٢٤ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤

  منافع الموظفين ٧-٤

  نهاية الخدمةومكافأة تكاليف منافع التقاعد  ١-٧-٤

ستحقاقها. يتم معاملة الدفعات اإلشتراكات يتم تحميل دفعات المساهمات بموجب برامج  المحددة كمصاريف عند ا
كدفعات لبرامج اشــــتراكات محددة حيث أن  قاعد المنفذة من قبل الجهات الرســــمية  مبموجب برامج الت  اتالتزا

  المجموعة بموجب هذه البرامج تعادل تلك الناتجة عن برامج االشتراكات المحددة. 

سنوياً نهاية الخدمة مكافأة يحتسب مخصص  سطة اكتواري وفقاً لطريقة تكلفة الوحدة المتوقعة كما  للموظفين  بوا
التي تعمل بها  في الدول العملمع األخذ في اإلعتبار نظام  "منافع الموظفين") ١٩ينص معيار المحاســــبة الدولي رقم (

  المنفعة. لتزامبالمخصص بناًء على القيمة الحالية ال اإلعتراف. يتم الشركات التابعة

لزيادة الرواتب  المعدل اإلضــافيإفتراضــات لمتوســط  اســتخدامالمنفعة المحددة ب لتزاماليتم احتســاب القيمة الحالية 
ات المستخدمة على أساس ثابت فتراضالموظفين ومعدل الخصم المناسب. يتم احتساب اإل سنوات خدمةومتوسط 

د معدالت الخصم يتحدفيتم وألن الممكلة ليس لديها سوق عميقة للسندات، لكل فترة وتعكس أفضل تقدير لإلدارة. 
ناًء  ئد ا المعلومات المتوفرة علىب ية لعوا ندات الحكوم ها مع فترة لســــ قاق كة والتي تتوافق فترة اســــتح في الممل

 .التقرير تاريخاالستحقاق المقدرة اللتزام المنفعة المحددة كما في 

ات فتراضكتوارية والناتجة عن التغيرات في اإلالذي يشتمل على المكاسب والخسائر اإل اتملتزاإن إعادة قياس صافي اال
. ال يتم إعادة تصــنيف عمليات اآلخربها مباشــرة ضــمن بنود الدخل الشــامل  اإلعترافالمســتخدمة في االحتســاب، يتم 

  إعادة القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترات الالحقة.

  وجدت) في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وذلك قبل:إن إثبات تكلفة الخدمات السابقة (يتم 

 تاريخ تعديل البرنامج أو تقليص األيدي العاملة، و -

  تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقةبإثبات تاريخ قيام المجموعة  -

أو أصــول المنافع المحددة. تقوم  اتالتزاممعدل الخصــم إلى صــافي  اســتخدامب مصــروف الفائدة صــافي يتم احتســاب
" و"المصـــاريف العمومية اإليراداتالمنافع المحددة ضـــمن "تكلفة  التزامالمجموعة بإثبات التغيرات التالية في صـــافي 

  واإلدارية" و"المصاريف البيعية والتسويقية" في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة (حسب وظيفتها):

تكاليف الخدمات الحالية وتكاليف الخدمات الســابقة واألرباح والخســائر الناتجة تكاليف الخدمات التي تتضــمن  -
  عن عمليات تقليص األيدي العاملة وعمليات السداد غير الروتينية.

 التمويلية. اإليراداتأو  مصاريف الفائدةصافي  -

  ىخرمنافع الموظفين قصيرة األجل وطويلة األجل األُ  ٢-٧-٤

تب، واإلجازة الســــنوية واإلجازة عن  لتزامباال اإلعترافيتم  باألجور والروا المنافع المســــتحقة للموظفين والمتعلقة 
التي يتم فيها تقديم الخدمة المتعلقة بها وكذلك المبلغ غير المخصـــوم للمنافع المتوقع دفعها  الفترة المرضـــية خالل

ين قصــــيرة األجل بالمبلغ غير المخصــــوم المعترف بها والمتعلقة بمنافع الموظف اتلتزاممقابل تلك الخدمة. تقاس اال
  والمتوقع أن يتم دفعه مقابل الخدمة المقدمة. 
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

٢٥ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤

 الزكاة والضريبة  ٨-٤

  الزكاة ١-٨-٤

 وفقاً  المالية الموحدة في قوائمها الزكوي الوعاء أســـاس على الزكاة مخصـــص وتســـجيل باحتســـاب المجموعة تقوم
الربط الزكوي النهائي خالل فترة  عن الناتجة التعديالت تســــجيل ويتم في المملكة العربية الســــعودية. ألنظمة الزكاة

  .("الهيئة") والدخل للزكاة الهيئة العامة من الربط هذا اعتماد فيها يتم التي التقرير
  

  الضرائب الحالية والمؤجلة ٢-٨-٤
خارج المملكة العربية الســـعودية وفقاً لقوانين الضـــريبة يتم احتســـاب الضـــريبة المرتبطة بالشـــركات المســـتثمر فيها 

  السائدة في تلك البلدان.
على الفروقات  تطبقو لتزاماالطريقة  اســـتخداميتم احتســـاب مخصـــص ضـــريبة الدخل المؤجلة للمنشـــآت األجنبية ب

ضريبية لألصول واال سنة المالية للتقرير بين القواعد ال وقيمها الدفترية ألغراض التقارير  اتلتزامالمؤقتة كما في نهاية ال
وأصول الضرائب المؤجلة وفقاً لمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيها  اتالتزامالمالية. ويتم قياس 

  .باألصل اإلعترافأو  لتزاماالتسوية 
للضريبة في المستقبل خاضعة بالقدر الذي يحتمل أن تتوفر فيه أرباحاً للمنشآت األجنبية بالضريبة المؤجلة  اإلعترافيتم 

كافية يمكن  ية  باح ضــــريب مالي اســــتخدامووجود أر قديرات األداء ال قاء الفروقات المؤقتة ويتطلب ذلك تبني ت ها ل
ضريبية المؤجلة. يتم  إثباتالمستقبلي للمنشأة األجنبية التي تم فيها  ضريب اتلتزامباال اإلعترافاألصول ال ة المؤجلة يال

بضــريبة الدخل الحالية ضــمن قائمة الربح والخســارة  اإلعترافعموماً لجميع الفروقات المؤقتة الخاضــعة للضــريبة. يتم 
   الموحدة.

  

  الممتلكات والمعدات  ٩-٤
وخســــائر  المتراكم ســــتهالكاالتعرض الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة ناقصــــاً مجمع 

    في القيمة المتراكمة. نخفاضاإل
ومعداتها جميع النفقات المتكبدة إلى نقطة ربط العميل، بما في ذلك أتعاب المقاولـــين  تصاالتاالتشمل تكلفة شبكة 

  والمواد والعمالة المباشرة، حتى تاريخ وضع هذه األصول في الخدمة.
هذه األصول  استهالكبها. يبدأ اإلعتراف في القيمة تم  إنخفاضأي خسائر  تسجل األصول قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصاً 

  الذي أنشئ من أجله. ستخداملال عندما يكون األصل جاهزاً 
  عندما يكون ألجزاء بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة.

بتلك األجزاء  اإلعترافت والمعدات (ما عدا األراضــــي)، تقوم المجموعة بعندما يتم اســــتبدال أجزاء هامة من الممتلكا
على قائمة الربح أو الخســـارة  ىخري محدد. تحمل جميع تكاليف اإلصـــالح والصـــيانة األُ إفتراضـــكأصـــول فردية لها عمر 

باســــتثناء القدر الذي تزيد فيه من اإلنتاجية أو تطيل من العمر اإلنتاجي  الموحدة خالل فترة التقرير التي تكبدت بها، 
  لألصل، وعندئذ يتم رسملتها. 

ضي، ب ستهالكااليتم احتساب  ستثناء األرا ت على مدى طريقة القسط الثاب استخدامبهدف تخفيض تكلفة األصول، با
ه أو عند عدم توقع إســــتبعادببند من بنود الممتلكات والمعدات عند اإلعتراف اإلنتاجية المقدرة لها. يتم إلغاء  األعمار

أو إلغاء  إســتبعادالمســتمر له. تحدد المكاســب أو الخســائر الناتجة من  ســتخداماالاية  منافع اقتصــادية مســتقبلية من 
بها في قائمة  اإلعترافبالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم بالممتلكات والمعدات  اإلعتراف
  . ىخرالمصاريف األُ اإليرادات أو الخسارة الموحدة  ضمن  الربح أو

لممتلكات والمعدات في نهاية كل ســنة مالية ويتم ا ســتهالكيتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلفتراضــي وطريقة ا
  دعت الحاجة لذلك.إذا تعديلها، 
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

٢٦ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤

   )عدا الشهرة(األصول غير الملموسة  ١٠-٤

 نخفاضاإلطفاء المتراكم وخســائر اإل تعرض األصــول غير الملموســة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة ناقصــاً 
ـــول غير الملموســـة المســـتحوذ عليها من عملية تجميع  القيمة العادلة األعمال المتراكم في القيمة. تمثل تكلفة األص

. يتم تقييم األعمار اإلنتاجية لألصـــول غير الملموســـة على أنها إما محددة أو غير محددة. يتم إطفاء اإلســـتحواذبتاريخ 
، ويتم مراجعة العمر اإلنتاجي اإلقتصــــاديةى مدى أعمارها اإلنتاجية األصــــول غير الملموســــة ذات األعمار المحددة عل

  المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل سنة مالية، مع أخذ تأثير أية تغييرات في التقديرات على أساس مستقبلي. 

ود إنخفاض في ال يتم إطفاء األصـــول غير الملموســـة التي ليس لها عمر محدد، بل يتم اختبارها ســـنوياً للتأكد من وج
سنوياً وذلك للتأكد فيما اذا كان  قيمتها، يتم مراجعة العمر اإلفتراضي لألصول غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد 
ما يؤيده، ويعتبر أثر التغيير من عمر محدد إلى عمر غير محدد  التقييم الذي تم إجراؤه للعمر اإلفتراضــــي اليزال هناك 

  كتعديل مستقبلي. 

  الحاسب اآلليبرامج  ١-١٠-٤

يتم رســــملة تراخيص برامج الحاســــب اآللي على أســــاس التكاليف التي تم تكبدها عند شــــراء برنامج معين وتهيئته 
. يحمل اإلطفاء في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ستخداملال

 .تخدامسلالمن تاريخ إتاحة البرنامج إعتباراً 

 رسوم الترخيص والطيف الترددي ٢-١٠-٤

الســتخدام تلك الرخص  يتم تحديد فترات إطفاء رســوم الترخيص والطيف الترددي على أســاس مدة الترخيص الســارية
وشــروط تجديد الترخيص وفيما إذا كان الترخيص يعتمد على تقنيات معينة. يحمل اإلطفاء على قائمة  والطيف الترددي

خدمات الشبكة ذات  تصبح عندماالربح أو الخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة 
  .متاحة لإلستخدام الصلة

  غير القابلة لإللغاء ستخداماال حقوق ٣-١٠-٤

لفترة ه اســــتخدامجزء من ســــعة كابالت النقل األرضــــي أو البحري الذي تم منح حق  اســــتخداميتعلق هذا البند بحق 
غير القابلة لإللغاء بالتكلفة كأصل عندما يكون لدى المجموعة الحق المحدد  ستخداماالبحقوق  اإلعترافمحددة.  يتم 

جزء محدد من األصـــل المعني، التي تتكون عموماً من األلياف البصـــرية أو أصـــول النطاق  ســـتخدامغير القابل لإللغاء ال
اإلنتاجي  لألصــل المعني. ويتم إطفاؤها بطريقة القســط الثابت على  ألغلبية العمر ســتخداماالالعريض، وتمتد فترة حق 

  عاما. ٢٠إلى  ١٠ما بين فترة العقد، أيهما أقصر والتي تتراوح عادة  أو ستخداملالالفترة المتوقعة 

  باألصول غير الملموسة اإلعترافإلغاء  ٤-١٠-٤

ها أو عند عدم توقع أية منافع اقتصــــادية مســــتقبلية من إســــتبعادباألصــــول غير الملموســــة عند  اإلعترافيتم إلغاء 
باألصول غير الملموسة يتم قياسها بالفرق  اإلعترافها. المكاسب أو الخسائر الناتجة من إلغاء إستبعادأو ها استخدام

  في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.إثباتها والقيمة الدفترية لألصل ويتم  ستبعادبين صافي متحصالت اإل
  

  قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة عدا الشهرة إنخفاض ١١-٤
سنة مالية بمراجعة القيم الدفترية  ألصولها الملموسة وغير الملموسة لتحديد فيما إذا تقوم المجموعة في نهاية كل 

في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم  إنخفاضمؤشر على أن تلك األصول تعاني من خسائر أي كان هناك 
  في القيمة (إن وجدت). نخفاضلتحديد خسائر اإللإلسترداد تقدير القيمة القابلة 

في القيمة، يتم تجميع األصــول عند أدنى المســتويات التي يوجد بها تدفقات نقدية منفصــلة  نخفاضألغراض تقييم اإل
شكل مستقل عن التدفقات النقدية المستلمة من األصول أو مجموعة من األصول األُ  (الوحدة  ىخريمكن تحديدها ب

  المولدة للنقد).
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

٢٧ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤

  صول الملموسة وغير الملموسة عدا الشهرة (تتمة)قيمة األ إنخفاض  ١١- ٤
أو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المســتقبلية اإلســتبعاد القيمة العادلة ناقصــاً تكلفة لإلســترداد تمثل القيمة القابلة 

التدفقات ، يتم خصـــم قيمة االســـتخدام، أيهما أعلى. وعند تقييم (قيمة االســـتخدام) األصـــل اســـتخدامالمتوقعة من 
معدل خصــــم ما قبل الضــــريبة والذي يعكس تقديرات  اســــتخدامالنقدية المســــتقبلية المتوقعة إلى قيمتها الحالية ب

تدفقات النقدية  قديرات ال عديل ت ية للنقود والمخاطرالمحددة لألصـــــل التي لم يتم ت ية للقيمة الزمن حال الســــوق ال
  المستقبلية لها. 

اد األصــل (أو الوحدة المولدة للنقد) عن قيمته الدفترية، يتم تخفيض ســتردمة القابلة إلوفي الحاالت التي تقل فيها القي
 نخفاضفوراً بخســارة اإل اإلعتراف. ويتم لإلســتردادالقيمة الدفترية لألصــل (أو الوحدة المولدة للنقد) إلى القيمة القابلة 

  في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.  في القيمة

، وذلك الحتمال الشـــهرةفي القیمة، ما عدا  نخفاضول الملموســـة وغیر الملموســـة التي تعرضـــت إلیتم مراجعة األصـــ
  کل سنة مالية.نهاية في القیمة في  نخفاضعكس اإل

  

  

  المخزون  ١٢-٤
طريقة المتوسط  استخدامب التكلفة تحديد يتم .أقل أيهما القابلة للتحقق، القيمة صافي أو بالتكلفة المخزون إثباتيتم 

المتوقع تكبدها إلكمال  ىخرمنه التكاليف األُ  ســـعر البيع المقدر مطروحاً  القابلة للتحقق القيمة المرجح.  يمثل صـــافي
  عملية البيع.

 

  المخصصات ١٣-٤
ـــصـــات في حال وجود  اإلعترافيتم  ـــمني) نتيجة لحدث ســـابق، ومن  التزامبالمخص حالي على المجموعة (قانوني أو ض

  ، ويمكن تقديره بشكل موثوق به.لتزاميطلب من المجموعة تسوية هذا االالمحتمل أن 

القائم بنهاية السنة المالية، بعد  لتزامتمثل المبالغ المعترف بها كمخصص أفضل التقديرات للمبالغ المطلوبة لتسوية اال
طريقة التدفقات  اســتخداممخصــص ب. عند قياس اللتزامباالالمخاطر واألمور غير المؤكدة المتعلقة اإلعتبار األخذ بعين 

لتدفقات النقدية (عندما يكون االقائم، فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية لهذه  لتزامالنقدية المقدرة لتســـوية اال
أي زيادة في المخصص بسبب مرور الزمن كتكاليف إثبات الخصم، يتم  استخدامأثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا). عند 

  تمويل.

ــــادية المطلوبة لتســــوية أي مبلغ من طرف ثالث، يتم إســــتردعندما يتوقع   اإلعترافاد بعض أو جميع المنافع االقتص
  بشكل موثوق. هويمكن قياس ردادهإستمستحق كأصل إذا كان من شبه المؤكد أنه سيتم مبلغ البال

 

  إزالة األصول وتفكيكها اتالتزام ١٤-٤
قانوني أو ضــــمني نتيجة أحداث ســــابقة، ومن  التزامإزالة األصــــول وتفكيكها عند وجود  اتالتزامتعترف المجموعة ب

  بشكل موثوق.  لتزاماالويمكن تقييم  لتزاماالتؤدي إلى تدفق للموارد لتسوية أن المحتمل 

 ىخراألُ تحتســـب المجموعة مخصـــص بقيمة التكاليف المســـتقبلية المتعلقة بتكاليف إزالة أصـــول الشـــبكة واألصـــول 
معدل الخصــــم  اســــتخدام، يتم إضــــافة القيمة الحالية للتكاليف المتوقعة (بلتزامباالالمبدئي  اإلعترافوتفكيكها. عند 

في  أو. يتم التعامل مع التغيرات في معدل الخصــــم ىخرللتدفقات النقدية) إلى قيمة الشــــبكة المعنية واألصــــول األُ 
ي عن طريق تعديل القيمة الدفترية للمخصــــص وتعديل القيمة توقيت وتكلفة إزالة األصــــول وتفكيكها بأثر مســــتقبل

  . ىخرالدفترية للشبكة واألصول األُ 
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

٢٨ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤

  األدوات المالية  ١٥-٤
  والعرض اإلعترافالتصنيف و ١-١٥-٤

المالية في قائمة المركز المالي الموحدة (عندما / وفقط عندما) تصبح المجموعة طرًفا في الترتيبات باألدوات  اإلعترافيتم 
  األولي. اإلعترافث تحدد المجموعة تصنيف أدواتها المالية عند يالمالية، حلألداة التعاقدية المبرمة 

  

  : الفئات التاليةضمن المالية أصولها المجموعة بتصنيف وم تق
  رة) لخساأو ابح رلل اخالن مر أو آلخل الشامل اخدلل اخالن ما م(إلة دلعاابالقیمة أ . 

  ة.فأطلمابالتکلفة ب. 
  

يعتمد التصنيف على نموذج أعمال الشركة إلدارة األصول المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية.  
  غير المشتقة المقاسة بالتكلفة المطفأة.المالية  اتلتزامقامت المجموعة بتصنيف جميع اال

  

 مخاطرها تكون عندما منفصلة مشتقة أدوات أساس أنها على المضيفة العقود في الضمنية المشتقات مع التعامل يتم
 العادلة القيمة أساس على العقود المضيفة قياس يتم وال المضيفة العقود بتلك كبير بشكل غير مرتبطة وخصائصها

  الموحدة. الخسارة أو الربح قائمة العادلة في القيمة تغيرات تدرج حيث
  

  القياس  ٢-١٥-٤
  

    ي  األولالقياس  ١-٢-١٥-٤
تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء أو إليها  المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافاً  اتلتزاميتم قياس األصول واال

المالية بالقيمة  اتلتزامالمالية أو خصمها منها بحسب ما هو مناسب. (باستثناء األصول واال اتلتزامإصدار األصول واال
مالية مباشرة في قائمة الربح أو  اتالتزامالعادلة حيث يتم إثبات تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء أصول أو 

  الخسارة الموحدة).
  

  القياس الالحق لألصول المالية    ٢-٢-١٥-٤
  ياس الالحق لألصول المالية غيرالمشتقة على تصنيفها كما يلي: يعتمد الق

 أ. أصول مالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة:
طريقة معدل  استخداميتم قياس األصول المحتفظ بها لغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية منها بالتكلفة المطفأة ب

القائم. تسجل  الرئيسي على المبلغ والفائدة الدين أصل مدفوعاتفقط  حيث تمثل هذه التدفقات النقدية ،الفائدة الفعلي
  إيرادات الفوائد من هذه األصول المالية في إيرادات التمويل.

 :ب. أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
رة تقرير دون خصم تكاليف المعاملة يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في نهاية كل فت

  التي قد تتكبدها المجموعة عند البيع أو التخلص من أي من األصول المالية في المستقبل.

  :اآلخرج. أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
فترة تقرير وال يتم خصم تكاليف في نهاية كل اآلخر يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

  المعامالت التي تتكبدها المجموعة عندما يتم التخلص من األصل في المستقبل.

قائمة الدخل  في سابقا بها المعترف المتراكمة الخسائر أو األرباح إعادة تصنيف يتم باألصول المالية، اإلعتراف الغاء عند
الموحدة ومع ذلك، ال يتم الحقا إعادة تصنيف أرباح أو خسائر القيمة العادلة  الخسارة أو الربح قائمة الموحدة إلى الشامل

 إلى قائمة الربح والخسارة الموحدة في حالة أدوات حقوق الملكية.
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

٢٩ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
  األدوات المالية (تتمة) ١٥-٤
  القياس (تتمة) ٢-١٥-٤
  القياس الالحق لألصول المالية (تتمة)    ٢-٢-١٥-٤

  

   :أو الخسائر الناتجة عن تصنيف الفئات أعالهلألرباح والعرض اإلثبات وفيما يلي طريقة 
  

  والعرض لالرباح والخسائر  ثباتاإل  صنف القياس 
  البنود التالية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:إدراج يتم   ةبالتكلفة المطفأ

  طريقة معدل الفائدة الفعلي استخدامالفائدة بإيراد 
 (أو عكس الخسائر) الخسائر االئتمانية المتوقعه 
 مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية 

المالي، فإن المكاسب أو الخسائر الناتجة باألصل  اإلعترافإلغاء عندما يتم 
  بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. اإلعترافيتم 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــــامل 
  اآلخر

بها في قائمة الدخل الشامل الموحدة  اإلعترافالمكاسب والخسائر يتم 
الخسارة أو بها في قائمة الربح  اإلعترافباستثناء البنود التالية والتي يتم 

الموحدة بالطريقة نفسها المطبقة على األصول المالية المقاسة بالتكلفة 
  المطفأة: 
 ة الفعلية الفائدمعدل طريقة  استخدامإيرادات الفوائد ب 
 (أو عكس الخسائر) الخسائر االئتمانية المتوقعه 
 مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية  

ــار ــة أداوت في  االســــتثم  –حقوق الملكي
تعرض في قائمة  –المكاســــب أو الخســــائر
  الدخل الشامل الموحدة

بالمكاسب أو الخسائر في قائمة الدخل الشامل الموحدة   اإلعترافيتم 
 تثبت في قائمة الربح أوأن يجب  ستثماراتوتوزيعات األرباح من هذه اإل

. ال اإلستثمارالخسارة الموحدة ما لم تمثل بوضوح سداد جزء من تكلفة 
يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل الشامل الموحدة 

  الخسارة الموحدة تحت أي ظرف من الظروف. مة الربح أوإلى قائ

المكاسب أو الخسائر الناتجة سواء من القياس الالحق أو من الغاء   الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل 
  بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. اإلعتراف، يتم اإلعتراف

  

 
  المالية اتلتزامالقياس الالحق لال ٣-٢-١٥-٤

  

   مطفأةبالتكلفة الأ. 
 ما يلي: باستثناء بذلك، ويتم قياسها الحقاً  ةالمطفأ بالتكلفة المالية اتلتزاماال جميع بتصنيف المجموعة تقوم

  المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. اتلتزاماال .١
  المستمر. اإلرتباطمنهج  ينطبق عندما أو اإلثبات إللغاء مالي تحويل أصل يتأهل ال عندما تنشأ التي المالية اتلتزاماال .٢
 ل الربح أو الخسارة.خالن لة مدلعاابالقیمة ه قیاسم یتم لسعر السوق، و من أقل فائدة بمعدل قرض بتقديم اإلرتباطات .٣
  .المالي الضمان عقود .٤
 عليه المعيار ينطبق أعمالها والذي تجميع المجموعة ضمن قبل من إثباته بالقيمة العادلة تم الذي المحتمل لعوضا .٥

قائمة الربح أو الخسارة  ضمن التغيرات إثبات مع بالقيمة العادلة الحقاً (والذي يتم قياسه  ٣رقم  المالي الدولي للتقرير
  الموحدة).

