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  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

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

٩ 
 

 عداداإلأسس  - ٢
" والمعتمد ولياأل"التقرير المالي  ٣٤الموحدة الموجزة وفقاً لمعيار المحاســــبة الدولي رقم ولية األتم إعداد القوائم المالية 

األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ال تشمل صدارات واإلفي المملكة العربية السعودية والمعايير 
سنوية الكاملة  ضاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة ال هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على جميع اإلي

جنب مع إلى  الموحدة الموجزة يجب قراءتها جنباً األولية لدولية للتقرير المالي، لذا فإن هذه القوائم المالية للمعايير ا اً وفق
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم 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 
 .٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

  :٢٠٢٠عام الخالل أدناه تم تطبيق السياسات المحاسبية 

 معامالت الدفع على أساس األسهم ١-٣
شكل ضمن برنامج حوافز الموظفين طويلة  يتلقى الموظفين التنفيذيين للشركة مكافآت على  دفعات على أساس األسهم 

 بأدوات(معامالت التسوية  بالشركةسهم أ, حيث يقوم الموظفين التنفيذيين بتقديم خدماتهم مقابل حصولهم على جلاأل
حقوق الملكية دوات أل). يتم قياس تكاليف معامالت الدفع على أساس األسهم بالرجوع الى القيمة العادلة الملكية حقوق

الدفع على أســــاس تفاقية إالممنوحة في تاريخ المنح. تاريخ المنح هو التاريخ الذي تتفق فيه الشــــركة مع الموظف على 
شروط حكام ألاألسهم, بحيث يتوفر فهم مشترك  ساس األسهم دراج إبين الطرفين. يتم تفاقية اإلو مصروف الدفع على أ

)، مع ســـتحقاقاإل رة(فت األداء وشـــروطالفترة التي يتم فيها اســـتيفاء الخدمة  خالل بند مصـــاريف منافع الموظفينضـــمن 
لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  أً وفقتســــجيل المبلغ المقابل ضــــمن بند احتياطيات أخرى في حقوق الملكية وذلك 

في تاريخ كل تقرير مالي سهم األتعكس المصروفات المتراكمة المحققة لمعاماالت تسوية  ): الدفع على أساس األسهم.٢(
التي سيتم منحها في النهاية. يمثل سهم األصالحية فترة المنح وأفضل تقدير للشركة ولعدد نتهاء إوحتى تاريخ المنح مدى 

سيتم تحميله أو عكسه في  مالية الحركة في المصروفات المتراكمة  لفترة قائمة الربح أو الخسارة الموحدةالمصروف الذي 
 .المسجلة في بداية ونهاية تلك الفترة

 أسهم الخزينة  ٢-٣
أي ثبات إال يتم  .كخصم من حقوق الملكيةدراجها إالشركة المعاد شراؤها (أسهم الخزينة) بالتكلفة ويتم سهم أثبات إيتم 
أي فروقات بين ثبات إالغاء هذه األسهم مع و أاصدار و أبيع و أعند شراء الموحدة  قائمة الربح أو الخسارةخسارة في و أربح 

  القيمة الدفترية لهذه األسهم والعوض في حالة إعادة اإلصدار ضمن بند االحتياطيات األخرى في حقوق الملكية.

  ستثمارية اإلالعقارات  ٣-٣
إيجارية أو إلنماء إيرادات تحقيق كالهما) لغرض أو -منهماجزء أو  –مبنى أو (أرض  هي أصول غير متداولةستثمارية اإلالعقارات 

في  ستخداملالأو  المجموعةعمال ألعتيادي اإلللبيع في السياق  تليساإلستثمارية . هذه العقارات كليهماأو المال رأس 
   إدارية. ألغراضو أ تقديم خدمات

مرتبطة بالعقار للمجموعة  مستقبلية منافع اقتصادية كأصل عندما يكون من المحتمل تدفقاإلستثمارية العقارات إثبات  يتم
يتم قياس العقارات اإلستثمارية مبدئياً عند االثبات بالتكلفة متضمنة تكاليف العملية. وتقاس . بطريقة موثوقة اقياسهويمكن 

َ منها اإلستهالك المتراكم و خ سائر الهبوط المتراكمة, إن الحقاً بعد االثبات وفقاً  "لنموذج التكلفة"، أي بالتكلفة مطروحا
   .ما عدا األراضي فإنه ال يتم استهالكها وجدت.