عندما يتم الغاء االعتراف بااللتزامات يتم قياس االلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. 
  .يتم االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عنها ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المالية
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

٣٠ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
  األدوات المالية (تتمة) ١٥-٤
  القياس (تتمة) ٢-١٥-٤
  المالية (تتمة) اتلتزاملالالقياس الالحق  ٣-٢-١٥-٤

  

  المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  اتلتزامب. اال
  المالية التي تقع ضمن هذه الفئة: اتلتزامتشمل اال

  المحتفظ بها للمتاجرة. اتلتزاماال .١
  المشتقات غير المخصصة كأدوات تحوط. اتالتزام .٢
  المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. اتلتزاماال .٣

المالية بالقيمة العادلة وتسجيل التغيرات في قائمة الربح أو  اتلتزامتقوم المجموعة بقياس اال، األوليبعد التسجيل 
  الخسارة الموحدة.

المالية المخصصة بالقيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  اتلتزامعادة يتم تقسيم األرباح والخسائر من اال
  على النحو التالي: 

 اتلتزامالمالي الذي يعود إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لتلك اال لتزاملالمبلغ التغير في القيمة العادلة إثبات يتم  .١
  المالية ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة.

  قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.لمالي في ا لتزاملاللة دلعاالقیمة افي ر لتغین المتبقیة مالقیمة ا إثباتم یت .٢
  

 قيمة األدوات المالية إنخفاض ٣-١٥-٤
االئتمانية  الخسارة نموذج استخدام) ٩رقم ( للتقرير المالي المعيار الدولي يتطلب المالية، األصول قيمة إنخفاضب يتعلق فيما

م کة بتقییرلشوم اتق)، حيث ٣٩رقم ( الدولي معيار المحاسبة بموجب المتكبدة اإلئتمانية الخسارة نموذج بدل المتوقعة
ة وأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل فأطلماجة بالتکلفة درلمابأصولها ة طتبرلمواقعة ولمتن االئتمار اخسائ

 اإلعترافوجود زيادة كبيرة وملحوظة في مخاطر اإلئتمان منذ على القيمة  إنخفاض. وتعتمد منهجية اآلخرالدخل الشامل 
األداة  عمر مدى على المتوقعة اإلئتمان يعادل خسائر بمبلغ المالية األدوات خسارة مخصص لي، وعليه يتم قياساألو

قياس  يجبه المبدئي، فإن اإلعتراف منذ جوهري المالية بشكل لألداه مخاطر اإلئتمان لم يكن هنالك زيادة في المالية. وإذا
متوقعة. فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية  خسارة إئتمان شهر ١٢ فترة يعادل بمبلغ المالية األداة لتلك خسارة مخصص

 على اإلئتمان المتوقعة خسارة یعادل بمبلغ الخسارة مخصص لقیاس مبسطاً  واألصول التعاقدية، تطبق المجموعة نهجا
  األداة المالية. عمر مدى

  

  باألصول المالية اإلعترافإلغاء  ٤-١٥-٤
 من النقدية للتدفقات التعاقدية الحقوقإنتهاء د عنن قائمة المركز المالي الموحدة لمالیة مباألصول ا اإلعترافإلغاء م یت

بين القيمة الدفترية . ويتم إثبات الفرق آخرطرف  إلى الملكية ومنافع مخاطره جميع أو األصل المالي عند تحويل األصل أو
  .ةالخسارة الموحدأو في قائمة الربح  لألصول المالية والعوض المستلم

  

  المالية اتلتزامباال اإلعترافإلغاء  ٥-١٥-٤
  .مدته إنتهاء أو إلغائه أو التعاقدي لتزاماال استيفاء عندما) يتم وفقط (عندما/ المالية اتلتزامباال اإلعتراف يتم إلغاء

  

  المالية  اتلتزامالمقاصة بين األصول واال ٦-١٥-٤
المالي في قائمة المركز المالي الموحدة (عندما/ وفقط عندما)  لتزاموااليتم عرض صافي مبلغ (تقاص) بين األصل المالي 

  يتم استيفاء الشرطين التاليين:
  .اتلتزاملعمل المقاصة بين المبالغ المعترف بها في األصول واال نظامياً  . تمتلك المجموعة حالًيا حًقا قانونياً ١
  في آٍن واحد. لتزاماالباألصل وتسوية  اإلعتراف. وجود نية بالتسوية على أساس الصافي، أو ٢
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

٣١ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
  

  النقد وما يماثله ١٦-٤
يتكون النقد وما يماثله المدرج في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد لدى البنوك ومرابحات قصــــيرة األجل والتي 

  غير جوهرية للتغيرات في القيمة.ثالثة أشهر أو أقل والخاضعة لمخاطر فترة تستحق خالل 
  

  القيمة العادلة   ١٧-٤
ما بموجب معاملة نظامية  التزامه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتسوية إستالمالقيمة العادلة هي السعر الذي يتم 

تم  في الســـوق في تاريخ القياس ، بغض النظر عما إذا كان الســـعر يمكن مالحظته بطريقة مباشـــرة أو بين المتعاملين
، تأخذ المجموعة بعين اتلتزام. وعند تقدير القيمة العادلة ألي من األصــــول أو االىأُخرطرق تقييم  اســــتخدامتقديره ب

إذا أخذ المتعاملين في الســـوق تلك الخصـــائص  اتلتزامعند تســـعير األصـــول أو اال لتزاماالعتبار خصـــائص األصـــل أو اال
سعير األصول أو اال صاح ف اتلتزامبالحسبان عند ت ي تاريخ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/أو اإلف

الدولي للتقرير معيار الالتي تقع ضــمن نطاق  اإليجارفي القوائم المالية الموحدة على هذا األســاس، فيما عدا معامالت 
ليســت قيمة عادلة، مثل صــافي ) وعمليات القياس التي تعطي أوجه التشــابه مع القيمة العادلة ولكنها ١٦رقم (المالي 

  ). ٣٦) أو القيمة الحالية وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (٢القيمة القابلة للتحقق وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (

تســـتخدم المجموعة تقنيات تقييم تتناســـب مع الظروف الراهنة والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، حيث 
 اســتخدامالمدخالت ذات الصــلة التي من الممكن مالحظتها، كما وتوفر الحد األدنى من  ســتخدامى التوفر الحد األعل

المدخالت التي ال يمكن مالحظتها. باإلضافة إلى ذلك، ألغراض إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف عمليات قياس القيمة 
كانت هذه المدخالت إلى عمليات قياس القيمة العادلة اســــتناداً إلى درجة ما إذا  ٣أو  ٢، ١العادلة ضــــمن المســــتوى 

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

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

والتي من الممكن رصــدها  "١"" هي المدخالت بخالف االســعار المعلنة المدرجة ضــمن المســتوى٢المســتوى " -ب
 ، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ واتلتزاملألصول واال

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

 بها للبيعاألصول المحتفظ  ١٨-٤
 القيمةالدفترية أو  بالقيمة للبيع بها كمحتفظ المصــــنفة) او مجموعة االســــتبعاد( المتداولة غير االصــــول قياس يتم

 بها كمحتفظ أو مجموعة االســتبعاد المتداولة غير األصــول تصــنيف يتم. أقل أيهما ،تكاليف البيع مطروحا منهاالعادلة 
 الشــرط هذا يعتبر. االســتخدام المســتمر من بدالً  معاملة بيع خالل من الدفترية قيمتها اســترداد ســيتم كان إذا للبيع

بحالتة  الفوري للبيع متاًحا) أو مجموعة االستبعاد( األصل ويكون مرجحاً بدرجة كبيرة البيع يكون عندما فقط مستوفى
 تاريخ من واحدة ســـنة خالل ســـيســـتوفي شـــروط االثبات على انه بيع مكتمل البيعينبغي ان يكون متوقعا ان . الراهنه

 أصول جميع تصنيفب تقوم تابعة، شركة على السيطرة فقدان على تنطوي بيع بخطة المجموعة تلتزم عندما .التصنيف
 المجموعة كانت إذا عما النظر بغض أعاله، الموضحة المعايير استيفاء عند للبيع بها كمحتفظ التابعة الشركة والتزامات
  . البيع عملية بعد بحصة غير مسيطرة في شركتها التابعة السابقة ستحتفظ
 هذا من جزء أو ،أو مشروع مشترك زميلة شركة في استثمار استبعاد تتضمن بيع بخطة ملتزمة المجموعة تكون عندما

 بعد المجموعة تتوقف. أعاله المذكورة المعايير اســـتيفاء يتم عندما للبيع به محتفظ أنه على هتصـــنيف يتمف ،ســـتثماراال
 جزء أي احتســـاب يســـتمر. للبيع به محتفظ أنه على المصـــنف بالجزء يتعلق فيما الملكية حقوق طريقة تطبيق عن ذلك

  .الملكية حقوق طريقة باستخدام للبيع به محتفظ أنه على تصنيفه يتم لم ستثماراال منبه  محتفظ
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

٣٢ 

 المحاسبية الهامة (تتمة)ملخص السياسات  - ٤
 المعلومات القطاعية  ١٩-٤

على التقارير الداخلية والتي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل متخذي  بناءً يتم تحديد القطاعات التشغيلية للمجموعة 
القرارات التشــغيلية الرئيســية للمجموعة (صــانع القرار التشــغيلي الرئيســي) وذلك لتوزيع الموارد بين القطاعات ولتقييم 

  أدائها. 

 التقديرات المحاسبية الهامة ومصادرها الرئيسية  - ٥
  

)،  إجراء تقديرات حول ٤تطبيق الســياســات المحاســبية للمجموعة والمبينة في اإليضــاح رقم (يتعين على اإلدارة، أثناء 
ات فتراض. تحدد اإلىأُخرواإلفصاحات المرفقة التي ليست جلية الوضوح من مصادر  اتلتزامالقيم الدفترية لألصول واال

صـــلة. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه  والتقديرات على أســـاس الخبرة الســـابقة وغيرها من العوامل التي تعتبر ذات
  التقديرات.

بالتعديالت على التقديرات المحاســــبية في الفترة التي  اإلعترافيتم مراجعة التقديرات المعنية بشــــكل مســــتمر ويتم 
  على فترة التعديل والفترات الالحقة. كان التعديل  يؤثرعلى تلك الفترة أوإذا تعدل فيها التقديرات 

 التقديرات الهامة أثناء تطبيق السياسات المحاسبية  ١-٥
أدناه)، والتي قامت اإلدارة  ٢-٥فيما يلي التقديرات الهامة، عدا تلك التي تتضمن تقديرات غير مؤكدة (راجع اإليضاح رقم 

ا في القوائم باتخاذها عند تطبيق الســــياســــات المحاســــبية للمجموعة والتي لها التأثير األكبر على المبالغ المعترف به
  المالية الموحدة.

   اإليراداتب اإلعتراف  ١-١-٥
  العرض باإلجمالي مقابل العرض بالصافي 

والدفعات للموردين على أســاس  اإليراداتعندما تقوم المجموعة ببيع الســلع أو الخدمات بصــفتها أصــيل، يتم تســجيل 
الخدمات بصـــفتها وكيل، يتم  والتكاليف التشـــغيلية. وفي حال قيام المجموعة ببيع الســـلع أو اإليراداتإجمالي ضـــمن 

  ويمثل ذلك هامش الربح المكتسب. اإليراداتوالدفعات للموردين بالصافي ضمن  اإليراداتتسجيل 

كانت المجموعة تعتبر أصــــيًال أو وكيًال في المعاملة على تحليل اإلدارة لكل من الشــــكل القانوني إذا يعتمد تحديد ما 
هذه األحكام على مبلغ  ها في األعمال. تؤثر  فاقية المبرمة بين المجموعة وشــــركائ والتكاليف  اإليراداتوجوهر اإلت

  تدفقات النقدية المسجلة.أو ال اتلتزاماال على األصول أو التشغيلية المسجلة، ولكنها التؤثر
  

  في قيمة األصول غير المالية نخفاضاإل ٢-١-٥
لة  قاب ية لألصـــــل أو الوحدة المولدة للنقد عن القيمة ال لدفتر يادة القيمة ا لة ز حا يعتبراألصـــــل منخفض القيمة في 

أيهما أعلى. يتم احتســــاب القيمة العادلة  الحاليةقيمة الوالتي تمثل قيمته العادلة ناقصــــاً تكاليف البيع أو  ،لإلســــترداد
ناقصــاً تكاليف البيع بناء على البيانات المتاحة من عمليات البيع الملزمة التي تمت وفقاً لشــروط التعامل العادي ألصــول 

 الحاليةمماثلة أو أسعار السوق المشابه القابلة للمالحظة ناقصاً التكلفة اإلضافية إلستبعاد األصل. يتم احتساب القيمة 
بناًء على نموذج التدفقات النقدية المخصــــومة. إن التدفقات النقدية مســــتمدة من الموازنة التقديرية لمدة خمس 

تشــمل عمليات إعادة الهيكلة التي لم تقم المجموعة بااللتزام بها بعد أو اإلســتثمارات المســتقبلية  ســنوات قادمة وال
مولدة للنقد التي يتم اختبارها. تتأثر القيمة القابلة لإلسترداد بمعدل الخصم الجوهرية التي ستعزز أداء األصل للوحدة ال

المستخدم في احتساب نموذج التدفقات النقدية المخصومة والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو 
  المستخدم ألغراض التوقعات.
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٣٣ 

 (تتمة)التقديرات المحاسبية الهامة ومصادرها الرئيسية  - ٥
  

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة   ٢-٥
للتقديرات في نهاية فترة التقرير والتي  ىخرات الرئيســية المتعلقة بالمســتقبل والمصــادر الرئيســية األُ فتراضــفيما يلي اإل

  خالل السنة المالية القادمة. اتلتزامقد يترتب عليها إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول واال
  

  ترتيبات السلع والخدمات المتعددة  ١-٢-٥
التي تتضـــمن أكثر من ســـلعة أو خدمة للعميل، يتم توزيع المقابل المادي المقدم من العميل بين  اإليراداتفي ترتيبات 

القيمة العادلة النسبية. تحدد المجموعة عموماً القيمة العادلة للعناصر الفردية بناء على  أساسالسلع والخدمات على 
األسعار التي يتم بها عادة بيع السلعة أو الخدمة بصفة مستقلة. إن إجراء تعديالت على تقديرات القيم العادلة قد تؤثر 

  اصر المنفردة.بشكل جوهري على توزيع إجمالي المقابل المالي للترتيب بين العن

  رسوم التفعيل للعمالء ٢-٢-٥
(فترة العقد أو العقد  بالعميلاإلحتفاظ بها على متوســــط فترة  اإلعترافيتم تأجيل رســــوم تفعيل الخدمة للعمالء و

. إن تقدير متوســــط المدة المتوقعة للعالقة مبنية على معدل  الدورة التاريخية. إذا تم تعديل التقديرات التي المتوقع)
  ألية فترة.اإليراد ب اإلعترافأجرتها المجموعة، فقد ينتج عن ذلك تغيرات جوهرية في مبلغ وتوقيت 

 

  المخصصات ٣-٢-٥
بتدفقات الموارد المتوقعة  اإلعترافم المجموعة بفيما يتعلق بالمخصــــصــــات، بما فيها مخصــــص إزالة األصــــول، تقو

النهائية عن المبالغ  اتلتزامالتقديرات في تحديد المبلغ المتوقع ســـــداده وقد تختلف اال اســــتخدامالحدوث. ويتم 
  ).٢٦المخصصة ويتوقف ذلك على النتيجة النهائية (أنظر إيضاح 

  

 

   ىخروالبرامج واألصول غير الملموسة األُ األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات  ٤-٢-٥
واإلطفاء السنوي المحمل باألعمار المقدرة المخصصة لكل فئة من األصول. ويتم تقييم أعمار كل فئة  ستهالكيتأثر اال

ضوء التغيرات التكنولوجية وخطط  سنوياً ويتم تعديلها عند الضرورة لعكس تأثير الظروف الحالية في  من فئات األصول 
  في الشبكات وفقاً للوضع الفعلي لألصول ذات الصلة.اإلستثمار 

  

 العقدوأصول في المدينين التجاريين  نخفاضمخصص خسائر اإل ٥-٢-٥
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لغرض احتساب خسائر االئتمان المتوقعة لكل من حسابات المدينين التجاريين 

العقد. تعتمد هذه المصــــفوفة بداية على المعدالت التاريخية للتعثر في الســــداد. تقوم المجموعة بمعايرة وأصــــول 
. في تاريخ كل تقرير المعلومات المتوقعة مستقبالً اإلعتبار في أخذاً المصفوفة لتعديل التجربة التاريخية لخسائر االئتمان 

  في التقديرات المستقبلية. عكس ذلكتحديث معدالت التعثر التاريخية ويتم ب تقوم المجموعةمالي 

سبة  إنخفاضتقوم المجموعة باحتساب مخصص  لجميع أرصدة المدينين التجاريين المستحقة ألكثر  %١٠٠في القيمة بن
ا االئتمانية وما زالت التي لم يطرأ أي تغيير جوهري على جودتهواألرصـــدة يوماً باســـتثناء الجهات ذات العالقة  ٣٦٥من 

  على خبرة المجموعة السابقة. بناءً قابلة للتحصيل 
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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٣٤ 

   المعلومات القطاعية - ٦
  

 

والســلع المتعلقة بها. إن أغلبية إيرادات ودخل وأصــول  تصــاالتاالتزاول المجموعة نشــاطاً رئيســياً يتمثل بتقديم خدمات 
الســعودية). تعمل  تصــاالتاالالســعودية وشــركة قنوات  تصــاالتاالالمجموعة تتعلق بعملياتها داخل المملكة (شــركة 

 المجموعة خارج المملكة من خالل شركاتها التابعة وشركاتها الزميلة ومشاريعها المشتركة في دول متعددة.
لقطاعات وفقا اإليراد. تحسب المبيعات بين ا على المنشأة التي قامت بتقديم تقرير بناءً يوزع اإليراد على القطاع التشغيلي 

  السعار التعامل التجاري العادي.
وبالتالي تم تجميع باقي من اجمالي اإليرادات،  %٧٥القطاعات التي تم اإلفصـــاح عنها بشـــكل مســـتقل تجاوزت مســـتوى 

  ".ىأُخر ضمن "قطاعات تشغيلية ىخرالقطاعات التشغيلية األُ 
 

  :ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  القطاعاتيرادات المجموعة ونتائجها على أساس إلفيما يلي تحليل 
  

 
 

    :الى العائد الربح صافي
  ١٠٫٧٧٩٫٧٧١  ١٠٫٦٦٤٫٦٦٦  الشركة  مساهمي

  ٣٠٠٫٧٢٧  ٢٦٠٫١٦٥  الملكية غير المسيطرة حقوق
  ١١٫٠٨٠٫٤٩٨  ١٠٫٩٢٤٫٨٣١  

 
 

 

  : ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  وفيما يلي تحليل الجمالي الربح على أساس القطاعات
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٢٥٫٤٠٨٫٥٤٢   ٢٦٫٢٩٩٫٩٣٥  شركة االتصاالت السعودية
  ١٫٣١٤٫٧٠٦    ١٫٤١٨٫٤٦٣  شركة قنوات االتصاالت السعودية

  ٣٫٧٩٥٫١٧٤   ٤٫٩١٠٫٧٢٥  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )٤٥٫٣٤٠(   )٢٣٧٫٨٩٨(  اإلستبعادات/ التسويات

  ٣٠٫٤٧٣٫٠٨٢    ٣٢٫٣٩١٫٢٢٥  الربحإجمالي 
  

  

  

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
          )١(اإليرادات 

  ٣٩٫٣٥٦٫٢٨٣   ٤٠٫٢٥٩٫١٠٦  شركة االتصاالت السعودية 
  ١٦٫٨٨٢٫٧٢٦    ١٧٫٤٠٩٫٨٠٢  شركة قنوات االتصاالت السعودية

  ٩٫٥٠٢٫٥٦٠   ١٢٫٦٢٨٫١٨٥  )٢( قطاعات تشغيلية أُخرى
  )١٣٫٧٧٨٫٣٢٦(   )١٥٫٩٢٩٫٥٦٢(  اإلستبعادات/ التسويات

  ٥١٫٩٦٣٫٢٤٣    ٥٤٫٣٦٧٫٥٣١  إجمالي اإليرادات
  )٣٢٫١٢٧٫٤٨٨(   )٣٣٫١٠٢٫٥٥١(  تكلفة العمليات التشغيلية (بإستثناء االستهالك واإلطفاء)

  )٧٫٥٩٠٫٥٣٠(   )٨٫٧٨٤٫٥٨٧(  استهالك وإطفآء
  )٤٥٠٫٠٠٠(  )٦٠٠٫٠٠٠(  تكلفة برنامج التقاعد المبكر

  ٥٥١٫٥٣٥    ٦٣٩٫١٦١  إيرادات تمويل
  )٣٩٥٫٤٤٠(   )٧٦٥٫١٥٤(  تكاليف تمويل

  ١٠٢٫٩٤٣   )٧٦٫٠٦٢(  أُخرى إيرادات صافي (مصاريف)  
شركات  صافي الحصة في نتائج االستثمارات في صافي 

  )١٠٫٦٠٥(    ٤٩٫٥٩٧  زميلة ومشاريع مشتركة
  )٢١٥٫٤٩٣(   )٤٠٫٩٦٠(   خسائر أُخرىصافي 

  )٧٤٧٫٦٦٧(   )٧٦٢٫١٤٤(  الزكاة وضريبة الدخل
  ١١٫٠٨٠٫٤٩٨    ١٠٫٩٢٤٫٨٣١  صافي الربح
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٣٥ 

  المعلومات القطاعية (تتمة) - ٦
  
 

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

  

 ٣١على أســـاس القطاعات للســـنة المنتهية في  )٨،٧(انظر إيضـــاح  فيما يلي اإلضـــافات لألصـــول غير المتداولة
  ديسمبر:

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  اإلضافات لألصول غير المتداولة
  ١١٫٣٧٣٫٣٠٧   ٩٫١٠٩٫٥٤٤  السعودية تصاالتاالشركة 

  ٥٦٫٤٢٧    ١١٦٫٣٥٢  السعودية  تصاالتاالشركة قنوات 
  ١٫١١٨٫٤٧٤    ٢٫٥٣٥٫٩٩٢  )٢(ى أُخرقطاعات تشغيلية 

  ١٢٫٥٤٨٫٢٠٨    ١١٫٧٦١٫٨٨٨  
تمثل إيرادات القطاعات المذكوره أعاله، اإليرادات الناتجة من العمالء الخارجيين والداخليين. بلغت المبيعات  ) ١( 

مليون ريال  ١٥٫٩٣٠مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١والتسويات بين القطاعات (بين شركات المجموعة) للسنة المنتهية في 
  ها عند التوحيد.إستبعادمليون ريال سعودي) والتي تم  ١٣٫٧٧٨: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١سعودي (

حلول  شركةالبحرين و اس تي سي شركةالكويتية (اس تي سي الكويت) و تصاالتاالى" شركة أُخريتضمن قطاع " ) ٢( 
 شركةعقاالت و شركةسفاير و شركةو اس تي سي الخليج شركةس تي سي المتخصصة وا شركةإس تي سي و

 ).١٨وشركة المدفوعات الرقمية السعودية (انظر إيضاح  المحدودة تصاالتاالأبراج 
  

ات مســـتخدمة التزامات على القطاعات وال يوجد أصـــول ولتزامألغراض مراقبة أداء القطاعات، يتم توزيع األصـــول/ اال
  بشكل مشترك بين القطاعات.

 معلومات عن العمالء الرئيسيين
سعودي للسنة المنتهية في  ٦٫٨٧٣الناتجة من المبيعات، إيرادات قدرها  اإليراداتتتضمن   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون ريال 

). لم يساهم ٢-٢٠مليون ريال) نشأت من مبيعات إلى جهات ومؤسسات حكومية (أنظر إيضاح  ٦٫٣٣٥: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(
 ٪ أو أكثر في إيرادات المجموعة.١٠أي عميل آخر بنسبة 

  التوزيع الجغرافيمعلومات عن 

فيما يلي التوزيع الجغرافي لإليرادات واألصول غير المتداولة:

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 
        األصول

  ١١٦٫٨٨٢٫٣٩٧    ١٢٥٫١٠٤٫٩٤١  شركة االتصاالت السعودية 
  ٣٫٣٣٣٫٦٦٢    ٤٫٥٦٠٫٢٣٨  شركة قنوات االتصاالت السعودية 

  ١٩٫٥٣٩٫١٦٥    ٣٤٫٣٥٥٫٦٩٥  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )٣٠٫٣٨٤٫٦٣٠(    )٤٥٫٦٩٤٫٦١٨(  اإلستبعادات/ التسويات

  ١٠٩٫٣٧٠٫٥٩٤    ١١٨٫٣٢٦٫٢٥٦  إجمالي األصول

        اتلتزاماال
  ٣٨٫٩٩٨٫٠١٣    ٤٩٫٤٨٤٫٧٩٥  السعودية  تصاالتاالشركة 

  ٢٫٠٦٨٫٨١٩    ٣٫١٢٢٫٩٩٩  السعودية  تصاالتاالشركة قنوات 
  ١٠٫٥١٢٫٢٦١    ٢٢٫٤٣٨٫٢٠٣  )٢( ىأُخرقطاعات تشغيلية 

  )٨٫٨٧٠٫٠٩٧(    )١٩٫٧٧٤٫٧٨٧(  ات/ التسوياتستبعاداإل
  ٤٢٫٧٠٨٫٩٩٦    ٥٥٫٢٧١٫٢١٠  اتلتزامإجمالي اال

  األصول غير المتداولة كما في    اإليرادات للسنة المنتهية في   
  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 
  ٥٣٫٨٦٢٫٢٨٨    ٦٢٫١٦٠٫٤٠٨    ٤٧٫٣٢٣٫٦١٠    ٤٩٫٩٧٠٫٣٠٣  السعودية العربية المملكة
  ٩٫٤٧٨٫٧٨١    ١١٫٣٢٤٫٣٥٦    ٤٫٦٣٩٫٦٣٣    ٤٫٣٩٧٫٢٢٨  أُخرى

  ٦٣٫٣٤١٫٠٦٩    ٧٣٫٤٨٤٫٧٦٤    ٥١٫٩٦٣٫٢٤٣    ٥٤٫٣٦٧٫٥٣١  
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  السعودية تصاالتشركة اال
  سعودية) (شركة مساهمة

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٣٨ 

  ممتلكات ومعدات (تتمة) - ٧
  

ضي بقيمة  -أ ضي والمباني، أرا شمل األرا سعودي كما في  ٢٫٢٠٣ت سمبر  ٣١مليون ریال  سمبر  ٣١( ٢٠١٩دي  ٢٫٢٠٠: ٢٠١٨دي
سعودي) ضمنها أراضي جاري العمل على نقلها باسم الشركة بقيمة  مليون ریال  سعودي ( ٢٠٠من  : ٢٠١٨مليون ريال 

 مليون ريال سعودي). ٢٠٠

) والمشــار إليه في اإليضــاح ١٩٩٨ابريل  ٢١(الموافق  ١٤١٨ذو الحجة  ٢٤وتاريخ  ٣٥المرســوم الملكي رقم م/ بمقتضــى -ب
، إال أن عملية تحويل الملكية القانونية لبعض األراضـــي ما ١٩٩٨مايو  ٢أ)، تم تحويل ملكية األصـــول للشـــركة في  -١(

مليون ريال  ١٫٨٧٩مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١انونية للشركة حتى تزال جارية. بلغت قيمة األراضي التي تم نقل ملكيتها الق
سعودي) ١٫٨٧٩: ٢٠١٨سعودي ( مليون ريال  ١٤٤يجري العمل على نقل ملكية األراضي المتبقية وقيمتها  .مليون ريال 
 .والتي تمثل جزءاً من المبلغ االمشار اليه في الفقرة (أ) اعاله مليون ريال سعودي) ١٤٤: ٢٠١٨سعودي (

 ، سيارات، أجهزة حاسوب وأدوات.تجهيزاتثاث، أ ىخرتشمل األصول األُ  -ج

سعودي ( ٤٦٥خالل السنة، قامت المجموعة باستبعاد أصول تبلغ قيمتها الدفترية الصافية  - د ديسمبر  ٣١مليون ريال 
مليون ريال  ٢٩١: ٢٠١٨ديســمبر  ٣١مليون ريال ســعودي ( ٣٢٥مليون ريال ســعودي) ونتج عنها خســائر تبلغ  ٤١٤: ٢٠١٨

 ).٤٠سعودي) (أنظر إيضاح 

شغيلية ستهالكيبين الجدول التالي توزيع مصروف اال -ه صنيفه حسب بنود التكاليف الت سنة المنتهية  فيما لو تم ت لل
 :ديسمبر ٣١في 

  
    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٤٫٨٥٩٫٦٤٧    ٤٫٩٣١٫٦٦٤    اإليرادات تكلفة
  ٣١٫٤٧٢    ١٦٫٢٣٩    تسويقيةو بيعية مصاريف
  ١٫٠١٣٫٨٧٣    ١٫١٢٩٫٦٤٥    وإدارية عمومية مصاريف

    ٥٫٩٠٤٫٩٩٢   ٦٫٠٧٧٫٥٤٨ 
 

تابعة مرهونة مقابل مرابحة بقيمة  -و يال  ٥٤تتضــــمن الممتلكات والمعدات أرض ومبنى مملوك لشــــركة  مليون ر
  مليون ريال سعودي).  ١٠٨: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١سعودي. (
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  سعودية)(شركة مساهمة 

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٤١ 

  أصول غير ملموسة وشهرة (تتمة) - ٨
 

اس تي سي الكويت) االستحواذ على شركة  –استكملت إحدى الشركات التابعة (شركة االتصاالت الكويتية  ٢٠١٩خالل عام  )١( 
 ٦٧٫٥مليون دينار كويتي (ما يعادل  ٥٫٤٥كوالتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م والذي نتج عنه تسجيل شهره بمبلغ 

   .١٨انظر إيضاح  - مليون ريال سعودي)
 

 .التطويرتحت  وبرامج حاسوبإمتياز " أصول غير ملموسة تعاقدية مثل شبكة الكابل البحري واتفاقيات ىأُخرتضمن "ت ) ٢( 
 

 

  التالية: المقدرة األعمار اإلنتاجية استخداميتم إطفاء األصول غير الملموسة ب
  سنوات  ٧ – ٥  برامج حاسب آلي

  سنة  ٢٥ – ١٥  تصاالتاالتراخيص  
  سنوات ٥ - ٣   ىأُخر

  
  

  :في كما والطيف الترددي المحمول الهاتف تشغيل تراخيص انتهاء وتواريخ الدفترية بالقيمة بياناً  يلي فيما

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    طفاءفترة انتهاء اإل  الدولة
  ١٫٩٣٣٫٤٩٣    ٢٫٠٣٣٫٣٥٠    ٢٠٢١/٢٠٣١/٢٠٣٩  الكويت
  ٧٣٠٫٣٧٥    ٧٣٢٫٧٨٠    ٢٠٣٨  البحرين

  ٢٫٧٥٤٫٦٠٦    ٢٫٥٤٠٫٥٩٠    ٢٠٢٦/٢٠٣٢/٢٠٣٣  العربية السعوديةالمملكة 
      ٥٫٤١٨٫٤٧٤    ٥٫٣٠٦٫٧٢٠  

للسنة المنتهية  التشغيلية التكاليف بنود حسب تصنيفه تم لو فيما اإلطفاء مصروف توزيع التالي الجدول يبين
  :ديسمبر ٣١في 

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  ٥٥٠٫٩٤٧    ٦٤١٫٠٣٦   اإليرادات تكلفة

  ٢٣٫٢٨٢    ٣٫٤٩٣  وتسويقية مصاريف بيعية
  ١٫١١١٫٣٠٩    ١٫٣٠٦٫٥٤٢  مصاريف عمومية وإدارية

  ١٫٦٨٥٫٥٣٨   ١٫٩٥١٫٠٧١ 
  
  
  
  
  
  
  
 

   ستخداماالأصول حق  - ٩
  

  االجمالي    *ىأُخر    سيارات    ومباني أراضي  
  ٢٫٥٥٥٫٥٢٤    ١٧١٫٦٠٤    ٨٫٢٨١    ٢٫٣٧٥٫٦٣٩  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

  ١٫٢٢٤٫٢٨٤    -    ٢١٢٫٠٧٥    ١٫٠١٢٫٢٠٩  إضافات
  )٧٥٥٫٩٦٨(    )٣٧٫٧٧٣(    )١٧٫٤٠٩(    )٧٠٠٫٧٨٦(   ستهالكاال

  )١٣٥٫٩٠٧(    -    -    )١٣٥٫٩٠٧(  ىأُخرات وإستبعاد
  ٢٫٨٨٧٫٩٣٣    ١٣٣٫٨٣١    ٢٠٢٫٩٤٧    ٢٫٥٥١٫١٥٥  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 أبراج مواقع إستئجار ىأُخر* تتضمن 
 

 التالية: المقدرة األعمار اإلنتاجية استخدامب أصول حق االستخداميتم استهالك 
  

  سنة  ٣١ - ٢  مباني
  سنة  ٤ – ٢  سيارات

  سنة  ١٠ – ٢  أُخرى 
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٤٢ 

  (تتمة) ستخداماالأصول حق  - ٩
صنيفه تم لو فيما ستهالكاال مصروف توزيع التالي الجدول يبينو للسنة المنتهية في  التشغيلية التكاليف بنود حسب ت
  :ديسمبر ٣١

  ٢٠١٩  
  ٥٦٢٫٥١٤  اإليرادات تكلفة

  ٧٫٥٣٩  تسويقيةو بيعية مصاريف
  ١٨٥٫٩١٥  وإدارية عمومية مصاريف

  ٧٥٥٫٩٦٨ 
  مخزون  - ١٠

    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
    ١٫١٢٨٫٤٥٤    ٢٫١١٣٫٤٠٥ البيع إلعادة بها محتفظ بضاعة
    )٣٤٠٫٩٩٨(    )٣٩١٫٨٧٥(  الحركة بطيء مخزون مخصص: يخصم

  ٧٨٧٫٤٥٦    ١٫٧٢١٫٥٣٠    

  ديسمبر: ٣١وفيما يلي تحليل حركة مخصص مخزون بطيء الحركة للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  ٤٢٣٫٣١٢    ٣٤٠٫٩٩٨  في بداية السنة  الرصيد
  )١١٤٫١٧٧(    )٦٫٢٠٩(  خالل السنة  تسوية/عكس
  ٣١٫٨٦٣    ٥٧٫٠٨٦  السنة خالل المحمل
 ٣٤٠٫٩٩٨  ٣٩١٫٨٧٥  السنة نهاية في الرصيد

   وآخرون تجاريونمدينون  - ١١

    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
    ١٥٫٥١٦٫٩٧٣    ٢٢٫٣٧٥٫٦٣٥ تجاريون مدينون
    )٢٫٤٧٥٫٧٤١(    )٢٫٨١٨٫٠٥٦(  في القيمة  إنخفاض: مخصص يخصم

  ١٣٫٠٤١٫٢٣٢    ١٩٫٥٥٧٫٥٧٩    
    ١٫٤٥١٫٩١٧    ١٫٨١٤٫٧٨٩  مدينون غير تجاريون  -         
  ١٤٫٤٩٣٫١٤٩    ٢١٫٣٧٢٫٣٦٨    
  مدينون تجاريون  ١-١١

عند تحديد إمكانية تحصــــيل أرصــــدة المدينين التجاريين، تأخذ المجموعة باالعتبار أي تغير في جودة االئتمان للمدينين 
التجاريين من تاريخ منح االئتمان حتى تاريخ نهاية الســــنة المالية. يعتبر تركز مخاطر االئتمان محدوداً ألن قاعدة العمالء 

القيمة فيما يتعلق بالعمالء واألطراف ذات العالقة الرئيســية  إنخفاضيل متطلبات كبيرة وغير مرتبطة ببعضــها. يتم تحل
في قيمتها على أســـاس  إنخفاضللتأكد من عدم وجود اآلخرين على أســـاس فردي. يتم إجراء تقييم الرصـــدة العمالء 

  إجمالي.

  وفيما يلي تحليًال بأعمار المدينين التجاريين:
    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

    ٢٫٠٤٥٫٠٨٣    ٣٫٢٤٩٫٠٥٢  غير متأخرة السداد
       متأخرة السداد:

    ٤٥٨٫٢٥٩    ١٫٤٣٧٫٩٣٥  يوم ٣٠ – ١
    ١٫٢٦٨٫٩٢١    ١٫٤٧٣٫٤٢٦  يوم ٩٠ – ٣١
    ١٫٥٦٣٫٩٥٢    ١٫١٩٤٫٩٠٠  يوم  ١٥٠ – ٩١
    ٢٫٧٦١٫١٦٠    ٣٫١٢٩٫٣٧٩  يوم ٢٧٠ – ١٥١
    ٧٣١٫٣٥٦    ١٫١٠٢٫٩٥٨  يوم ٣٦٥ – ٢٧١

    ٦٫٦٨٨٫٢٤٢    ١٠٫٧٨٧٫٩٨٥  يوم ٣٦٥أكثر من 
  ١٥٫٥١٦٫٩٧٣    ٢٢٫٣٧٥٫٦٣٥    
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٤٣ 

  (تتمة) وآخرون تجاريونمدينون  - ١١
 مدينون تجاريون (تتمة)  ١-١١

  ديسمبر: ٣١المدينين التجاريين للسنة المنتهية في ألرصدة في القيمة  نخفاضوفيما يلي حركة مخصص اإل

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  ٢٫٤٧٣٫٢١١    ٢٫٤٧٥٫٧٤١  الرصيد في بداية السنة 
  ٧٠٦٫٩٣٥    ٦٦٢٫٠٤٣  )٣٦المحمل للسنة (إيضاح 

  )٧٠٤٫٤٠٥(    )٣١٩٫٧٢٨(  المبالغ المشطوبة خالل السنة 
  ٢٫٤٧٥٫٧٤١    ٢٫٨١٨٫٠٥٦  الرصيد في نهاية السنة 

  الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة  ٢-١١

جاريين مع الجهات الحكومية مدينين الت بالحكومة بلغ إجمالي أرصـــــدة ال يال  ١٨٫٥٠٨ والجهات ذات العالقة  مليون ر
). ال يوجد عمالء ٢-٢٠مليون ريال ســعودي) (أنظر ايضــاح  ١٢٫٣٤٣: ٢٠١٨ديســمبر  ٣١( ٢٠١٩ديســمبر  ٣١ســعودي كما في 

  من مجموع رصيد المدينين التجاريين.  %١٠آخرون يمثلون أكثر من 
  

 كما في:بالحكومة الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة وفيما يلي أعمار األرصدة المدينة المستحقة من 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  ٦٫٩٣٦٫٨٨٤    ٧٫٩٠٣٫٠٥١  من سنة  أقل

  ٥٫٣٦٧٫٤٢٤    ٦٫٣٩٣٫٦٢٩  أكثر من سنة إلى سنتين
  ٣٨٫٤١٦    ٤٫٢١١٫٣٩٥  أكثر من سنتين

  ١٢٫٣٤٢٫٧٢٤    ١٨٫٥٠٨٫٠٧٥  
  

 مرابحات قصيرة األجل  - ١٢

يوماً أو أكثر مع عدة بنوك محلية،  ٩١جزء من فائض النقد في مرابحات فترة اســــتحقاقها بإســــتثمار تقوم المجموعة 
   ).%٥ - %٢: ٢٠١٨( %٥إلى  %٢بمعدل ربح سنوي يتراوح بين 

 ىأُخر أصول  - ١٣
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  ١٫٤٢٥٫٠٨٨  ٣٫٠٦٢٫٣٢٠ مقدمة دفعات
  ٦٢٨٫١١٩  ٥٠٨٫٣٦٢  مقدما مدفوعة مصاريف
  ٩٩٫٣٥٥  ٩٥٫٤٩٤  مؤجلة مصاريف

  ١٧١٫٩٣٧  ٥٢٢٫٧٧١   ىأُخر
  ٢٫٣٢٤٫٤٩٩  ٤٫١٨٨٫٩٤٧  

  
  ١٫٩٥٢٫٨٧٨  ٤٫٠٩٧٫٠٩٦    متداولة

  ٣٧١٫٦٢١  ٩١٫٨٥١  متداولة   غير
  ٢٫٣٢٤٫٤٩٩  ٤٫١٨٨٫٩٤٧  
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٤٤ 

 محتفظ بها للبيع  أصول - ١٤

شركة كريم (تمتلك المجموعة حصة  ٢٠١٩مارس  ٢٦بتاريخ  شراء أصول  قامت شركة أوبر تكنولوجيز (أوبر) بتوقيع اتفاقية 
شرة فيها تبلغ حوالي  شركة كريم مقابل حوالي لإلستحواذ ) وذلك %٨٫٨٨مبا صول  صافي أ مليار دوالر أمريكي  ٣٫١على 

 مما يلي:لإلتفاقية العائد المالي إجمالي مليار ريال سعوي) خاضعة للتعديل. يتألف  ١١٫٦(ما يعادل حوالي 
مونة مليار ريال ســـعودي) ســـندات قابلة للتحويل غير مضـــ ٦٫٤مليار دوالر أمريكي (ما يعادل حوالي  ١٫٧حوالي مبلغ  -

 وبدون فائدة.
 مليار ريال سعودي) نقداً. ٥٫٢مليار دوالر أمريكي (ما يعادل حوالي  ١٫٤حوالي مبلغ  -

  

بعد الحصول على موافقة معظم الجهات التنظيمية  ٢٠٢٠ يناير ٢بتاريخ أوبر من قبل شركة اإلستحواذ صفقة إستكمال تم 
  االحداث الالحقة).  ٤٥الصفقة لمدة عامين (انظر إيضاح رقم  من قيمة %٢٥في البلدان ذات الصلة مع إحتجاز ما يعادل 

  

 تكاليف العقد - ١٥

 كون تكاليف العقد مما يلي:تت
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  ١٧٤٫٣٥٧    ٢٩٩٫١١٨  )١(تكلفة الحصول على العقد 
  ٨٥٥٫٧٧٢    ٦٢٣٫٨٠٤  )٢(تكلفة الوفاء بالعقد 

  ١٫٠٣٠٫١٢٩   ٩٢٢٫٩٢٢ 

الحصـــول على العقد برســـوم العموالت وحوافز المبيعات اإلضـــافية المدفوعة للوســـطاء والموزعين تتعلق تكاليف  ) ١( 
قســط الثابت على مدى فترة والموظفين للحصــول على عقود مع العمالء. يتم إطفاء هذه التكاليف على أســاس ال

  العقد المتوقع.العقد و
ــتكاليف التركيب ) ٢(  قسط الثابت على مدى فترة العقد إطفاؤها على أساس الوالتي يتم  تتعلق تكاليف الوفاء بالعقد بـ

 العقد المتوقع. و
  

للسنة المنتهية  تكاليف العقد حسب بنود التكاليف التشغيلية إنخفاضو إطفاءيبين الجدول التالي توزيع مصروف 
  :ديسمبر ٣١في 

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  ٣٧٣٫٦٤٤    ٣١٥٫٧٩٧   )٣٥نظر إيضاح ا( اإليرادات تكلفة

  ٤٢٫٩٨٩    ٨٨٫٣٤٦  )٣٦نظر إيضاح ا( تسويقيةو بيعية مصاريف
  ٤١٦٬٦٣٣   ٤٠٤٫١٤٣ 

 

  أصول العقد  - ١٦

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
        

  ٦٫٠٦٠٫٢٠٢    ٧٫٥٩٦٫٧٢٩  اإليرادات غير المفوترة 
  )٨٧٫٧١٩(    )١٥٤٫٩٠٥(  يطرح : مخصص إنخفاض القيمة

  ٥٫٩٧٢٫٤٨٣    ٧٫٤٤١٫٨٢٤   

  ٥٫٤٦٨٫٤٤١    ٦٫٧٩٣٫٧٥٥   متداولة
  ٥٠٤٫٠٤٢    ٦٤٨٫٠٦٩  متداولة   غير

  ٥٫٩٧٢٫٤٨٣    ٧٫٤٤١٫٨٢٤  

 نشاءومبيعات األجهزة وعقود اإل تصاالتاالي بأصول العقد لإليرادات المحققة من تقديم خدمات األول اإلعترافيتم 
مدينون المبالغ المعترف بها كأصول عقد إلى  تبويبالتي لم يصدر بها فواتير بعد. عند إتمام دورة الفوترة، يتم إعادة 

 . تجاريون
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٤٥ 

 أُخرىأصول مالية   - ١٧
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

  ٣٫١١٥٫١٨٥    ١٫٥٥٠٫٨٦٩     )١(الربح أو الخسارة  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل
        أصول مالية بالتكلفة المطفأة

  ١٫٤٩٠٫١٣٧    ٥٫٦٠٠٫٥٤٣  )٣)(٢صكوك (
  ٢٫٢٥٠٫٧٤٦    -  )٤مرابحات (

  ٥٢٤٫٤١٧    ٤٣٨٫٤٨١  )٥قروض لموظفين (
  ٨٦٫١٧٤    ١١٠٫١٢٩  ) ٦أُخرى (

  ٤٫٣٥١٫٤٧٤    ٦٫١٤٩٫١٥٣  
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل  مخصــصــة أصــول مالية

  ١٫٣٩٤٫٦٠٢    -  )١(اآلخر 
  ٨٫٨٦١٫٢٦١    ٧٫٧٠٠٫٠٢٢  
  ٥٫٤٨٨٫٢٤٥    ٣٧٦٫٥٨٩  متداولة         

  ٣٫٣٧٣٫٠١٦    ٧٫٣٢٣٫٤٣٣  غير متداولة  
  ٨٫٨٦١٫٢٦١    ٧٫٧٠٠٫٠٢٢  

 

اإلستثماري صندوق الالمال الجرئ ورأس ها في صندوق إستثماراتقامت المجموعة بإعادة تصنيف  ٢٠١٩خالل عام  ) ١( 
بالقيمة العادلة إلى األصول المالية اآلخر من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل للمال الجريء 

 من خالل الربح أو الخسارة.

في الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تعمل في مجال هو صندوق يستثمر صندوق رأس المال الجرئ  -
بمبلغ اإلستثمارية . تم تقييم الوحدات ىأُخروتقنية المعلومات في السوق السعودي وأسواق عالمية  تصاالتاال

  مليون ریال سعودي). ٦١٤: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في مليون ریال سعودي  ٧٢٤
في الشركات التقنية الريادية الخاصة ذات النمو  دولياً هو صندوق يستثمر  ستثماري للمال الجريءالصندوق اإل -

 بخمس شرائحُيمول مليون ریال سعودي)  ١٫٨٧٥أمريكي (ما يعادل دوالر مليون  ٥٠٠إجمالية بقيمة  العالي
عام  خالل. )مليون ریال سعودي ٣٧٥ما يعادل (أمريكي دوالر مليون  ١٠٠ ، قيمة الشريحة الواحدةمتساوية تباعاً 

مليون  ٧٥٠أمريكي (ما يعادل  دوالرمليون  ٢٠٠والثانية بمجموع األولى دفع قيمة الشريحتين قامت الشركة ب ٢٠١٨
 ٣١( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون ریال سعودي كما في  ٨٤٦بمبلغ اإلستثمارية ریال سعودي). تم تقييم الوحدات 

 مليون ریال سعودي).  ٧٨١: ٢٠١٨ديسمبر 
  

  على النحو التالي: ٢٠١٩عام وزارة المالية خالل الربع األول من أصدرتها المجموعة في الصكوك التي  استثمرت ) ٢( 
  الثانية  الشريحة    ى األول الشريحة  

  ٢٫١٤٠٫٠٠٠   ١٫٧٦٢٫٠٠٠  االسمية االستثمار قيمة
  سنوات ١٠    سنوات ٥  االستثمار مدة

  %٣٫٩    %٣٫١٧  السنوي العائد معدل
  ٢٫٢٢٧٫١٨٨   ١٫٧٧١٫٧٥٥  اإلستحقاق بتاريخ االستثمار قيمة

  
  

ــيا القابضــة المحدودة (شــركة تابعة) باإل٢٠٠٧ديســمبر  ٣١في  ) ٣(  ــتثمار في صــكوك، قامت شــركة إس تي ســي آس  س
ريال  مليون ١٫٣٨٣(بما يعادل مليون رينجيت ماليزي  ١٫٥٠٨بقيمة  جي إس ام القابضــــة مجموعة بيناريانجأصــــدرتها 

 ٢٨حتى تاريخ  %١٠٫٧٥ســــنوات) وبهامش ربح ســــنوي يبلغ  ١٠ســــتدعاء بعد ســــنة (قابلة لإل ٥٠لمدة ســــعودي) 
قيمة وتبلغ هذه الصــكوك غير متأخرة الســداد أو منخفضــة الالالحقة.  للفترات %٩٫٢٥ثم هامش ربح  ٢٠١٧ديســمبر

 مليون ريال سعودي). ١٫٤٩٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي كما في  ١٫٥٨٧قيمتها الدفترية 
  

المرابحة  إســـتثماراتســـتثمارية المتنوعة والشـــركة في المحفظة اإل إســـتثماراتمعظم تم تســـييل  ٢٠١٩خالل عام  ) ٤( 
 . )٢-١٧(انظر إيضاح  الماليةبشكل رئيسي في صكوك وزارة ها ستثمارإوإعادة 
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٤٦ 

 (تتمة) أُخرى أصول مالية - ١٧
 

سـنوات، على التوالي. فترة  ٤سـنة و ٢٥منحت الشـركة موظفيها قروضـاً حسـنة لغرض شـراء منازل وسـيارات لفترة  ) ٥( 
الســــداد تكون بقســــط ثابت خالل مدة القرض في حال بقاء الموظف في الخدمة وإال فعلى الموظف دفع المبلغ 

يتم تمويله من  ٢٠١٦يتم تقديمه للموظف بعد يونيو لغرض شــــراء منازل عند ترك الشــــركة. أي قرض جديد المتبقي 
 تتحمل الشركة تكلفة تمويل هذه القروض. .بنك تجاري محلي وبضمان من الشركة

سي ) ٦(  شكل رئي سعودي كما في  ٨٠محتجزات موردين بمبلغ  تمثل ب سمبر  ٣١مليون ريال  سمبر  ٣١( ٢٠١٩دي  ٨٠ :٢٠١٨دي
 .التابعة للمجموعةحدى الشركات إمليون ريال سعودي) لدى 

 
  الشركات التابعة - ١٨

 من قبل الشركة: بشكل مباشر فيما يلي بيان بالشركات التابعة المملوكة

  نسبة الملكية  بلد التأسيس    اسم الشركة التابعة

      
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
 تصاالتاالالشركة العربية لخدمات اإلنترنت و

  المحدودة (حلول اس تي سي) 
  %١٠٠  %١٠٠ المملكة العربية السعودية  ١

لالستثمار التجاري المحدودة (تي  تصاالتاالشركة 
 سي اي سي)

  %١٠٠  %١٠٠ المملكة العربية السعودية  ٢

  %١٠٠  %١٠٠ مملكة البحرين  ٣  فيفا البحرين): سابقاً شركة اس تي سي البحرين (
  %١٠٠  %١٠٠ المملكة العربية السعودية  ٤  المحدودة (عقاالت)شركة عقاالت 

إس تي ( السعودية المتخصصة تصاالتاالشركة 
 سي المتخصصة)

  %١٠٠  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ٥

  %١٠٠  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ٦  شركة سفاير المحدودة  (سفاير)
 شركة إس تي سي تركيا القابضة المحدودة (شركة

  إس تي سي تركيا)
  %١٠٠  %١٠٠  جزرفيرجن البريطانية  ٧

شركة إس تي سي آسيا القابضة المحدودة (إس تي 
  سي آسيا)

  %١٠٠  %١٠٠  جزرفيرجن البريطانية  ٨

شركة إس تي سي الخليج لإلستثمار القابضة (إس 
  تي سي الخليج)

  %١٠٠  %١٠٠  مملكة البحرين  ٩

   %١٠٠  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ١٠  السعودية  تصاالتاالشركة قنوات 
 )الكويت تي سياس ( الكويتية تصاالتاالشركة 

  (سابقاً: فيفا الكويت)
  %٥١٫٨  %٥١٫٨  دولة الكويت  ١١

  %١٠٠  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ١٢  (توال) المحدودة تصاالتاالشركة أبراج 
  -  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ١٣  )STC Pay( شركة المدفوعات الرقمية السعودية

  -  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ١٤  شركة المنطقة الذكية للعقار

، ٢٠٠٢المملكة في ابريل  المحدودة (حلول اس تي سي) في تصاالتاالالشركة العربية لخدمات اإلنترنت و تأسست -١
إستحوذت السعودي.  في السوق المعلومات ومعالجة ونقل تصاالتاال مشاريع وتشغيل اإلنترنتوتقدم خدمات 

المحدودة  تصاالتاالعلى كامل الحصص في رأس مال الشركة العربية لخدمات اإلنترنت و ٢٠٠٧ ديسمبر مجموعة فيال
 مليون ريال سعودي.  ١٠٠والبالغ 

  

  

  

ق-175



  السعودية تصاالتشركة اال
  سعودية)(شركة مساهمة 

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٤٧ 

 الشركات التابعة (تتمة) - ١٨
 

 برأس مال مليون ريال سعودي بغرض ٢٠٠٧ أكتوبر في المملكة التجاري في لإلستثمار تصاالتاال شركة تأسست -٢
 وتركيب وتشغيل وصيانة نترنتاإل وشبكات اآللي الحاسب شبكات تنظيم  وأعمال تصاالتاال شبكات وصيانة تشغيل
 السعودي. المعلومات في السوق وتقنية تصاالتاال وبرامج نظم

مليون دينار بحريني أي ما يعادل  ٧٥في مملكة البحرين برأس مال  ٢٠٠٩البحرين في فبراير  اس تي سيتأسست شركة  -٣
البحرين بتقديم كافة  اس تي سيمليون ريال سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ.  تقوم شركة  ٧٤٦حوالي 

ذات الصلة بالسوق البحريني،  ىخرالدولية والنطاق العريض والخدمات األُ  تصاالتاالوالمتنقلة  تصاالتاالخدمات 
البحرين على شركة  اس تي سياستحوذت شركة  ٢٠١٨ األول. خالل الربع ٢٠١٠مارس  ٣وقد بدأت عملياتها التجارية في 

 .اإلنترنتالمحدودة في مملكة البحرين (كشركة تابعة)، ونشاطها الرئيسي تقديم خدمات  تصاالتلالمينا 

مليون ريال سعودي مملوك بالكامل لشركة  ٧٠في المملكة برأس مال  ٢٠١٣تأسست شركة عقاالت في مارس  -٤
اإلستشارات واإلستيراد وإدارة العقار والمقاوالت وتقديم خدمات وإستثمار السعودية بغرض إقامة وتملك  تصاالتاال

 السعودية.  تصاالتاالوالتصدير لصالح شركة 
 

على  ٢٠١٤في المملكة، واستحوذت الشركة في يناير  ٢٠٠٢السعودية المتخصصة في فبراير  تصاالتاالتأسست شركة  -٥
مليون ريال سعودي. وتعمل هذه الشركة في مجال األعمال الكهربائية وشبكات  ٢٥٢ها البالغ رأسمالمن  %١٠٠نسبة 

ة الكهربائية واستيراد وتسويق وتركيب السلكية واألجهز تصاالتاالوتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة  تصاالتاال
 السلكية والالسلكية وتقنية المعلومات المرخصة.  تصاالتاالوصيانة أجهزة 

 

مليون ريال سعودي مملوك بالكامل لشركة  ١٠٠برأس مال  ٢٠١٤تأسست شركة سفاير في المملكة في يونيو  -٦
السلكية  تصاالتاالوالسعودية، وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة وأنظمة الحاسب اآللي  تصاالتاال

ومواد الدعاية واإلعالن وقطع الغيار واألجهزة الكهربائية وأجهزة الدفع اآللي ومعدات  نترنتوالالسلكية ومعدات اإل
، قرر مجلس ٢٠١٧في نوفمبر  .وبيع الخدمات تصاالتاالوإنشاء مراكز  تصاالتاالنقاط البيع اآللية وبيع خدمات مشغلي 

من المتوقع . ٢٠١٨يناير  ١من  إبتداءً السعودية  تصاالتاالإدارة الشركة تصفية شركة سفاير ودمج أعمالها مع شركة 
 .٢٠٢٠خالل عام شركة سفاير اإلجراءات القانونية لتصفية إستكمال 

فيرجن البريطانية  تأسست بموجب قانون الشركات التجارية في جزرإس تي سي تركيا، شركة ذات مسؤولية محدودة  -٧
، وهي شركة ذات أغراض خاصة نشاطها الرئيسي تقديم الخدمات والدعم الالزم المتعلق ٢٠٠٧ابريل  ٨بتاريخ 

  باألنشطة اإلستثمارية الخاصة بالمجموعة.

مليار  ٣٫٦كوم المحدودة البالغ يتيل من رأس مال شركة أوجيه %٣٥شركة اس تي سي تركيا على حصة استحوذت 
  بسعر الصرف في ذلك التاريخ. ٢٠٠٨مليار ريال سعودي في أبريل  ١٣٫٥تقريباً يعادل  دوالر، ما

ليكوم، توقفت ي، وبسبب الخسائر المستمرة و استنفاد كامل رصيد إستثمار المجموعة في أوجيه ت٢٠١٦خالل عام  
  ). ١-٢١سائر اإلضافية. (أنظر إيضاح بحصتها في الخ اإلعترافالمجموعة عن 

فيرجن البريطانية  إس تي سي آسيا، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قانون الشركات التجارية في جزر -٨
في  إستثماراتوتملك  ، وهي شركة ذات أغراض خاصة، تستثمر في شركات عاملة في ماليزيا٢٠٠٧يوليو  ٢٤بتاريخ 
لشركة اس تي سي  س تي سي ماليزيا) (شركة تابعة مملوكة بالكاملاقابضة المحدودة (س تي سي ماليزيا الاشركة 
 فيرجن البريطانية.  تأسست بموجب قانون الشركات التجارية في جزر أيضاً ) والتي آسيا

 

في مجموعة بيناريانج جي إس ام القابضة (أنظر إيضاح  %٢٥شركة إس تي سي ماليزيا القابضة المحدودة تمتلك حصة 
). النشاط الرئيسي لشركة إس تي سي آسيا والشركة التابعة لها هو تقديم الخدمات والدعم الالزم بشأن ٢-٢١

 األنشطة االستثمارية الخاصة بالمجموعة.
 
  

ق-176



  السعودية تصاالتشركة اال
  سعودية)(شركة مساهمة 

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٤٨ 

 (تتمة)الشركات التابعة  - ١٨
 

ولديها شركات تابعة (مملوكة بالكامل) في  ٢٠٠٨مارس  ١٢تأسست شركة إس تي سي الخليج بمملكة البحرين بتاريخ  -٩
. الهدف الرئيسي لهذه الشركة وشركاتها التابعة التالية هو تقديم الخدمات كما هو موضح أدناه مملكة البحرين

 للمجموعة:اإلستثمارية باألنشطة والدعم الالزم فيما يتعلق 
   (اس بي سي). ١لإلستثمار شركة اس تي سي الخليج القابضة  -أ
  (اس بي سي).  ٢لإلستثمار شركة اس تي سي الخليج القابضة  -ب
  (اس بي سي).  ٣لإلستثمار شركة اس تي سي الخليج القابضة  -ج
  

و شركة اس تي سي الخليج القابضة لالستثمار  (اس بي سي) ٣تمتلك شركة اس تي سي الخليج القابضة لالستثمار 
) في شركة إنتغرال القابضة. تأسست شركة إنتغرال في مملكة البحرين في يونيو %١٠٠: ٢٠١٨( %١٠٠حصة  (اس بي سي) ٢

مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما في ذلك  ٢٨١مليون دينار بحريني أي ما يعادل حوالي  ٢٨برأس مال يبلغ  ٢٠٠٩
. إنتغرال شركة قابضة تملك حصصاً في شركات تعمل في مجال خدمات المحتوى واإلعالم الرقمي في دول التاريخ

مليون دينار بحريني أي ما يعادل حوالي  ١٠١، قامت الشركة بزيادة رأس مال شركة إنتغرال ليبلغ ٢٠١٨الخليج. خالل عام 
  . ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما في  ١٫٠٠٨

  

وتزاول تجارة الجملة والتجزئة في خدمات  ٢٠٠٨السعودية في المملكة في يناير  تصاالتاالتأسست شركة قنوات  -١٠
الثابتة  تصاالتاالوخدمات الحاسب اآللي وبيع وإعادة بيع كافة خدمات  تصاالتاالبطاقات الشحن وأجهزة ومعدات 

شركة في السوق السعودي ولها شركات تابعة في البحرين والمتنقلة وصيانة وتشغيل المجمعات التجارية، وتعمل ال
من  %٦٠على حصة بنسبة  ٢٠١١السعودية في ديسمبر  تصاالتاالوُعمان تعمل في النشاط ذاته. استحوذت شركة 

، استحوذت الشركة على ٢٠١٧مليون ريال سعودي. في  يناير ١٠٠ها رأسمالالسعودية والبالغ  تصاالتاالشركة قنوات 
مليون ريال سعودي. وبالتالي أصبحت  ٤٠٠السعودية وذلك بمبلغ وقدره  تصاالتاالالمتبقية في شركة قنوات األسهم 

 السعودية. تصاالتاال) لشركة %١٠٠السعودية مملوكة بالكامل بنسبة ( تصاالتاالشركة قنوات 
 

البالغ الكويت)  الكويتية (اس تي سي تصاالتاالمن رأس مال شركة  %٢٦، استحوذت الشركة على ٢٠٠٧في ديسمبر  -١١
شركة مليون ريال سعودي حسب سعر الصرف في ذلك التاريخ. تعمل  ٦٨٧مليون دينار كويتي، أي ما يعادل تقريباً  ٥٠
ديسمبر  ٤في مجال خدمات الهاتف النقال في السوق الكويتي وقد بدأت عملياتها التجارية في الكويتية  تصاالتاال

 في سوق الكويت لألوراق المالية.عامة تم إدراجها كشركة مساهمة  ٢٠١٤ديسمبر  ١٤. بتاريخ ٢٠٠٨

 الكويتية (اس تي سي تصاالتااللشركة لشراء األسهم المصدرة إختيارياً  ، قدمت الشركة عرضاً ٢٠١٥في نوفمبر 
. تم الكويت) الكويتية (اس تي سي تصاالتااللشركة من األسهم المصدرة  %٧٤والتي ال تملكها والبالغة  الكويت)

بقيمة دينار كويتي  الكويت) الكويتية (اس تي سي تصاالتاالشركة تقديم هذا العرض من قبل الشركة لمساهمي 
وانتهت فترة هذا العرض  ).، حسب سعر الصرف في ذلك التاريخريال سعودي ١٢٫٣٧واحد لكل سهم (أي ما يعادل 

من إجمالي األسهم  %٢٥٫٨سهم تمثل  ١٢٨٫٨٦٠٫٥١٨سهم التي قبلت هذا العرض . وبلغ عدد األ٢٠١٦يناير  ٣١في 
 تصاالتاالشركة المصدرة  سهممن إجمالي األ %٥١٫٨السعودية  تصاالتاالالمصدرة. وبالتالي أصبحت ملكية شركة 

 .الكويت) الكويتية (اس تي سي

% من إجمالي األسهم ١٠٠لإلستحواذ على نسبة دخلت شركة االتصاالت الكويتية في عقد ملزم  ٢٠١٨خالل عام 
المصدرة لشركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م (كواليتي نت) والتي تعمل في دولة الكويت في مجال 

استكلمت شركة االتصاالت الكويتية إجراءات اإلستحواذ حيث بلغت صافي  ٢٠١٩مايو  ٦تزويد خدمات اإلنترنت. وبتاريخ 
مليون ريال سعودي)، وبلغ  ٢٩٦٫٦مليون دينار كويتي (ما يعادل  ٢٣٫٩٦شركة كواليتي نت المستحوذ عليها أصول 

مليون ريال سعودي) ونتج عن ذلك اإلستحواذ تسجيل  ٣٦٤٫١مليون دينار كويتي (ما يعادل  ٢٩٫٤١العوض المدفوع 
عودي) بناًء على أحدث التقارير الخاصة بتوزيع مليون ريال س ٦٧٫٥مليون دينار كويتي (ما يعادل  ٥٫٤٥شهرة بمبلغ 

مليون  ١٠٫٦١كما بلغ رصيد النقد وما يماثله في الشركة المشتراه مبلغ  القيمة العادلة لصافي األصول المستحوذ عليها.
ال مليون ريال سعودي) وبالتالي فإن صافي التدفقات النقدية الناتجة عن دمج االعم ١٣١٫٣٥دينار كويتي (ما يعادل 

  مليون ريال سعودي). ٢٣٢٫٦٦مليون دينار كويتي (ما يعادل  ١٨٫٧٩بلغ 
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٤٩ 

 الشركات التابعة (تتمة) - ١٨
شركة ذات مسؤلية محدودة ومملوكة  -، قامت الشركة بتأسيس شركة أبراج االتصاالت ٢٠١٨خالل الربع األول  -١٢

وتتولى شركة أبراج االتصاالت مسؤولية مليون ريال سعودي.  ٢٠٠برأس مال  %١٠٠لشركة االتصاالت السعودية بنسبة 
، حصلت شركة أبراج ٢٠١٩تملك األبراج وإنشائها وتشغيلها وتأجيرها وإستثمارها تجارياً في المملكة. وخالل الربع األول 

، قامت  ٢٠١٩االتصاالت على التراخيص التشغيلية الالزمة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. وخالل الربع الرابع 
مليون ريال سعودي ليصبح اجمالي  ٢٫٣٠٠لشركة بزيادة رأس مال شركة أبراج االتصاالت المحدودة بمبلغ وقدره ا

  مليون ريال سعودي. ٢٫٥٠٠رأسمالها 
في شركة المدفوعات الرقمية السعودية سيس أبت حلول اس تي سيشركة قامت ، ٢٠١٧من عام  خالل الريع الرابع -١٣

 .المدفوعات الرقمية تقديم خدماتفي نشاطها الرئيسي يتمثل ومليون ريال سعودي  ١٠٠برأس مال قدره المملكة 
 حلول اس تي سيمن شركة  شركة المدفوعات الرقمية السعودية تم انتقال ملكية  ٢٠١٩من عام الثالث خالل الربع و

قامت  ٢٠١٩خالل الربع الرابع  .المجموعةمالي على مستوى أثر السعودية ولم يكن لذلك أي  تصاالتاالشركة إلى 
 ٤٠٠سمالها أليصبح اجمالي ر مليون ريال ٣٠٠بمبلغ شركة المدفوعات الرقمية السعودية مال رأس الشركة بزيادة 

المدفوعات الرقمية شركة بترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي  قامت ٢٠٢٠. وفي يناير مليون ريال سعودي
 .لكترونيةإالسعودية كشركة محفظة 

في  خاصة (شركة المنطقة الذكية للعقار) أغراضأنشأت الشركة شركة تابعة ذات  ٢٠١٩خالل الربع الرابع من عام  -١٤
تطوير وتمويل وإدارة المشاريع العقارية  ونشاطها الرئيسيمليون ريال سعودي.  ١٠٧برأس مال يبلغ حوالي المملكة 

 .التجارية والمكتبية والسكنيةوإقامة المرافق والمجمعات والمباني 
  

 تفاصيل الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل ولها حقوق ملكية غير مسيطرة جوهرية
يبين الجدول أدناه تفاصــيل الشــركات التابعة غير المملوكة بالكامل للمجموعة والتي لديها حقوق ملكية غير مســيطرة 

  كما في:

    اسم الشركة التابعة

وحقوق نسبة الملكية 
التصويت المقتناة من قبل 
  حقوق الملكية غير المسيطرة

أرباح متعلقة 
بحقوق الملكية غير 

    المسيطرة
حقوق الملكية الغير مسيطرة 

  المتراكمة

      
     ٢٠١٩   

  
٢٠١٨  

للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  

ديسمبر  ٣١  
٢٠١٩  

ديسمبر  ٣١  
٢٠١٨  

  

 الكويتية تصاالتاال شركة
 ١٫١٤٣٫٥٨٢  ١٫٢٨٥٫١٥٥   ٢٥٩٫٥٤٥    %٤٨٫٢  %٤٨٫٢   (اس تي سي الكويت)

  ٤٫٣٣٢    ٧٫٢٩٧    ٦٢٠      تابعة فردية غير جوهرية  شركات
      ١٫١٤٧٫٩١٤    ١٫٢٩٢٫٤٥٢    ٢٦٠٫١٦٥  

 غير المملوكة بالكامل للمجموعة الكويتية (اس تي سي الكويت) االتصاالتلشركة فيما يلي ملخصاً للبيانات المالية 
 :جوهرية والتي لديها حقوق ملكية غير مسيطرة

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 
        المالي المركز قائمة
 ١٫٩٠٧٫٧٢٦    ٢٫٣٤٥٫٢٤٤  المتداولة  األصول
   ١٫٨٦٧٫٤٠١    ٢٫٧٤٩٫٥٤٧  غير المتداولة  األصول

  )١٫٣٣٧٫٢١٩(    )٢٫١١٤٫١٠٠(  المتداولة  االلتزامات
 )٦٥٫٣٣١(    )٣١٤٫٣٩٣( غير المتداولة  االلتزامات

  ٢٫٣٧٢٫٥٧٧    ٢٫٦٦٦٫٢٩٨  االصول صافي
  ١٫٢٢٨٫٩٩٥    ١٫٣٨١٫١٤٣  حصة المجموعة من صافي األصول 
  ١٫١٤٣٫٥٨٢    ١٫٢٨٥٫١٥٥  حصة حقوق الملكية غير المسيطرة

ق-178



  السعودية تصاالتشركة اال
  سعودية)(شركة مساهمة 

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٥٠ 

 الشركات التابعة (تتمة) - ١٨
 (تتمة) ملكية غير مسيطرة جوهريةتفاصيل الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل ولها حقوق 

  
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  
 ٢٠١٨   ٢٠١٩  

       خراآل الشامل والدخل الدخل قائمة
  ٣٫٥٥٤٫٣٧٢   ٣٫٦٢٩٫٩٤١  اإليردات

        
 ٦٢٢٫٦٣٠   ٥٣٨٫٨٩٨  السنة  ربح

 )٣٫٨٩٣(   )٣٫٠٥٣(   اُألخرى للسنة الخسارة الشاملة
 ٦١٨٫٧٣٧   ٥٣٥٫٨٤٥ سنة للالدخل الشامل  إجمالي

  ٣٢٠٫٥٠٦    ٢٧٧٫٥٦٧  من الدخل الشامل حصة المجموعة     
  ٢٩٨٫٢٣١    ٢٥٨٫٢٧٨  من الدخل الشامل حصة حقوق الملكية غير المسيطرة

  

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  
 ٢٠١٨   ٢٠١٩  

       التدفقات النقدية  قائمة
  ١٫٠٦٩٫٥٤٨   ١٫١٦٨٫٦٦٧  األنشطة التشغيلية

 )٣٨٥٫٠٦٢(   )١٫٢٥٤٫٨١١(  االستثماريةاألنشطة 
 )٢٦٩٫٦٧٤(   )٧٤٫٥٨١(  األنشطة التمويلية

 ٤١٤٫٨١٢   )١٦٠٫٧٢٥( صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في يماثله
 

 نقد وما يماثله - ١٩

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
)لأو أقمرابحة قصيرة األجل (مع استحقاق لمدة ثالثة أشهر  ٦٫٤٧٦٫٤٠٧   ٦٫٣١٦٫١٦٢  
  النقد لدى البنوك  ١٫٤٩٤٫٦٩٤    ١٫٦٤٠٫٧٣٨

  النقد في الصندوق  ١٢٫٣٦٥    ٥٫٨٤٨
 شيكات قيد التحصيل  ٤٧٫٥٤٤   ١٩١٫١١٧

٨٫٠٣١٫٠١٠   ٨٫١٥٣٫٨٦٥  

قامت الشــــركة باســــتثمار جزء من النقد الفائض، في مرابحات لمدة ثالثة أشــــهر أو أقل مع عدة بنوك محلية، يتراوح 
  .%)٣٫٧-%١:  ٢٠١٨%  (٣٫٧-%١معدل ربحها خالل السنة 

  

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة - ٢٠
  )٢١إيضاح  -مشتركةمع الجهات ذات العالقة (شركات زميلة ومشاريع واألرصدة المعامالت التجارية  ١-٢٠

  ما يلي:كديسمبر  ٣١بلغت تعامالت المجموعة التجارية مع الجهات ذات العالقة خالل السنة المنتهية في 

٢٠١٩    ٢٠١٨   
 المقدمة تصاالتاالخدمات  ٤٣٠٫٦٨٢  ٥٠٣٫٠٠٨    

 المستلمة تصاالتاالخدمات  ٢٩٫٠٥٠  ١٧٫١٨٨
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  السعودية تصاالتشركة اال
  سعودية)(شركة مساهمة 

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٥١ 

  (تتمة) العالقةالمعامالت مع الجهات ذات  -٢٠
  )(تتمة)٢١إيضاح  -المعامالت التجارية واالرصدة مع الجهات ذات العالقة (شركات زميلة ومشاريع مشتركة ١-٢٠

تتم عمليات البيع والشــراء من الجهات ذات العالقة وفقا لشــروط التعامل العادية. ان األرصــدة القائمة غير مضــمونة 
  الى الجهات ذات العالقة.  أوأي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من  إستالم أووبدون عمولة ولم يتم تقديم 

  

  وفيما يلي بياناً باألرصدة القائمة في نهاية السنة المالية:

  المعامالت التجارية واألرصدة مع جهات ذات عالقة (الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة)  ٢-٢٠

بالتعامالت مع الجهات الحكومية اإليراداتبلغت  بالحكومة المتعلقة  نة المنتهية في  والجهات ذات العالقة   ٣١للســــ
مليون ريال ســعودي) وبلغت المصــاريف المتعلقة  ٦٫٣٣٥: ٢٠١٨ديســمبر  ٣١مليون ريال ســعودي ( ٦٫٨٧٣: ٢٠١٩ديســمبر 

 ٣١(متضــمنة الرســوم الحكومية) للســنة المنتهية في  مةوالجهات ذات العالقة بالحكوبالتعامالت مع الجهات الحكومية 
  .مليون ريال سعودي) ٣٫٢١٤: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ٢٫٧٤٨: ٢٠١٩ديسمبر 

ــــ (الموافق ١٤٤٠ربيع ثاني  ٤) بتاريخ ١٩٦بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( أنهالى  شارةاإل تجدر ) تم تعديل ٢٠١٨ديسمبر  ١١هـ
تجارياً في المملكة لتصبح نسبة موحدة قدرها  تصاالتاالنسب المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمات 

صافي إيرادات  %١٠ صاالتاالسنوياً من  ضا عن  ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  ت سابقة  النسبعو صافي  %١٥البالغة وال ات إيرادمن 
خدمات الهاتف الثابت وإيرادمن صـــــافي  %١٠خدمات الهاتف الجوال و خدمات المعطيات. إيرادمن صـــــافي  %٨ات  ات 

  وباإلضافة إلى ذلك تم دمج تراخيص الخدمات للشركة لتكون ترخيصاً موحداً.
  

: ٢٠١٨ديســــمبر  ٣١مليون ريال ( ١٨٫٥٠٨ :٢٠١٩ديســــمبر  ٣١صــــيد الذمم المدينة مع الجهات الحكومية كما في بلغ إجمالي ر
 ٣١وبلغ إجمالي رصــيد الذمم الدائنة مع الجهات الحكومية كما في ). ٢-١١(أنظر ايضــاح رقم مليون ريال ســعودي)  ١٢٫٣٤٣

من ضمن المعامالت  أنه علماً مليون ريال سعودي).  ٣٫٧٠٦: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ٩٥٣مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر 
ها وزارة أصــدرتمليون ريال ســعودي في الصــكوك التي  ٣٫٩٠٢المجموعة بمبلغ  اســتثمرتالتجارية مع الجهات الحكومية، 

  ).٢-١٧(انظر إيضاح رقم  ٢٠١٩المالية خالل الربع األول من عام 

  القروض إلى جهات ذات عالقة   ٣-٢٠
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  ٢٬٣٦٠    ٥٬٣٥٨   التنفيذيين كبارقروض إلى 
  

 
  مزايا ومكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  ٤-٢٠

 ٣١وتعويضــات أعضــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين خالل الســنة المنتهية في  مكافآتفيما يلي بياناً بمزايا و
  ديسمبر:

٢٠١٩    ٢٠١٨   
 مزايا ومكافآت قصيرة األجل  ٢٨٠٫٣٨١    ٢٠٦٫٢٢٤
 مخصص إجازات ومكافأة نهاية الخدمة ٦٠٫٠٦١  ٥٥٫٣٦٨

  

  مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة   مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

       	  
 شركات زميلة  ٢٩٢٫٠٢٠    ٣٣٨٫٦٥٢    ٣٨٫٩١٠  ٢٣٫١٨٤
 مشاريع مشتركة   ١٢٫٢١٥    ٥٫٤٤٤    ١٦٨٫١٧٣  ١١٢٫٨٠١
٣٠٤٫٢٣٥    ٣٤٤٫٠٩٦    ٢٠٧٫٠٨٣  ١٣٥٫٩٨٥    
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  السعودية تصاالتشركة اال
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٥٢ 

 زميلة ومشاريع مشتركةاستثمارات في شركات  - ٢١
 زميلة شركات استثمارات في   ١-٢١

للمجموعة وفق في القوائم المالية الموحدة  الزميلة المذكورة أدناه الشركات في جميع ستثماراتالمحاسبة عن اإل يتم
  الملكية. حقوق طريقة

 تفاصيل الشركات الزميلة  ١-١-٢١
  

  فيما يلي تفاصيل كل شركة من الشركات الزميلة لدى المجموعة كما في نهاية السنة:

  نسبة حصص الملكية / حقوق التصويت  بلد التأسيس    اسم الشركة الزميلة
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١      

  
 تصاالتالمؤسسة العربية لال

  ١  عربسات)(لفضائيةا

  
 

  %٣٦٫٦٦   %٣٦٫٦٦ العربية السعودية  المملكة
  %١٠    %١٠ العربية السعودية       المملكة  ٢  السعودية موبايل فيرجن اتحاد
  %٣٥   %٣٥ العربية المتحدة  اإلمارات  ٣ كوم يأوجيه تيل شركة

الفضائية (عربسات) من قبل الدول األعضاء في الجامـعة العربــية في أبريل  تصاالتلالتم إنشاء المؤسسة العربية  -١
. وتوفر عربسات عدداً من الخدمات لهذه الدول األعضاء إضافة إلى كافة القطاعات الرسمية والخاصة في نطاق ١٩٧٦

تفية اإلقليمية (صوتية، تغطيتها وبصورة أساسية منطقة الشرق األوسط. تشمل الخدمات المقدمة حالياً: الخدمة الها
الخدمة وتأجير ِسعات على أساس  إستعادةنقل بيانات، فاكس وتلكس)، بث تلفزيوني، بث إذاعي إقليمي، خدمات 

من المؤسسة العربية  %٣٦٫٦٦على حصة  ١٩٩٩السعودية في أبريل  تصاالتاالسنوي أو شهري. حازت شركة 
مليون ريال سعودي  ١٫٨٧٥مليون دوالر أمريكي (أي ما يعادل  ٥٠٠ هارأسمالالفضائية (عربسات) والبالغ  تصاالتلال

 بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ).

 المتنقلة تصاالتاال خدمات مشغلي شبكات لتقديم ٢٠١٣عام  السعودية خالل موبايل فيرجن اتحاد شركة تأسست -٢
ن إ فيرجن، شركة مال رأس من  %١٠قدرها  حصة الشركة وتمتلك ٢٠١٤عام  خالل نشاطها بدأت وقد ية،فتراضاإل

من والشركة المعامالت الهامة بين شركة اتحاد فيرجن على المجموعة تملك القدرة على ممارسة التأثير الجوهري 
 .للشركةخالل اعتماد شركة اتحاد فيرجن على الشبكة التقنية 

ــ الموافق ١٤٤٠جمادى األول  ٤وافق مجلس اإلدارة في تاريخ  %  ٣٩م على شراء حصة إضافية مقدارها ٢٠١٩يناير  ١٠هـ
لعدم اســــتكمال اإلجراءات القانونية والنظامية  مليون ريال. ونظراً  ١٥١في شــــركة فيرجن موبايل الســــعودية بمبلغ 

على الحصـــة اإلضـــافية وبذلك تبقى حصـــة  ســـتحواذفقد قررت الشـــركة عدم اســـتكمال إجراءات اإل ٢٠١٩خالل عام 
 .٢٠١٩ديسمبر  ٣١% كما في  ١٠الشركة في شركة فيرجن موبايل السعودية 

 

 ٢٠٠٨كيوم المحدودة، شركة قابضة مسجلة بمدينة دبي، اإلمارات العربية المتحدة. في أبريل يشركة أوجيه تيل -٣
 %٣٥ابعة (شركة اس تي سي تركيا القابضة) على استحوذت شركة االتصاالت السعودية من خالل احدى شركاتها الت

مليار ريال  ١٣٫٥مليار دوال أمريكي، ما يعادل تقريباً  ٣٫٦تقريباً   المحدودة البالغ تيليكوممن رأس مال شركة أوجيه 
يناير  ١سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ. تم استنفاد كامل رصيد استثمار المجموعة في أوجيه تليكوم في 

كوم صعوبات مالية لتسوية يشركة أوجيه تيل واجهت، وعليه توقفت المجموعة عن اإلعتراف بالخسائر اإلضافية. ٢٠١٦
 ٢٠١٨مستحقات القروض الحالية وقدرتها على االلتزام بالتعهدات المالية المتفق عليها مع المقرضين. خالل عام 

التابعة الرئيسية وإعادة هيكلة إستثماراتها في تركيا  استكملت شركة أوجيه اإلجراءات الالزمة لتصفية شركاتها
(شركة تابعة لـشركة  OTASشركة  بدأت تصفية، ٢٠١٩خالل عام وجنوب أفريقيا لمقابلة االلتزامات مع المقرضين. 

إجراءات من المتوقع البدء في ف OTASباالضافة الى ذلك، وبعد االنتهاء من تصفية شركة  .)أوجيه تيلكيوم في تركيا
 كيوم المحدودة في المستقبل المنظور.يتصفية شركة أوجيه تيل
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  السعودية تصاالتشركة اال
  سعودية)(شركة مساهمة 

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٥٣ 

 شركات زميلة ومشاريع مشتركة (تتمة)استثمارات في  - ٢١
 شركات زميلة (تتمة)استثمارات في  ١-٢١
  تفاصيل الشركات الزميلة الجوهرية  ٢-١-٢١

  فيما يلي ملخصاً للبيانات المالية الخاصة للشركة الزميلة الجوهرية: 

        الفضائية (عربسات) تصاالتلالالمؤسسة العربية 

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 
      المالي المركز قائمة
 ١٫١١٠٫٥٧٢  ١٫٦٠٥٫٨٦١  المتداولة  األصول
   ٦٫٠٩٦٫٥٢٠    ٥٫٦٦٥٫١٢٨  غير المتداولة  األصول

  )٤٩٠٫٧٩٩(    )٤٤١٫٨٦٤(  المتداولة  اتلتزاماال
 )١٫٦٣٣٫١٨١(  )١٫٨٣٣٫٢٣٨( غير المتداولة  اتلتزاماال
   

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 ٢٠١٨   ٢٠١٩  

     خراآل الشامل والدخل الدخل قائمة
  ٩٩٧٫٣٠٨ ٩٤٥٫٢٢٨  اإليردات

 ٣١٦٫٠٢٨ ١٨٢٫٦٢٢  السنة  ربح
 )٥٥٫٣٥٨( )٢٨٫٢٩٤(   اُألخرى للسنة الخسارة الشاملة

 ٢٦٠٫٦٧٠ ١٥٤٫٣٢٨ سنة للالدخل الشامل  إجمالي
  

  يلي تسوية لملخص المعلومات المالية أعاله إلى القيمة الدفترية لحصة المجموعة في عربسات:  فيما

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 
  

  ٥٫٠٨٣٫١١٢  ٤٫٩٩٥٫٨٨٧  أصول الشركة  صافي
 %٣٦٫٦٦ %٣٦٫٦٦  عربسات ملكية في المجموعة حصة
  ١٫٨٦٣٫٤٦٩  ١٫٨٣١٫٤٩٢  عربسات في المجموعة لحصة الدفترية القيمة

  
  ديسمبر ٣١فيما يلي المعلومات المجمعة للشركات الزميلة التي ال تعتبر جوهرية بمفردها للسنة المنتهية في 

 ٢٠١٨    ٢٠١٩  
     

  ٦١٫٩٨٨    ١٫٣٠١  من العمليات المستمرة  الربحالمجموعة في  حصة
        

  ٢٦٩٫٨٠٩    ٣٫٣٨٢  (*) الزميلة الشركات في المجموعة لحصة المجمعة الدفترية القيمة
        

  ٢٫١٣٣٫٢٧٨    ١٫٨٣٤٫٨٧٤  الزميلة الشركات في المجموعة لحصة الدفترية القيمة اجمالي
  

(أنظر  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  (*) تتضمن ارقام المقارنة االستثمار في شركة كريم والذي تم إعادة تصنيفه تحت بند أصول محتفظ بها للبيع
 ).١٤إيضاح 
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٥٤ 

 شركات زميلة ومشاريع مشتركة (تتمة)استثمارات في  - ٢١
  مشتركةمشاريع استثمارات في    ٢-٢١

في القوائم المالية الموحدة للمجموعة  المشاريع المشتركة المذكورة أدناه في جميع ستثماراتالمحاسبة عن اإل يتم
  الملكية. حقوق وفق طريقة

 
  المشاريع المشتركةتفاصيل  ١-٢-٢١

  فيما يلي تفاصيل المشاريع المشتركة كما في:

   اسم المشروع المشترك
  

    بلد التأسيس
  

  نسبة الملكية / حقوق التصويت
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١     

 البحرية للكوابل العربية الشركة
  المحدودة

  
١  

  
    السعودية العربية المملكة

  
٥٠%   

  
٥٠%  

  )سي سي(سي  االتصال مراكز شركة
  
٢  

  
    السعودية العربية المملكة

  
٤٩%   

  
٤٩%  

بيناريانج جي إس إم القابضة  مجموعة
  (بي جي إس إم)

  
٣  

  
    ماليزيا

  
٢٥%   

  
٢٥%  

  

بغرض إنشاء وتأجير وإدارة وتشغيل كيبل بحري  ٢٠٠٢تأسست الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة في سبتمبر  -١
 . ىأُخربينهما وأي دول  تصاالتااليربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان لتمرير 

 %٥٠على نسبة  ٢٠٠٢السعودية في سبتمبر  تتصاالاالشركة استحوذت ، ٢٠٠٣بدأ النشاط التشغيلي للشركة في يونيو 
، تم تخفيض ٢٠١٦مليون ريال سعودي. وفي نوفمبر  ٧٥من رأس مال الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة والبالغ 

  مليون ريال سعودي. ٢٥رأس مال الشركة الى 

الدليل مع شركة ايجيس في نهاية واستعالمات  تصاالتاالتم تأسيس شركة مراكز االتصال لتقديم خدمات مراكز  -٢
من  %٥٠مليون ريال سعودي، تمتلك الشركة  ٤٫٥في المملكة العربية السعودية، برأس مال قدره  ٢٠١٠ديسمبر 

من حصتها في شركة مراكز االتصال لشركاء آخرين وفقاً  %١، قامت الشركة ببيع ٢٠١٥رأسمالها. خالل الربع الرابع من 
 .%٤٩بذلك أصبحت حصة الشركة لشروط اتفاق الشركاء. و

من مجموعة ماكسيس القابضة  %٦٢مجموعة بيناريانج جي إس إم، مجموعة استثمارية قابضة في ماليزيا تمتلك  -٣
في  ىأُخر إستثماراتالمتنقلة في ماليزيا. كذلك كانت تمتلك  تصاالتاالالماليزية (ماكسيس) والتي تعمل في قطاع 

  .٢٠١٨ها خالل العام إستبعاددولة الهند (شركة إيرسيل) والتي تم 

من مجموعة بيناريانج (من خالل شركاتها التابعة:  %٢٥السعودية على نسبة  تصاالتاالحازت شركة  ٢٠٠٧في سبتمبر 
ماليزي أي ما يعادل مليار رينجت  ٢٠٫٧ها رأسمالالقابضة واس تي سي ماليزيا القابضة) والبالغ آسيا شركة اس تي سي 

  مليار ريال سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ. ٢٣حوالي 

، قامت المجموعة بمراجعة استثمارها الخارجي في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة (مشروع ٢٠١٣وخالل عام 
مار. وعليه وقعت تعديل الفعلي المشترك على هذا االستث مشترك) بما في ذلك طريقة إدارتها وتحديد مدى التأثير

إحدى في االتفاقية مع باقي الشركاء في مجموعة بيناريانج فيما يتعلق بحقوقها التشغيلية في مجموعة إيرسيل (
على ذلك قامت المجموعة بالتوقف عن معالجة استثمارها في مجموعة  الشركات التابعة لمجموعة بيناريانج). وبناءً 

  .٢٠١٣من الربع الثاني  داءً إبت إيرسيل بطريقة حقوق الملكية
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  السعودية تصاالتشركة اال
  سعودية)(شركة مساهمة 

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٥٥ 

 مشاريع مشتركة (تتمة)زميلة وشركات استثمارات في   - ٢١
 مشاريع مشتركة (تتمة)استثمارات في  ٢-٢١
  تفاصيل المشاريع المشتركة الجوهرية  ٢-٢-٢١

  فيما يلي بياناً بالمعلومات المالية الملخصة للمشروع المشترك الجوهري للمجموعة: 
  

    إس إم القابضةبي جي  مجموعة بيناريانج
 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

        المالي المركز قائمة
  ٣٫٢٧٣٫٤٨٣    ٣٫٧٩٤٫٧٢٠  المتداولة  األصول
  ٢٥٫٨٥١٫٧٤٥    ٢٧٫١٧٥٫٨١٢  غير المتداولة  األصول

  )٤٫٥٤٧٫٦٩٩(    )٥٫٧٦٩٫٥٢٠(  المتداولة  اتلتزاماال
  )١٢٫٩٤٦٫٤٥٣(    )١٣٫٦٧١٫٤١٧( غير المتداولة  اتلتزاماال

  

  أعاله ما يلي: اتلتزامتتضمن مبالغ األصول واال

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  ١٫٣٧٤٫٨٥٢    ١٫٣٤٢٫٩٣٩  وما يماثله  النقد
 واآلخرين التجاريين الدائنين(باستثناء  المتداولة المالية اتلتزاماال

 )١٫١٦٤٫٨٩٢(   )١٫٠٥٧٫٨٣٩(  )والمخصصات
 التجاريين الدائنين(باستثناء  المتداولة غير المالية اتلتزاماال

 )١٢٫٣٣٩٫٧٣٦(    )١٣٫٠٦٧٫٠٩١(    )والمخصصات واآلخرين
  

  

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٨    ٢٠١٩ خراآل الشامل والدخل الدخل قائمة

  ٨٫٠٨٧٫١٤٧    ٨٫٣٣٨٫٠٧٦  اإليردات
        

  ١٫١٩٢٫٤٣٤    ٤٢٦٫٧٥٠  المستمرة العمليات من الربح
  ٦٠٠٫٧٢٣    -  المستمرة غير العمليات من الربح
  ١٫٧٩٣٫١٥٧    ٤٢٦٫٧٥٠  السنة ربح

        
  ١٦٧٫٩٤٩    )٥٫٣٠٦(  للسنة اآلخر الشامل الربح(الخسارة الشاملة) 

  ١٫٩٦١٫١٠٦    ٤٢١٫٤٤٤  للسنة الشامل الربح اجمالي

  

  )١٫٠٣٢٫٥٠٤(    )١٫٢٩٢٫٦٤٢( وإطفاء استهالك
  ٤٨٫٢٦٤    ٨٥٫٣٣٧  تمويل اتإيراد

  )٨٨٤٫٣١٧(    )٩٤٥٫٨٦١(  تمويل تكاليف
  )٥٥٦٫٠٠٣(    )٤٥١٫٠٧٦(  الدخل ضريبة مصاريف

  يلي تسوية لملخص المعلومات المالية أعاله إلى القيمة الدفترية لحصة المجموعة في مجموعة بيناريانج: فيما

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 
 غير الملكية حقوق حصة(باستثناء  إم إس جي بي أصول صافي

  )٥٫١٩٢(    ٣٦٤٫٤٠٠  )إيرسيل في اآلخرين المساهمين وحصة المسيطرة
  )١٫٢٩٨(    ٩١٫١٠٠  المجموعة في المشروع المشترك  حصة

  ١٫١٨٤٫٠٧٠    ١٫١٨٤٫٠٧٠  ، بالصافيالعادلة القيمة تعديالت و الشهرة
  ٣٫٢٠٨٫٠٢٤    ٣٫٤٤٣٫٤٢٢  واخرى ليايرس مجموعة إستبعاد: تسويات
  ٤٫٣٩٠٫٧٩٦    ٤٫٧١٨٫٥٩٢  المشترك المشروع في المجموعة لحصة الدفترية القيمة
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  السعودية تصاالتشركة اال
  سعودية)(شركة مساهمة 

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

٥٦ 

 شركات زميلة ومشاريع مشتركة (تتمة)استثمارات في  - ٢١
 مشاريع مشتركة (تتمة)استثمارات في   ٢-٢١

  

  ديسمبر: ٣١فيما يلي معلومات مجمعة للمشاريع المشتركة التي ال تعتبر جوهرية بمفردها للسنة المنتهية في
 ٢٠١٨    ٢٠١٩ 

  ٨٫٨٠٦    ٦٫٠٦٠  المجموعة في الربح من العمليات  حصة
  -    ١٫٣٤١  اآلخر الشامل الدخل في المجموعة حصة
  ٨٫٨٠٦    ٧٫٤٠١ الشامل الدخل إجمالي في المجموعة حصة

  ٥٧٫٦٥٩   ٦٥٫٠٦٠  المشتركة المشاريع هذه في المجموعة لحصة الدفترية القيمة مجموع
        

  ٤٫٤٤٨٫٤٥٥    ٤٫٧٨٣٫٦٥٢  المشتركة المشاريع في المجموعة لحصة الدفترية القيمة اجمالي
  

  

  رأس المال المصدر  - ٢٢
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

        :من بالكامل والمدفوع المصدر المال رأس يتكون
  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ مليار سهم عادي مدفوع بالكامل ٢

  

  
  

 النظامي حتياطياإل - ٢٣
  

من صافي  %١٠الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة تم تجنيب تماشيا مع متطلبات نظام 
على موافقة الجمعية العامة العادية  بناءً من قيمة رأس المال المصدر، و %٥٠نظامي حتى بلغ  إحتياطيالدخل ك

تم إقرار وقف التجنيب لبلوغه  ٢٠١١مارس  ٢٨هـ الموافق ١٤٣٢ربيع اآلخر  ٢٣للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
النظامي عند وصوله إلى  حتياطيبأن التغيير الجديد في نظام الشركات، يتضمن توقف التجنيب لإل علماً نصف راس المال. 

 حتياطي. هذا اإل%٥٠المكون بنسبة  حتياطيمن رأس المال، اال أن الشركة أبقت على اإل %٥٠كحد ادنى بدال من  %٣٠
  زيع على مساهمي الشركة.غير قابل للتو

 

  ىأُخرات إحتياطي - ٢٤

  
  

 إحتياطي
ترجمة 

العمالت 
    األجنبية

  
تحوط  إحتياطي

التدفقات 
    النقدية

إعادة  إحتياطي
  إستثماراتتقييم 

من خالل قائمة 
الدخل الشامل 

    اآلخر
  
  اإلجمالي    ىأُخرات إحتياطي

  )١٫٩٠٣٫٨٧٨(   )٢٫١٣٧٫٤٠٢(    ٤٢٥٫٩٧٤    )١٤٠٫١٢٩(    )٥٢٫٣٢١(  ٢٠١٩يناير  ١كما في 
  )٤٢٥٫٩٧٤(    -    )٤٢٥٫٩٧٤(    -    -  اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  أصول

(انظر   إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة
  )٧١٠٫٠٥٤(    )٧١٠٫٠٥٤(    -    -    -  )٢٧إيضاح 

  )١٫٤٧٩(    -    -    -    )١٫٤٧٩(  فرق تحويل من ترجمة عمليات أجنبية
  )٤٨٤(    -    -    )٤٨٤(    -  عن تحوطات التدفقات النقدية الخسائرصافي 
من الشركات الزميلة وشركات المشروع  الحصة

  ٢٩٦٫٢٦١    ٢٩٦٫٢٦١    -    -    -  المشترك
  )٢٫٧٤٥٫٦٠٨(    )٢٫٥٥١٫١٩٥(    -    )١٤٠٫٦١٣(    )٥٣٫٨٠٠(  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

                    
  )١٫٧٧٥٫٣٩٠(   )١٫٩٠٥٫٣٧٤(    ٣١٢٫٤٣١    )١٤٠٫٨٦٥(    )٤١٫٥٨٢(   ٢٠١٨يناير  ١كما في 

  ١١٣٫٥٤٣    -    ١١٣٫٥٤٣    -    -  اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  أصول
(انظر  إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة

  ١٣٫٤١٤    ١٣٫٤١٤    -    -    -  )٢٧إيضاح 
  )١٠٫٧٣٩(    -    -    -    )١٠٫٧٣٩(  فرق تحويل من ترجمة عمليات أجنبية

  ٧٣٦    -    -    ٧٣٦    -  المكاسب عن تحوطات التدفقات النقديةصافي 
من الشركات الزميلة وشركات المشروع  الحصة

  المشترك
  
-    

  
-    

  
-    

  
)٢٤٥٫٤٤٢(    

  
)٢٤٥٫٤٤٢(  

  )١٫٩٠٣٫٨٧٨(    )٢٫١٣٧٫٤٠٢(    ٤٢٥٫٩٧٤    )١٤٠٫١٢٩(    )٥٢٫٣٢١(  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -السعودية (جميع المبالغ بآالف الرياالت 

٥٨ 

  قروض (تتمة)  - ٢٥
اسمية تبلغ مليون ريال قيمة مليار ريال سعودي. لشهادات الصكوك  ٥أصدرت الشركة برنامج صكوك بحد اقصى   ) ١

  سنوات. ١٠سعودي لكل منها وتم إصدارها بالقيمة االسمية ولمدة 

) على قيام الشركة ٢٠١٩ابريل  ٢٤هــــــ (الموافق ١٤٤٠شعبان لعام  ١٩تمت الموافقة في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ  ) ٢
عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم انشاؤها  أوبإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك بشكل مباشر 

من خالل ســلســلة من  أوعدة مراحل،  أومرحلة  أوء عدة أجزا أوثانوية في جزء  أوها الصــدار صــكوك أولية اســتخدامو
مليون دوالر امريكي الجمالي قيمة إصــــدارات وأجزاء  ٥٫٠٠٠بما ال يتجاوز مبلغا وقدرة واإلصــــدارات بالدوالر األمريكي 

  أعاله في أي وقت من األوقات.  هبرنامج الصكوك المشار الي
  

  

(وهي شـــركة تم  ٢٠١٩الســـعودية المحدودة خالل الربع الثاني  تصـــاالتاالوبناء على ما تقدم قامت شـــركة صـــكوك 
تأسيسها لغرض اصدار صكوك بموجب برنامج الصكوك المشار اليه أعاله بالدوالر االمريكي) بطرح اإلصدار األول من 

 البرنامج. هذا سنوات ١٠مليون ريال سعودي) لمدة  ٤٫٦٨٨مليون دوالر امريكي (ما يعادل  ١٫٢٥٠برنامج الصكوك بمبلغ 
الف دوالر امريكي  ٢٠٠صـــك بقيمة اســـمية  ٦٫٢٥٠عبارة عن صـــكوك دولية بالدوالر األمريكي وباجمالي عدد صـــكوك 

  ومدة استحقاق عشر سنوات.  %٣٫٨٩للصك بعائد سنوي يبلغ 
 

د عائ لدى شركة اس تي سي البحرين تسهيالت مرابحة مضمونة مقابل أرض ومبنى مملوكة لها. تم التحوط عن خطر ) ٣
 الربح لجزء كبيرمن تسهيالت المرابحة. 

مليون ريال  ٨٤٤مليون دينار بحريني ( ٨٤٫٨لدى  شــركة اس تي ســي البحرين تســهيالت مرابحة غير مضــمونة بقيمة  ) ٤
قدية للتحوط لمخاطر معدل الربح. تدفقات الن بات تحوط ال ية  ســــعودي)، دخلت الشــــركة في ترتي لدفتر مة ا القي

تلف جوهرياً عن قيمتها العادلة ألن تأثير الخصــــم ومخاطر االئتمان والمخاطر الســــوقية لتســــهيالت المرابحة ال تخ
 ال يعتبر جوهرياً. ىخراألُ 

 هذه التسهيالت مضمونة مقابل خطاب ضمان مقدم من الشركة.  ) ٥
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -السعودية (جميع المبالغ بآالف الرياالت 

٥٩ 

 مخصصات   - ٢٦
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

 ٧٫٣٣٦٫٠٥٧   ٥٫٨٠٦٫١١٧ )١(مخصصات قانونية وتنظيمية 
  ٣٨٥٫٣٠٤    ٢٤٢٫٢٠٣  )٢( أخرىو مخصصات إزالة األصول

    ٧٫٧٢١٫٣٦١    ٦٫٠٤٨٫٣٢٠  
  ٦٫٨٢٩٫٤٥١    ٥٫١٥٧٫١١٠  متداولة      

  ٨٩١٫٩١٠    ٨٩١٫٢١٠  غير متداولة
  ٧٫٧٢١٫٣٦١    ٦٫٠٤٨٫٣٢٠  

  

 ٢٠١٨    ٢٠١٩ 
        )١(مخصصات قانونية وتنظيمية 

  ٨٫٣٩٢٫١٩٨    ٧٫٣٣٦٫٠٥٧  يناير  ١الرصيد في 
  ١٫٢٩٨٫٨٢٣    ٥٠٧٫٨٢٥  السنة خالل إضافات

  )٢٫٣٥٤٫٩٦٤(    )٢٫٠٣٧٫٧٦٥(  السنة خاللالمسدد / تسويات 
  ٧٫٣٣٦٫٠٥٧    ٥٫٨٠٦٫١١٧  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

        
        )٢(مخصصات إزالة األصول وأخرى 

  ٤٤٤٫٢٣٤    ٣٨٥٫٣٠٤  يناير  ١الرصيد في 
 ٧٫٠٧٩   ١٧٢٫٢٢٦  السنة خالل إضافات

 )٦٦٫٠٠٩(    )٣١٥٫٣٢٧(  تخفيضات / تسويات ناتجة عن إعادة التقييم وأخرى
  ٣٨٥٫٣٠٤    ٢٤٢٫٢٠٣ ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

  
  

تعتبر المجموعة طرفاً في عدد من المطالبات القانونية والتنظيمية. قامت المجموعة، وبعد الحصول على المشورة   )١
بتجنيب مخصصات اخذاً باالعتبار حيثيات كل حالة على حدة. إن توقيت التدفقات النقدية الخارجية القانونية المستقلة، 

المرتبطة بغالبية المطالبات تكون عادة أكثر من سنة، ومع ذلك قد يكون توقيت التدفقات النقدية لبعض المطالبات 
 أقل من سنة.

والتي يتوقع أن يكون  ىخرعدد من المواقع واألصول األُ  استخدامخالل ممارسة الشركة لنشاطها االعتيادي، يتم   )٢
. يتوقع حدوث التدفقات النقدية الخارجية المرتبطة صولية عند إزالة األصللها تكاليف مرتبطة بإعادتها لحالتها األ

 األصول.  استخدامخالل عشر سنوات من تاريخ بدء 
 

  برامج منافع التقاعد  - ٢٧
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

  

المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها. تحســـب المكافأة المســـتحقة على أســـاس آخر راتب للموظف وفترة  تمنح
الخدمة، شــــريطة إكمال حد أدنى من الخدمة ويتم احتســــابها وفقاً لقوانين العمل في الدولة المعنية وتســــتحق عند 

قابل هذه المكافأة كمصاريف مستحقة على مدى االستقالة أو عند إنهاء خدمات الموظف. تقيد التكاليف المتوقعة م
  فترة عمل الموظف.

  في الرواتب. تتعرض خطة المجموعة لمخاطر إكتوارية مثل مخاطر معدالت الخصم ومخاطر التغير
ــدالت  ــاطر مع مخ

  الخصم
  .برنامج مكافأة نهاية الخدمة اتالتزاممعدل الخصم يزيد من  إنخفاض

ــاطر التغير في  مخ
  الرواتب

احتســاب القيمة الحالية لمخصــص برنامج مكافأة نهاية الخدمة على أســاس الرواتب يتم 
الزيادة في رواتب المشــــاركين في فإن المســــتقبلية للمشــــاركين في البرنامج، وعليه 

 البرنامج. اتالتزامالبرنامج سوف تزيد  من قيمة 
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -السعودية (جميع المبالغ بآالف الرياالت 

٦٠ 

  برامج منافع التقاعد (تتمة)  - ٢٧

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة (تتمة)
  

. وخالل الســنة ٢٠١٩ديســمبر  ٣١أحدث تقييم إكتواري كما في  اســتخدامتم احتســاب مخصــص مكافأة نهاية الخدمة، ب
 اتلتزامزيادة في القيمة الحالية ال والذي نتج عنهالخصــــم،  بمعدلات االكتوارية المتعلقة فتراضــــتم تحديث اإلالمالية 

  المنافع المحددة.

المنافع المحددة، وتكلفة الخدمة الحالية ذات الصــــلة، وتكلفة الخدمة الســــابقة،  لتزامتم قياس القيمة الحالية ال
  طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.  استخدامب

تمثل معدل  ٢٠١٩ات اإلكتوارية الهامة المســـتخدمة في تحديد مخصـــص مكافأة نهاية الخدمة خالل العام فتراضـــإن اإل
يادة المتوقعة في% ٤٫٣-% ٣٫٢(الخصــــم  يادة  )%٥ -% ٤٫٣(: معدل الخصــــم ٢٠١٨( )% ٥٫٧-% ٢٫٧الرواتب ( ) والز والز

  ).% ٥ -%  ٣٫٣المتوقعة في الرواتب 

  : ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  فيما يلي صافي المصاريف المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٣٥٤٫١٠١    ٣٦٧٫٤٢٣  الخدمة  تكلفة
  ١٧٦٫٤٧٧    ١٩٣٫٤٩٠  الفائدة  مصروف

  ٥٣٠٫٥٧٨    ٥٦٠٫٩١٣  

  ديسمبر:  ٣١وفيما يلي بياناً بحركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  ٣٫٩٢٢٫٠٦٥    ٣٫٩١٩٫٣٦٢  السنة بداية في الرصيد

 الخسارة أو الربح قائمة في بها المعترف المصاريف
  ٥٣٠٫٥٧٨    ٥٦٠٫٩١٣  الموحدة
 خراآل الشامل الدخل قائمة في مدرجة إكتوارية خسائر

  )١٣٫٤١٤(    ٧١٠٫٠٥٤  الموحدة
  )٥٢١٫٨٦١(    )٤٥١٫٠٥٠(  السنة خالل المدفوع
 ١٫٩٩٤   ٧٣٫٥٢٦  ىأُخرو الترجمة فروقات
  ٣٫٩١٩٫٣٦٢    ٤٫٨١٢٫٨٠٥  السنة نهاية في الرصيد

  

  

ات ذات العالقة التي قد تحدث فتراضـــالمحتملة في اإلتحليل األثر أدناه قد تم تحديده على أســـاس التغيرات المعقولة 
  ات ثابتة.فتراضفي نهاية السنة المالية، مع إبقاء باقي اإل

نقطة أساس، فإن مخصص مكافأة  نهاية الخدمة (سينخفض) أو يزيد  ٢٥) معدل الخصم بـ إنخفاضفي حالة زيادة أو ( -
 مليون ريال سعودي). ١١١أو يزيد بمبلغ  : (ينخفض)٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ١٢٧ بمبلغ

، فإن مخصص مكافأة نهاية الخدمة سوف يزيد %٠٫٢٥) في الرواتب المتوقع بنسبة إنخفاضإذا كان هنالك زيادة أو ( -
  مليون ريال سعودي). ١١٢) بقيمة إنخفاض: زيادة أو (٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ١٢٦أو (ينخفض) بقيمة 

يل األثر أعاله التغيير الفعلي في مخصــــص مكافأة نهاية الخدمة كما أنه من غير المحتمل أن تحدث قد ال يمثل تحل
  ات قد تكون مرتبطة ببعضها.فتراضات بمعزل عن بعضها البعض كما أن بعض اإلفتراضالتغيرات في اإل

  
  برامج االشتراكات المحددة

 

والتي تتم إدارتها من قبل مؤســــســــات حكومية في الدول تقوم المجموعة بالمشــــاركة في برامج التقاعد لموظفيها 
 مليون ٤٤٣: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المعنية. بلغ المبلغ المعترف به كمصروف برامج االشتراكات المحددة للسنة المنتهية في 

  مليون ريال سعودي). ٤٠١: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ريال سعودي (
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -السعودية (جميع المبالغ بآالف الرياالت 

٦١ 

 العقد اتالتزام - ٢٨
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

 ٣٫١٩٢٫٦٨٨   ٢٫٦٣٢٫٥٨٢  مؤجلة من خدمات  إيرادات
  ١١٨٫١٦٧    ٦٠٥٫٠٦٨  والء العمالء  برنامج

  ٣٫٣١٠٫٨٥٥    ٣٫٢٣٧٫٦٥٠  

 متداولة ٢٫٤٦٥٫٧٣٥   ٢٫٥٣٨٫٩٤٠
 غير متداولة ٧٧١٫٩١٥   ٧٧١٫٩١٥

٣٫٢٣٧٫٦٥٠    ٣٫٣١٠٫٨٥٥    
  

  
  
  

 اإليجارعقود  اتالتزام - ٢٩
  

  :٢٠١٩خالل عام  اإليجارعقود  اتالتزامفيما يلي الحركة على 
  

 

 ٢٫٣٦٧٫٣٤٨  ٢٠١٩يناير  ١كما في الرصيد 
 ١٫١٧٤٫٩٩٠  خالل السنةاإلضافات 

 )٧١٢٫٤٦٧(  خالل السنة المدفوعات
 ١٣٧٫٥٧٦  السنويةتكاليف الفائدة 

  )٨٦٫٢٧٠(  ىأُخرتسويات 
  ٢٫٨٨١٫١٧٧   ٢٠١٩ ديسمبر ٣١كما في الرصيد 

  

  متداولة ١٫٣٠٠٫٢٤٢
 متداولةغير  ١٫٥٨٠٫٩٣٥
٢٫٨٨١٫١٧٧    

 ىأُخرمالية  اتالتزام  - ٣٠

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  ١٫٥٢٨٫٩٢٣    ١٫٦١٨٫٦٥٣  الترددي بتراخيص الطيف  متعلقة مالية اتالتزام

  ٨١٫٩٢٧    ٢٫١١١٫١٦١  أرباح مستحقة  توزيعات
  ٦٫١٤٠    ٧٫٣٧٣  مشتقة  اتالتزام

  ١٫٦١٦٫٩٩٠    ٣٫٧٣٧٫١٨٧  
        

  ٩٠٫٧٣١    ٢٫١٤٥٫٢٧٦    متداولة
  ١٫٥٢٦٫٢٥٩    ١٫٥٩١٫٩١١  متداولة  غير

  ١٫٦١٦٫٩٩٠    ٣٫٧٣٧٫١٨٧  
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -السعودية (جميع المبالغ بآالف الرياالت 

٦٢ 

 ىأُخر اتالتزام - ٣١

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  ٣٫٦٩٩٫٠٧٧    ٩٥٦٫٤٧٨  حكومية  مستحقات

  ٢٫١٨٥٫٤٣١    ٣٫٣٤١٫٩٤٣  * مؤجلة إيرادات
  ٤١١٫٢٢٦    ٧٦٦٫١٤٥  ىأُخرو نظامية مستحقات

  ٦٫٢٩٥٫٧٣٤    ٥٫٠٦٤٫٥٦٦  
  
  

  
  
  

  
 

  المؤجلة ادناة : اإليراداتتفاصيل * 

  )*منح حكومية (  ٣٫٣٢٠٫٦٨٤    ٢٫١٣٨٫٠٩٨
  ىأُخر ٢١٫٢٥٩   ٤٧٫٣٣٣

٣٫٣٤١٫٩٤٣   ٢٫١٨٥٫٤٣١  
        

 متداولة ٢١٫٢٥٩   ٤١٫١٤١
 غير متداولة ٣٫٣٢٠٫٦٨٤   ٢٫١٤٤٫٢٩٠
٣٫٣٤١٫٩٤٣    ٢٫١٨٥٫٤٣١    

في المناطق النائية (أنظر  اتصاالتوتقنية المعلومات للشركة لبناء شبكة  تصاالتاالتتمثل المنح الحكومية، بالمنح المقدمة من هيئة (*) 
 ).٦-٤إيضاح 

  وآخروندائنون تجاريون  - ٣٢
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

 ٨٫٣٢٣٫١٢٩    ٨٫٣٦٤٫٦٢٦  المستحقة المصاريف
 ٣٫٠٥٠٫٣٤٨    ٦٫٥٥٠٫٨١٢  التجاريون الدائنون

  ١٫٤٢٤٫٩١٢    ١٫٣٨٢٫٥٨١  الموظفين مستحقات
  ١٫٠٣١٫٩٨١   ١٫٤٤٥٫٧٨٠  خرون آ دائنون

  ٢٣٤٫٦٣٠    ٨٨٠٫٨٦٤  موردين ومحتجزات رأسمالية مستحقات
  ٢٧٫٩٠٧    ٦٩٫٧٤٩  المستردة العمالء تأمينات

  ١٤٫٠٩٢٫٩٠٧    ١٨٫٦٩٤٫٤١٢  

ال يوجد عوائد محملة على أرصــدة الدائنين التجاريين. لدى المجموعة ســياســة إدارة مخاطر مالية لضــمان ســداد جميع 
  المبالغ المستحقة خالل فترات االئتمان المتفق عليها مسبقا.

 دخل الزكاة وضريبة ال - ٣٣
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

 ١٫٤٤٣٫٢٢٤    ١٫٤٥٢٫٦٤٥  (أ)   الزكاة
  ٢٢٫٥٥١    ٢٩٫٦٣٣  (ب) الدخل ضريبة

  ١٫٤٦٥٫٧٧٥    ١٫٤٨٢٫٢٧٨  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 متداولة ١٫٥٥٥٫٨٦٠    ٤٫١١٨٫٧١٨
 غير متداولة ٣٫٥٠٨٫٧٠٦    ٢٫١٧٧٫٠١٦
٥٫٠٦٤٫٥٦٦    ٦٫٢٩٥٫٧٣٤    
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -السعودية (جميع المبالغ بآالف الرياالت 

٦٣ 

 (تتمة)دخل الزكاة وضريبة ال - ٣٣
 الزكاة  .أ

تقوم المجموعة باحتســـاب وتســـجيل مخصـــص الزكاة على الوعاء الزكوي وفقاً لقواعد وأســـس الزكاة في المملكة 
  العربية السعودية.

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ بداية السنة –المال  رأس

        :اإلضافات
  ٦٠٫٣٧٧٫٩٠٨    ٦٣٫١٥١٫٥٨٧  السنة بداية - والمخصصات اتحتياطيواإل المبقاة األرباح
  ٤٫٥٨٩٫٥٢٤    ١٥٫٣١٨٫٨٣١  ودائنون  قروض
  ١٠٫٠٩٧٫٧٧٥    ١٠٫١٢٩٫٠٦١  المعدل الدخل صافي
  ٩٥٫٠٦٥٫٢٠٧    ١٠٨٫٥٩٩٫٤٧٩  المعدل المساهمين حقوق إجمالي

        :اإلستبعادات
  ٥٨٫٠٥٠٫٠٣٢    ٥٨٫٢٢٧٫٠٦٦  واإلستثمارات )المعدل( الممتلكات صافي

  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠  مدفوعة أرباح توزيعات
  ٣٢٦٫٠٦٤    ١٫٩٦٢٫٢٦٦  أخرى وأرصدة المؤجلة المصروفات

  ٦٦٫٣٧٦٫٠٩٦    ٧٢٫١٨٩٫٣٣٢  المعدل اإلستبعادات إجمالي
  ٢٨٫٦٨٩٫١١١    ٣٦٫٤١٠٫١٤٧  الزكاة وعاء

    ٩٣٨٫٥٣٨  للسنة بالكامل المملوكة للشركات المحتسبة الزكاة
  

٧١٧٫٢٢٨  
  -    )٢٠٣٫٨٩٣(  خالل السنة الزكاة على تسويات
  ٦٫٧١٨    ٦٫٤٦٣   للسنة بالكامل مملوكة الغير الشركات : زكاةيضاف
  ٧٢٣٫٩٤٦    ٧٤١٫١٠٨  لسنةالمحمل خالل ا الزكاة مخصص إجمالي

  الزكاة  مخصص
٢٠١٩    ٢٠١٨   
 الرصيد في بداية السنة ١٫٤٤٣٫٢٢٤  ١٫٤٨٨٫٠٠١
  المحمل خالل السنة   ٧٤١٫١٠٨    ٧٢٣٫٩٤٦

 التسويات خالل السنة  )٣٫٩٠٧(  )٩٩٫٥٣٥(
  المبالغ المدفوعة خالل السنة  )٧٢٧٫٧٨٠(  )٦٦٩٫١٨٨(

 الرصيد في نهاية السنة ١٫٤٥٢٫٦٤٥  ١٫٤٤٣٫٢٢٤
  

مع سداد الزكاة المستحقة بناء على تلك االقرارات وتسلمت  ٢٠١٨قدمت المجموعة جميع إقراراتها الزكوية حتى نهاية عام 
أصبحت المجموعة تقدم إقراراً زكويا موحداً لها ولشركاتها التابعة  ٢٠٠٩شهادات الزكاة لتلك السنوات. علما انه بدءاً من عام 

 هـ) ٢٨/٤/١٤٢٨وتاريخ  ١٠٠٥باشر أو غير مباشر (طبقا للقرار الوزاري رقم المملوكة بالكامل سواء بشكل م

و  ٢٠٠٨مع الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يخص االعتراضات عن األعوام  م توصلت المجموعة الى تسوية ٢٠١٩خالل عام 
  .مليون ريال سعودي ٥٧تج عنها دفع مبلغ والتي ن ٢٠١١و  ٢٠١٠وباإلضافة الى تسوية نهائية تخص االعتراضات عن األعوام  ٢٠٠٩

تلقت المجموعة اشعاراً من الهيئة العامة للزكاة والدخل يفيد بعدم استكمال إجراءات التسوية المتعلقة  ٢٠٢٠في شهر فبراير 
افية سابقاً) حتى تئنسوبالتالي ال تزال هذه االعتراضات منظورة لدى األمانة العامة للجان الضريبية (اللجنة اال ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨بعامي 

عداد هذه القوائم المالية الموحدة. علما بأن الفروقات الزكوية المعترض عليها ناتجة بشكل جوهري عن بند المقارنة إتاريخ 
 بين الوعاء الزكوي و الربح المعدل أيهما أعلى. و تعتقد المجموعة بأن نتائج هذه االعتراضات المذكورة أعاله ستكون لصالحها. 

 مليون ريال سعودي، ٢٢٦بمبلغ  ٢٠١٨تسلمت المجموعة ربطاً زكوياً يتضمن فروقاً تخص اإلقرار الزكوي لعام  ٢٠٢٠شهر يناير  في
لن يترتب عن ذلك انه ترى المجموعة سالمة موقفها القانوني و .عتراض عليه خالل المهلة النظاميةوستقوم المجموعة باإل

 أي مخصصات إضافية جوهرية.
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -السعودية (جميع المبالغ بآالف الرياالت 

٦٤ 

 (تتمة)دخل الزكاة وضريبة ال - ٣٣

 دخل الضريبة  . ب
يمثل نصيب المجموعة من ضرائب الدخل المستحقة على الشركات التابعة وفقاً لألنظمة الضريبية السائدة في بلدانها، 

ريال  مليون ٢٣:  ٢٠١٨ريـــال سعــــودي ( مليون ٢١مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ويبلغ مصروف ضرائب الدخل للسنة المنتهية في 
  سعودي).

  

   اإليرادات - ٣٤

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٤٣٫١٤٢٫٠٦٩    ٤٥٫٦٤٢٫٩٤٥  تقديم الخدمات
  ٨٫٣٧٢٫٨٥٠    ٨٫٥٥٦٫٠٩٠  السلع بيع
  ٤٤٨٫٣٢٤    ١٦٨٫٤٩٦  ىأُخر

  ٥١٫٩٦٣٫٢٤٣    ٥٤٫٣٦٧٫٥٣١  
 

   اإليراداتتكلفة  - ٣٥

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٤٫٩٩٨٫٦٠٩    ٤٫٥١٥٫٤٨٨  شبكات  استخدام رسوم
  ٣٫٥٦٥٫٥٥٣    ٣٫١٠٨٫٥٠٨  )*رسوم حكومية (

  ٤٫٣٨٦٫١٦٧    ٦٫٠٤٩٫٠٢٨  األجهزة المباعة  تكلفة
  ٢٫٩٦٩٫١٧٨    ٣٫٠٥٩٫٤٦٦  تكاليف موظفين
  ٢٫٣٤٦٫٩٩٤    ٢٫٧٣٠٫٨٩٢  إصالح وصيانة

 ١٫٥٣٢٫٣٥٩   ١٫٣٠٢٫٥٨١  البطاقات وطباعة شحن اعادة تكلفة
  ٣٧٣٫٦٤٤    ٣١٥٫٧٩٧  )١٥(أنظر إيضاح  تكاليف العقد إنخفاضو إطفاء
  ١٫٣١٧٫٦٥٧    ٨٩٤٫٥٤٦  ىأُخر

  ٢١٫٤٩٠٫١٦١   ٢١٫٩٧٦٫٣٠٦ 
، والتوصــيلالبريد، و تصــاالتاالخدمات  ،معدات وســياراتو" مصــاريف متنوعة أهمها: إيجارممتلكات ىأُخربند " يتضــمن

  .سالمة ومصاريف مرافق واستشاراتالمن وواأل

 الرسوم الحكومية: تفاصيلفيما يلي )*(
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٢٫٨٠٠٫١٤٩    ٢٫٢٣٧٫٩٨٣  ياً خدمة تجار الرسوم تقديم 
  ٣٩٨٫٢٥٠    ٣٧٣٫٢٣٧  رسوم الرخصة

  ٣٥٠٫١٣٦    ٣٦٠٫٠٣٩  رسوم الطيف الترددي
  ١٧٫٠١٨    ١٣٧٫٢٤٩  ىأُخر

  ٣٫٥٦٥٫٥٥٣   ٣٫١٠٨٫٥٠٨ 
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -السعودية (جميع المبالغ بآالف الرياالت 

٦٥ 

  وتسويقية مصاريف بيعية - ٣٦

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

 ٢٫٣١٤٫٦٨٤   ٢٫١٥٢٫٢٥٣  تكاليف الموظفين
  ٧٠٦٫٩٣٥    ٦٦٢٫٠٤٣  )١-١١القيمة في المدينين التجاريين (انظر إيضاح  إنخفاضخسائر 

 ٥٦٠٫١١٤   ٧٦٩٫٦٠١  دعاية وإعالن
 ٥٠٥٫٦٢٣   ٧٨٦٫٨٠٩  عمولة مبيعات

 ٢٦٨٫٥٣٤   ٢٦٠٫٨٩٨  مصاريف مراكز االتصال
 ٢٤١٫١٥١   ١٠٢٫٨٠٧  أصول العقد إنخفاضو إطفاء

 ١٩٥٫٢٠١   ٣٢٠٫٧٦٥  إصالح وصيانة
 ١٤٢٫٤١٤   ٨٣٫٢٤٥  تكلفة رعاية األنشطة الرياضية

  ٤٢٫٩٨٩   ٨٨٫٣٤٦  )١٥(أنظر إيضاح  تكاليف العقد إنخفاضو إطفاء
 ٥٠٢٫٦٤٣   ٣٥٥٫٢٠٢  ىأُخر

  ٥٫٤٨٠٫٢٨٨    ٥٫٥٨١٫٩٦٩  

  .تصاالتاال مرافق إدارة ومصاريف ،تصاالتاال ومصاريف ،متنوعة أهمها: األمن والسالمة " على بنودىأُخر" تضمنت

  مصاريف عمومية وإدارية - ٣٧

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٢٫٦١٧٫٢٥٧    ٣٫٣٠٣٫٣٦٥  تكاليف الموظفين
  ٩١٤٫٦٠٩    ٨٨٠٫٤٧١  إصالح وصيانة

  ٢٤٧٫٢٠٢    ٤٠٤٫٧٧٦  أتعاب استشارية وقانونية ومهنية
  ١٤٠٫٣١١    ١٤١٫١٨١  مصاريف األمن والسالمة

  ١٠٧٫٠٩٧    ١٢٠٫٢١١  رسوم خدمة سداد
  ١٧٩٫٦٨٣    ٩٩٫٠٢٥  عامة مرافقمصاريف 
  ٣٥٩٫٣٥١    ٨٨٫٦٠٥  ةإيجار تشغيلي ودعق تكاليف
  ٥٩١٫٥٢٩    ٥٠٦٫٦٤٢  أُخرى

  ٥٫١٥٧٫٠٣٩    ٥٫٥٤٤٫٢٧٦  

 وبريد ومناولة شحن ومصاريف مكتبية، مستلزماتو ،أقساط تأمين مصاريف"أُخرى" على بنود متنوعة أهمها:  تضمنت
 .توصيل وخدمات

  

 إيرادات تمويل - ٣٨

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٣٧٨٫٠٤٢    ٣٦٠٫١٣٦  المرابحات إيرادات
  ١٧٣٫٤٩٣    ٢٧٩٫٠٢٥  الصكوك إيرادات

  ٥٥١٫٥٣٥   ٦٣٩٫١٦١ 
 

  تكاليف تمويل - ٣٩

  ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

 ٦٧٫٨٣٦   ١٤٤٫٤٢٩   بالمرابحاتتكاليف التمويل المتعلقة 
  ٥٩٫١٠٤    ١٩٣٫٦٣٥  بالصكوكتكاليف التمويل المتعلقة 

  -   ١٣٧٫٥٧٦  اإليجار عقود اتالتزامبالمتعلقة  التمويل تكاليف
  ٢٦٨٫٥٠٠    ٢٨٩٫٥١٤  المالية اتلتزامواال بالمخصصات المتعلق الخصم تخفيض

  ٣٩٥٫٤٤٠   ٧٦٥٫١٥٤  
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -السعودية (جميع المبالغ بآالف الرياالت 

٦٦ 

  ىأُخرصافي خسائر  - ٤٠

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٧٫٤٦٥    ٢٨٧٫٤٨٠  الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مصنفة مالية أصول مكاسب صافي
  )٢٩١٫٤٣١(    )٣٢٤٫٥٤٦(  ومعدات ممتلكات استبعاد/  بيع خسائر
  ٦٨٫٤٧٣    )٣٫٨٩٤(  ىأُخرو األجنبية العمالت أسعار تغير مكاسب (خسائر) صافي

  )٢١٥٫٤٩٣(    )٤٠٫٩٦٠(  
  

 ربحية السهم  - ٤١
 

صافي الدخل العائد  مساهمي الشركة على المتوسط المرجح الى يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة 
 ديسمبر: ٣١لعدد األسهم للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  ١٠٫٧٧٩٫٧٧١    ١٠٫٦٦٤٫٦٦٦  السنة العائد إلى مساهمي الشركة  ربح

المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض إحتساب ربحية السهم  المتوسط
  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  األساسية 

  ٥٫٣٩    ٥٫٣٣  )السعودي(بالريال  والمخفضة األساسية السهم ربحية

  .األساسية السهم ربحية تساوي المخفضة السهم ربحية فإن وبالتالي مخفضة أسهم المجموعة لدى يوجد ال
  
  

 األدوات المالية  - ٤٢

  إدارة رأس المال   ١-٤٢
  

  :لضمان هارأسمال المجموعة تدير
  .االستمرارية لمبدأ وفقاً  االستمرار على قدرتها -
  .األمثل النحو وعلى بكفاءة االستراتيجية ستثماراتاإل ومتطلبات العامل هارأسمال تمويل -
  .األرباح توزيعات دفع استقرار على تحافظ الطويل المدى على أرباح توزيع سياسة تقديم -
  .ممكن حد ألقصى للمساهمين العوائد  زيادة -
   .على تركيبة مالئمة من الدين وحقوق الملكية الحفاظ -

  

االســـتراتيجية، وتغيرات البيئة االقتصـــادية،  ســـتثماراتالمجموعة بمراجعة هيكلة رأســـمالها في ضـــوء قرارات اإل تقوم
   .وتقوم بتقييم تأثير هذه التغيرات على تكلفة رأس المال والخطر المتعلق برأس المال

. ولم تدخل المجموعة أي تعديالت على أهداف هامالكل رأســــتتعلق بهي ال تخضــــع المجموعة ألي متطلبات خارجية
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في وإجراءات إدارة رأس المال خالل السنة 
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -السعودية (جميع المبالغ بآالف الرياالت 

٦٧ 

 (تتمة)األدوات المالية  - ٤٢

  (تتمة)إدارة رأس المال   ١-٤٢
  

المجموعة بمراجعة هيكلة رأس المال بشــــكل ســــنوي لتقييم تكلفة رأس المال واألخطار المتعلقة به. تهدف تقوم 
  المجموعة لتحقيق النسب التالية:

 أو أقل. %٢٠٠تساوي  طفاءواإل ستهالكالفوائد والضرائب واالنسبة مستوى الدين مقابل الدخل ما قبل  ) ١( 
 أو أقل. %٥٠نسبة مستوى الدين مقابل الدين وحقوق الملكية تساوي  ) ٢( 

 ديسمبر: ٣١كانت النسب في نهاية السنة المنتهية في 
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٤٫٢٨٦٫٠١٢    ٩٫٣١٢٫٨١٥  )أ( الدين
  ١٩٫٨٣٥٫٧٥٥    ٢١٫٢٦٤٫٩٨٠  )ب(طفاء واإل ستهالكوالضرائب واال الفوائدما قبل  الدخل

  %٢٢    %٤٤  طفاءواإل ستهالكالدين مقابل الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واال
       

  ٤٫٢٨٦٫٠١٢    ٩٫٣١٢٫٨١٥   الدين
  ٧٠٫٩٤٧٫٦١٠    ٧٢٫٣٦٧٫٨٦١  )ج( الملكية حقوق+  الدين
  %٦    %١٣  )الملكية(الدين+حقوق  مقابل الدين

 ).٢٥طويلة وقصيرة األجل كما ورد في اإليضاح رقم (يعرف الدين على أنه القروض  ) أ( 
 ستهالكباال تعديله بعد التشغيلي الربح أنه على طفاءواإل ستهالكوالضرائب واال الفوائدما قبل  الدخل يعرف ) ب( 

 .طفاءواإل
 غير الملكية وحقوق المبقاة واألرباح اتحتياطيواإل المصدر المال رأس مجموع بأنها الملكية حقوق تعرف ) ج( 

  .المسيطرة
  

 القيم العادلة لألدوات المالية   ٢-٤٢
تستخدم المجموعة تقنيات تقييم تتناسب مع الظروف الراهنة والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة. ألغراض 

إذا كانت استناداً إلى درجة ما  ٣أو  ٢، ١إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف عمليات قياس القيمة العادلة ضمن المستوى 
هذه المدخالت إلى عمليات قياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها، وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة بصــــورة 

  ).٤-١٧(انظر إيضاح  شاملة
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -السعودية (جميع المبالغ بآالف الرياالت 

٦٨ 

 األدوات المالية (تتمة) - ٤٢

  القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة) ٢-٤٢
  :للمجموعة المالية اتلتزامواال لألصول العادلة القيم التالي الجدول يوضح

  األدوات المالية  فئات
٤٢.   

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

    العادلة القيمة    الدفترية القيمة  المالية األصول
 مستويات

  القيمة العادلة
            

  ٣مستوى     ٢١٫٣٧٢٫٣٦٨    ٢١٫٣٧٢٫٣٦٨  )١١إيضاح أنظر ( وآخرونمدينون تجاريون 
  ٢مستوى     ٢٫١٨١٫٤١٦    ٢٫١٨١٫٤١٦  )١٢إيضاح أنظر ( مرابحات قصيرة األجل

            
  ٣مستوى     ١٫٥٥٠٫٨٦٩    ١٫٥٥٠٫٨٦٩  )١٧إيضاح أنظر (الخسارة  أوبالقيمة العادلة من خالل الربح 

            
         بالتكلفة المطفأة :

  ٢مستوى     ٥٫٦٠٠٫٥٤٣    ٥٫٦٠٠٫٥٤٣  صكوك
  ٢مستوى     ٤٣٨٫٤٨١    ٤٣٨٫٤٨١  قروض الموظفين 

  ٢مستوى     ١١٠٫١٢٩    ١١٠٫١٢٩  ىأُخر
            
  ٣١٫٢٥٣٫٨٠٦    ٣١٫٢٥٣٫٨٠٦      
            المالية  اتلتزاماال
            

            بالتكلفة المطفأة:
            :)٢٥(انظر إيضاح  قروض

  ٢مستوى     ١٫٢٣٢٫٥٥٤    ١٫٢٣٢٫٥٥٤  غير مضمونة – وتورق مرابحات
  ٢مستوى     ٦٫٦٧٠٫٠٣٨    ٦٫٦٧٠٫٠٣٨  غير مضمونة –صكوك 

  ٢مستوى     ١٫٤١٠٫٢٢٣    ١٫٤١٠٫٢٢٣  مضمونةمرابحات 
  ٢مستوى     ١٫٦١٨٫٦٥٣    ١٫٦١٨٫٦٥٣  )٣٠إيضاح أنظر ( ىأُخرمالية  اتالتزام

  ٢مستوى     ٢٫١١١٫١٦١    ٢٫١١١٫١٦١  )٣٠إيضاح أنظر (توزيعات مستحقة 
            

            الخسارة أوبالقيمة العادلة من خالل الربح 
  ٢مستوى     ٧٫٣٧٣    ٧٫٣٧٣  )٣٠إيضاح أنظر (مشتقة  اتالتزام

  ١٣٫٠٥٠٫٠٠٢    ١٣٫٠٥٠٫٠٠٢      
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -السعودية (جميع المبالغ بآالف الرياالت 

٦٩ 

 األدوات المالية (تتمة) - ٤٢

  القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة) ٢-٤٢

  األدوات المالية  فئات
٤٣.   

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
 مســــــتـــويـــات    العادلة  القيمة    الدفترية  القيمة  المالية  األصول

  القيمة العادلة 
            

  ٣مستوى     ١٤٫٤٩٣٫١٤٩    ١٤٫٤٩٣٫١٤٩  )١١إيضاح أنظر ( وآخرونمدينون تجاريون 
  ٢مستوى     ٩٫٦٨٥٫٤٩١    ٩٫٦٨٥٫٤٩١  )١٢إيضاح أنظر ( مرابحات قصيرة األجل

            
  ٢مستوى     ٣٫١١٥٫١٨٥    ٣٫١١٥٫١٨٥  )١٧إيضاح أنظر (الخسارة  أوبالقيمة العادلة من خالل الربح 

            
         : بالتكلفة المطفأة

  ٢مستوى     ١٫٤٩٠٫١٣٧    ١٫٤٩٠٫١٣٧  صكوك
  ٢مستوى     ٢٫٢٥٠٫٧٤٦    ٢٫٢٥٠٫٧٤٦  مرابحات  

  ٢مستوى     ٥٢٤٫٤١٧    ٥٢٤٫٤١٧  قروض الموظفين 
  ٢مستوى     ٨٦٫١٧٤    ٨٦٫١٧٤  ىأُخر 
            

ــالقيمــة العــادلــة من خالل الــدخــل الشــــــامــل  اآلخر   مصــــنفــة ب
  ١٫٣٩٤٫٦٠٢    ١٫٣٩٤٫٦٠٢   )١٧إيضاح أنظر (

  ٣مستوى   

  ٣٣٫٠٣٩٫٩٠١    ٣٣٫٠٣٩٫٩٠١      
            المالية  اتلتزاماال
            

            بالتكلفة المطفأة:
            :)٢٥(انظر إيضاح  قروض

  ٢مستوى     ٦٠٥٫٠٥٢    ٦٠٥٫٠٥٢  غير مضمونة –مرابحات 
  ٢مستوى     ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  غير مضمونة –صكوك 

  ٢مستوى     ١٫٦٨٠٫٩٦٠    ١٫٦٨٠٫٩٦٠  مرابحات مضمونة
  ٢مستوى     ١٫٥٢٨٫٩٢٣    ١٫٥٢٨٫٩٢٣  )٣٠إيضاح أنظر ( ىأُخرمالية  اتالتزام

  ٢مستوى     ٨١٫٩٢٧    ٨١٫٩٢٧  )٣٠إيضاح أنظر (توزيعات مستحقة 
            

            الخسارة أوبالقيمة العادلة من خالل الربح 
  ٢مستوى     ٦٫١٤٠    ٦٫١٤٠  )٣٠نظر إيضاح أ(مشتقة  اتالتزام

  ٥٫٩٠٣٫٠٠٢    ٥٫٩٠٣٫٠٠٢      
  

  مخاطر معدل الربح  ٣-٤٢
 

تنشـــأ مخاطر المجموعة الرئيســـية المتعلقة بمعدل الربح من القروض واألصـــول المالية بمعدالت فائدة متغيرة. تقوم 
  عقود مقايضة معدل الربح. استخدامالمجموعة بإدارة مخاطر معدالت الربح من خالل بعض شركات 

  أي تغيير على تعرض المجموعة لمخاطر الربح أو الطريقة التي تدار بها هذه المخاطر وقياسها.لم يحدث 

على التعرض لمعدالت الربح بالنســـبة لألدوات المالية غير المشـــتقة في نهاية الســـنة المالية.  بناءً تم تحليل األثر أدناه 
 صولالخسارة، وفيما يتعلق باأل ئد في السوق على الربح أووحيث أن تحليل األثر يشير إلى أثر التغير في معدل الربح السا

ذات المعدل العائم، فقد تم إعداد هذا التحليل بافتراض أن المبالغ القائمة في نهاية الســــنة هي قائمة  اتلتزامواال
نقطة أســـاس تمثل تقييم اإلدارة للتغيرات المعقولة المحتملة في معدل  ٢٠طوال الســـنة. إن الزيادة أو النقص بمقدار 

أســاس مع إبقاء بقية المتغيرات ثابتة، ســينخفض (ســيرتفع)  نقطة ٢٠إذا كانت معدالت الربح أعلى (أقل) بمقدار  الربح.
هذا األثر اإلفتراضــي على ربح المجموعة ريال ســعودي )  مليون ٤٫٥: ٢٠١٨( ريال ســعودي مليون ١٨ربح المجموعة بمبلغ 

  المالية بمعدل ربح متغير.  اتلتزامينشأ بشكل أساسي من األثر المحتمل لال
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -السعودية (جميع المبالغ بآالف الرياالت 

٧٠ 

 األدوات المالية (تتمة) - ٤٢

  إدارة مخاطر العمالت األجنبية  ٤-٤٢
  

صرفه  مقابل الدوالر األمريكي.وعليه، فإن المجموعة  سعر  يعتبر الريال السعودي العملة الوظيفية للمجموعة والمثبت 
صرف من العمليات بالعمالت األجنبية األُ  سعار ال ضة فقط لتقلبات أ عدا الدوالر األمريكي. ولذا فإن خطر تقلب  ىخرمعر

  جنبية منخفض على مستوى المجموعة.العمالت اال

  إدارة مخاطر األئتمان  ٥-٤٢
  

شادات معتمدة تسمح فقط بالتعامل مع أطراف  سياسات وار ضع  ىأُخرلدى المجموعة  صنيف ائتماني مرتفع وت ذات ت
 ىأُخرلكل طرف. تســمح ســياســات وإرشــادات المجموعة باالســتثمار فقط لدى أطراف  للمخاطر حدود بمقدار التعرض

صـنيف ائتماني جيد صـادرة عن وكاالت تصـنيف ائتمان عالمية وتقيد التعرض للمخاطر لكل جهة على أن ال تتعدى ذات ت
من حقوق ملكية الشــــركاء في الطرف اآلخر. تتم مراقبة مخاطر اإلئتمان الخاصــــة  للمجموعة  %٣٠نســــبة التعرض عن 

  بشكل ربع سنوي.

، فإن تركيز المخاطر المتعلقة بالمدينين التجاريين يعتبر محدود ألن ١١باسـتثناء تركيز مخاطر االئتمان المذكور في إيضـاح 
عمالء المجموعة يتكونون من عدد كبير من عمالء غير ذوي العالقة. يتم وضــع شــروط الدفع والحد االئتماني بالتوافق 

  .تصاالتاالقطاع مع معايير 

قييم مســتمر للوضــع المالي للمدينين التجاريين وتعتقد اإلدارة عدم الحاجة لتكوين مخصــص مخاطر ائتمان يتم إجراء ت
  ).١١في قيمة هذه االرصدة (أنظر إيضاح رقم  نخفاضزيادة عن المخصص الحالي لإل

بترتيبات التمويل  باإلضــافة إلى ذلك، تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشــأن الضــمانات المالية المقدمة فيما يتعلق
هذه المخاطر هو المبلغ حد األعلى لتعرض المجموعة ل عة. إن ال تاب كات ال قد يتعين على  لبعض الشــــر لذي  األعلى ا

المجموعة سداده عند استحقاق الضمان. ال يوجد أي مؤشر أو واقعة تدل على أن المجموعة ستتكبد أي خسائر بشأن 
  المالية الموحدة. ضماناتها المالية بتاريخ إعداد القوائم

 إدارة مخاطر السيولة ٦-٤٢
  

وضـــعت المجموعة إطار عمل شـــامل إلدارة مخاطر الســـيولة من أجل الوفاء بمتطلبات التمويل والســـيولة القصــــيرة 
  والمتوسطة والطويلة األجل للمجموعة على ضوء التعليمات المعتمدة.

قصيرة األجل وتسهيالت  إستثماراتات نقدية وإحتياطيتقوم المجموعة بالتأكد من توفر السيولة عن طريق االحتفاظ ب
تحدد المجموعة متطلبات سيولتها  ائتمانية تلتزم بها وغير مسحوبة من بنوك محلية ودولية ذات تصنيف ائتماني عالي.

  عن طريق المراقبة المستمرة لتوقعات النقد قصيرة وطويلة األجل بالمقارنة مع التدفقات النقدية الفعلية.

ات متعلقة إفتراضــعدة  اســتخدامويتم إجراء اختبارات الضــغط ببشــكل دوري مراجعة موقف الســيولة بالمجموعة يتم 
  بالمصاريف الرأسمالية، توزيعات األرباح، تحصيل المدينين التجاريين، وسداد القروض بدون إعادة التمويل. 
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -السعودية (جميع المبالغ بآالف الرياالت 

٧١ 

 األدوات المالية (تتمة) - ٤٢

 إدارة مخاطر السيولة (تتمة)  ٦-٤٢
المالية للمجموعة وفترات الســداد المتفق عليها. تم  اتلتزامالتعاقدية المتبقية لال اإلســتحقاقيبين الجدول أدناه تواريخ 

المالية ووفقا القرب تاريخ يجب على المجموعة  اتلتزامإعداد الجدول على أســاس التدفقات النقدية غير المخصــومة لال
  السداد فيه.

  
  

 ١٫٠٧٢: ٢٠١٨( ٢٠١٩ديســمبر  ٣١ســعودي كما في  مليون ريال ٤٫٦١١لدى المجموعة تســهيالت تمويل غير مســتخدمة بمبلغ 
ها من خالل التدفقات النقدية التشغيلية والنقد وما يماثله اتالتزامتتوقع إدارة المجموعة وفائها ب .)مليون ريال سعودي

  والمتحصالت من األصول المالية المستحقة السداد. 
والدائنين التجاريين فيما يتعلق برســــوم المكالمات وفقا لشــــروط االتفاقيات مع المشــــغلين، يتم مقاصــــة المدينين 

والتجوال ويتم سداد صافي المبالغ المستحقة. وبالتالي تم اظهار المبالغ المتعلقة بها بالصافي في قائمة المركز المالي 
  الموحدة.

ضعة الت صة لها، أو أنها خا صةيوضح الجدول التالي األدوات المالية المعترف بها والتي تم عمل مقا سية  فاقيات مقا رئي
 كما في:  ىأُخرملزمة واتفاقيات مشابهة 

  

  صافي المبالغ 
ء إجراالمبالغ التي تم 
  مقاصة لها

 
  المبالغ اإلجمالية

٢٠١٩ديسمبر  ٣١في         
 األصول المالية      
وآخرونمدينون تجاريون  ٢٦٫١٣١٫٠٥٣  )٤٫٧٥٨٫٦٨٥(   ٢١٫٣٧٢٫٣٦٨   
       
 االلتزامات المالية      
وآخروندائنون تجاريون  ٢٣٫٤٥٣٫٠٩٧  )٤٫٧٥٨٫٦٨٥(  ١٨٫٦٩٤٫٤١٢   
       
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في      
 األصول المالية      
وآخرونمدينون تجاريون  ١٧٫٠٥٢٫٥٣٠  )٢٫٥٥٩٫٣٨١(   ١٤٫٤٩٣٫١٤٩   
 االلتزامات المالية             
وآخروندائنون تجاريون  ١٦٫٦٥٢٫٢٨٨  )٢٫٥٥٩٫٣٨١(  ١٤٫٠٩٢٫٩٠٧   

       التدفقات النقدية غير المخصومة
 ٥أكثر من 
  سنوات

أكثر من سنة 
   القيمة الدفترية  سنة فأقل  سنوات ٥الى 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١       
  )٣٢دائنون تجاريون وآخرون (إيضاح  ٩٫٠٠٧٫٦٨٧  ٩٫٠٠٧٫٦٨٧  -  -

  )٢٥قروض (إيضاح  ٩٫٣١٢٫٨١٥  ٤٠١٫٩٦٧  ٢٫٩١٨٫٨٥٧   ٦٫٠٥٣٫٤٢٣
  )٣٠توزيعات أرباح مستحقة (إيضاح  ٢٫١١١٫١٦١  ٢٫١١١٫١٦١  -  -

  )٢٩(إيضاح  التزامات عقود اإليجار  ٢٫٨٨١٫١٧٧   ١٫٥٣٢٫٧٩٨   ١٫٦٨٩٫٣٢٤   ٤٨٣٫٩١٩
  )٣٠التزامات مالية أُخرى (إيضاح  ١٫٦١٨٫٦٥٣  ٢٢١٫٣٤٧  ٨٨٥٫٣٨٦  ١٫٠٦٨٫٨١٥

  )٣٠التزامات مشتقة (إيضاح  ٧٫٣٧٣  ٥٫٥٢٣  ١٫٢٤٣  ٦٠٧
٢٤٫٩٣٨٫٨٦٦  ١٣٫٢٨٠٫٤٨٣  ٥٫٤٩٤٫٨١٠  ٧٫٦٠٦٫٧٦٤   

-  -  ٤٫٠٨٢٫٣٢٩  ٤٫٠٨٢٫٣٢٩ 
 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  )٣٢دائنون تجاريون وآخرون (إيضاح 
  )٢٥قروض (إيضاح  ٤٫٢٨٦٫٠١٢  ٣٢٣٫١٩٦  ٢٫٠٢٠٫٠٠١  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠

  )٣٠توزيعات أرباح مستحقة (إيضاح  ٨١٫٩٢٧  ٨١٫٩٢٧  -  -
  )٣٠التزامات مالية أُخرى (إيضاح  ١٫٥٢٨٫٩٢٣  ٢٢١٫٣٤٧  ٨٨٥٫٣٨٦  ١٫٢٩٠٫١٦١

  )٣٠التزامات مشتقة (إيضاح  ٦٫١٤٠  ٤٫٤٥١  ١٫٦٨٩  -

٩٫٩٨٥٫٣٣١  ٤٫٧١٣٫٢٥٠  ٢٫٩٠٧٫٠٧٦  ٣٫٢٩٠٫١٦١   
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -السعودية (جميع المبالغ بآالف الرياالت 

٧٢ 

 األدوات المالية (تتمة) - ٤٢
  الناشئة عن األنشطة المالية اتلتزامالتغيرات في اال ٧-٤٢

 :الناشئة عن األنشطة المالية  اتلتزامفيما يلي التغيرات في اال
    

    تدفقات نقدية    ٢٠١٩يناير  ١
تغيرات غير 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    نقدية

  ٣٨٩٫٣٣٩   )١( ٣١٠٫٩٥٣    )٢٤٢٫١٤٧(    ٣٢٠٫٥٣٣    قروض قصيرة االجل

ــ تزام ل قود  اتا ــارع يج جزء  – اإل ل ا
  المتداول

  
١٫٣٠٠٫٢٤٢    )٢(٥٤٠٫٧٧٤    )٧١٢٫٤٦٧(    ١٫٤٧١٫٩٣٥  

  ٨٫٩٢٣٫٤٧٦    )٣١٤٫٦١٩(    ٥٫٢٧٢٫٦١٦    ٣٫٩٦٥٫٤٧٩    قروض طويلة االجل

    ١٠٫٦١٣٫٠٥٧    ٥٣٧٫١٠٨    ٤٫٣١٨٫٠٠٢    ٥٫٧٥٧٫٩٤٧  
  

    
    تدفقات نقدية    ٢٠١٨يناير  ١

تغيرات غير 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    نقدية

  ٣٢٠٫٥٣٣    )١(١٣٣٫٦١٠    )٤٦٠٫٨٤٠(    ٦٤٧٫٧٦٣    قروض قصيرة االجل

  ٣٫٩٦٥٫٤٧٩    )١( )٤٠٫٥٠١(    -    ٤٫٠٠٥٫٩٨٠    قروض طويلة االجل

    ٤٫٢٨٦٫٠١٢    ٩٣٫١٠٩    )٤٦٠٫٨٤٠(    ٤٫٦٥٣٫٧٤٣  

 بشكل رئيسي إعادة تصنيف من الجزء الغير متداول الى الجزء المتداول تضمن ت   ) ١( 
 .بشكل رئيسي التزامات عقود ايجار جديدة تضمن ت ) ٢( 

  رأسمالية ارتباطات - ٤٣

وتقنية المعلومات  تصاالتاال، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع وزارة المالية ووزارة ٢٠١٨ عام خالل الربع الرابع من -أ
وتقنية المعلومات ("الجهات الحكومية") تتعلق بتسوية شاملة ونهائية للخالف القائم والمتعلق  تصاالتاالوهيئة 

يناير  ١بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة للشركة عن الفترة من 
رأسمالية في بنيتها التحتية بما يتوافق مع  اتإستثمارالشركة ب التزامذلك مقابل و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١وحتى  ٢٠٠٨

حسب شروط  ٢٠١٨يناير  ١خالل فترة ثالث سنوات اعتبارا من  تصاالتلالاستراتيجية المملكة في تطوير البنية التحتية 
 ونصوص اتفاقية التسوية الشاملة (والمشار إليها بـ "مؤشرات االداء المستهدفة").

 

مليون  ٣٠٠اإلنترنت بمبلغ  االتصاالت و بيئة لتطوير يهدف صندوق في ستثمارا اتفاقية المجموعة شركات إحدى لدى  -ب
 مليون دوالر امريكي ٣٠٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  مليون ريال سعودي) ١٫١٢٥(ما يعادل  دوالر أمريكي

 .مليون ريال سعودي)) ١٫١٢٥(ما يعادل 
  

  

 

 محتملة  اتالتزام - ٤٤
  

: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي كما في  ٤٫٥١٤لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة بمبلغ  -أ
 مليون ريال سعودي). ٦٫٥٩٧

: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي كما في  ٩٦١ لدى المجموعة اعتمادات مستندية قائمة بمبلغ -ب
 مليون ريال سعودي). ٦٥٥

 

عمالئها يتضمن المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة  كبار أحد استلمت الشركة خطاب من ٢٠١٦مارس  ٢١ بتاريخ -ج
 راءاآل على بناء االدارة بصرية. تعتقد ألياف شبكة مليون ريال سعودي والتي تتعلق بمشروع تنفيذ ٧٤٢والبالغة 
 جوهري أثر لها ليس المطالبة ههذ وأن ال أساس لها،المستقلة التي تم الحصول عليها بأن مطالبة العميل  القانونية

  للمجموعة. المالية النتائج على
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -السعودية (جميع المبالغ بآالف الرياالت 

٧٣ 

 محتملة (تتمة) اتالتزام - ٤٤
   

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

عن الهيئة العامة  لدى المجموعة اعتراض مقدم للجنة االستئنافية حول المطالبات المتعلقة بالربط الضريبي الصادر - هـ
 ٢٠٠٤شبكات المشغلين الدوليين لألعوام من  إستئجارللزكاة والدخل ("الهيئة") والمتعلق بضريبة االستقطاع لرسوم 

مليار ريال سعودي. تعتقد ادارة الشركة أن النظام الضريبي السعودي ال ينص على فرض ضريبة  ٢٫٩بمبلغ  ٢٠١٥وحتى 
شبكات المشغلين الدوليين نتيجة لعدم تحقق مصدرية الدخل داخل المملكة العربية  إستئجاراستقطاع عن خدمة 

فإن هذه الخدمة ال تخضع لضريبة االستقطاع. وبناًء على آراء المختصين في هذا الشأن وطبيعة الخالف  السعودية، لذا
، فإن إدارة الشركة ال تعتقد بأن هذا تصاالتاالوكذلك وجود قضايا مماثلة تم البت فيها لصالح شركات في قطاع 

  الربط سيترتب عنه أي مخصصات إضافية.

آليات مفصلة تتعلق بمؤشرات  ٢٠١٨وقيعها مع الجهات الحكومية خالل الربع الرابع من تتضمن االتفاقية التي تم ت -و
الشركة بإعادة تقوم . ٢٠١٨عام من  إبتداءً االداء المستهدفة والتي يتوجب على الشركة تحقيقها خالل ثالث سنوات 

 والتي يتم مراجعتها بشكل دوري.تقييم المخصصات ذات العالقة بما يتوافق مع توقعات مؤشرات األداء المستهدفة 
 

 األحداث الالحقة - ٤٥
شركة كريم. ومن المتوقع تسجيل أثر هذا أصول على اإلستحواذ عملية أوبر شركة إستكملت  ٢٠٢٠يناير  ٢بتاريخ  .١

  م.٢٠٢٠المباشر في شركة كريم خالل الربع األول من عام إستثمارها على نتائج المجموعة من بيع اإلستحواذ 

تم توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم غير ملزمة، مع مجموعة "فودافون العالمية" تستحوذ بموجبها  ٢٠٢٠ناير ي ٢٩تاريخ ب .٢
مليون دوالر أمريكي (ما يعادل  ٢٫٣٩٢من أسهم شركة فودافون مصر وذلك بقيمة تبلغ حوالي  %٥٥الشركة على 

  على ان يتم تحديد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على االتفاقيات النهائية. )مليون ريال سعودي ٨٫٩٧٠حوالي 

 األرباح توزيعات   - ٤٦
  

سياسة توزيع األرباح لفترة الثالث سنوات  )٢٠١٨ديسمبر  ١٦(الموافق  هــ١٤٤٠ثاني ربيع  ٩ بتاريخأقر مجلس ادارة الشركة 
 (الموافقهـ ١٤٤٠شعبان  ١٩ بتاريخ الجمعية العامةمن قبل  تم اعتمادهاوالتي  ،٢٠١٨القادمة بداية من الربع الرابع من عام 

، وهي سياسة توزيعات تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات بواقع ريال سعودي لكل )٢٠١٩ ابريل ٢٤
لتوصية . وسوف تنظر الشركة بدفع توزيعات إضافية، بحيث تخضع هذه التوزيعات اإلضافية سهم على أساس ربع سنوي

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

   أن سياسة توزيعات األرباح قابلة للتغيير بناء على التالي:علماً 
  . أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة).١
  . القوانين، األنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة.٢
عهدات لجهات مصــــرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكاالت التصــــنيف االئتماني والتي قد تكون أو ت اتالتزام. أي ٣

 ملزمة على الشركة من وقت آلخر.
  :٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في  السنةاألرباح التالية خالل بتوزيع  قامت الشركةوتماشياً مع هذه السياسة، 

 .٢٠١٨سعودي عن كل سهم عن الربع الرابع من عام ريال  ١مليون ريال سعودي بواقع  ٢٫٠٠٠ -
 .٢٠١٨عن عام  ةريال سعودي عن كل سهم كتوزيع إضافي لمرة واحد ٢مليون ريال سعودي بواقع  ٤٫٠٠٠ -
 .٢٠١٩ريال سعودي عن كل سهم عن الربع األول من عام  ١مليون ريال سعودي بواقع  ٢٫٠٠٠ -
 .٢٠١٩عن كل سهم عن الربع الثاني من عام ريال سعودي  ١مليون ريال سعودي بواقع  ٢٫٠٠٠ -
 .٢٠١٩ريال سعودي عن كل سهم عن الربع الثالث من عام  ١مليون ريال سعودي بواقع  ٢٫٠٠٠ -

، بمبلغ ٢٠١٩من عام الرابع بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع  وتماشياً مع ذات السياسة، ستقوم الشركة
  . ريال سعودي عن كل سهم ١سعودي بواقع مليون ريال  ٢٫٠٠٠ مقداره
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -السعودية (جميع المبالغ بآالف الرياالت 

٧٤ 

 اعتماد القوائم المالية الموحدة  - ٤٧
) القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠٢٠مارس  ١٧هـ ( الموافق ١٤٤١رجب  ٢٢اعتمد مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 

٢٠١٩ .  

 ارقام المقارنة  - ٤٨
 .٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة تم إعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة لتتماشى مع التصنيف المستخدم 
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