يتم اثبات تكاليف اإلصالح والصيانة العادية التي التزيد جوهريا من العمر اإلنتاجي المقدر لالصل في قائمة الربح أو الخسارة 
  الموحدة عند تكبدها.
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  (تتمة) للمجموعة المحاسبية السياسات - ٣
  (تتمة)اإلستثمارية العقارات  ٣-٣
االستبعاد (أي في تاريخ فقدان السيطرة عليها) وال يتوقع أي منفعة اقتصادية  تم الغاء إثبات العقارات اإلستثمارية عندي

مستقبلية عند التخلص منها. يتم اإلعتراف بالفرق بين صافي عائدات اإلستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الربح أو 
 الخسارة الموحدة خالل فترة اإلستبعاد.

الى/من بند ممتلكات ومعدات فقط عندما تقوم الشــــركة بتغيير الغرض من إســــتثماري تتم التحويالت من/الى بند عقار 
  استخدام العقار.

للحصول على تقوم المجموعة بتعيين مقيم خارجي مستقل ومعتمد من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) 
االفصــــاحات كذلك لغرض  في القيمة وإنخفاض تحديد اذا كان هناك لغرض اإلســــتثمارية ديرات القيمة العادلة للعقارات تق

  .الموحدة للمجموعة في القوائم الماليةذات الصلة 

  التعديالت اُألخرى على المعايير الدولية للتقرير المالي ولجنة التفسيرات ٤-٣

سارية المفعول بعدلم تقم المجموعة  صادرة وغير   علما .بتطبيق أي من المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة ال
خالل بعض التعديالت اُألخرى على المعايير الدولية للتقرير المالي ولجنة التفســــيرات التي اعتمدتها المجموعة ان هنالك 

  ولم يكن لها أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة الموجزة للمجموعة كما يلي: ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ المنتهية في السنة

  تاريخ التطبيق  التعديالت والتفسيرات

  ٢٠٢٠يناير  ١  تعديالت على بعض المراجع في إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي

إعادة صــــياغة ســــعر  –) ٩() و ٧تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
  ٢٠٢٠يناير  ١  الفائدة المعياري

  ٢٠٢٠يناير  ١  األعمال تعريف  – )٣تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

  ٢٠٢٠يناير  ١  تعريف "ذات أهمية نسبية"  – )٨) و (١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (

المتعلقة اإليجار تخفيضــات  –) ١٦تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
  ٢٠٢٠يونيو  ١   ١٩-بجائحة كوفيد

  

  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.

 اً وفقاإليراد. تحســـب المبيعات بين القطاعات  على المنشـــأة التي قامت بتقديم تقرير بناءً يوزع اإليراد على القطاع التشـــغيلي 
 التعامل التجاري العادي.سعار أل

وبالتالي تم تجميع باقي اإليرادات، جمالي إمن  %٧٥القطاعات التي تم اإلفصــــاح عنها بشــــكل مســــتقل تجاوزت مســــتوى 
  ".ىأُخر ضمن "قطاعات تشغيلية ىخرالقطاعات التشغيلية األُ 
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  المعلومات القطاعية (تتمة) - ٤
  :يرادات المجموعة ونتائجها على أساس القطاعاتإلفيما يلي تحليل 

        :الى العائد الربح صافي

  ١٠٫٦٦٤٫٦٦٦  ١١٫٠٨٥٫٣٥٩  ٢٫٣٢٠٫٧١٤  ٢٫٦٨٢٫٨٦٢  األمالشركة  مساهمي
  ٢٦٠٫١٦٥  ١٩٠٫٣٢٢  ٧١٫٨٤٩  ٢٨٫١٤٨  الملكية غير المسيطرة حقوق

  ١٠٫٩٢٤٫٨٣١  ١١٫٢٧٥٫٦٨١  ٢٫٣٩٢٫٥٦٣  ٢٫٧١١٫٠١٠  

  وفيما يلي تحليل الجمالي الربح على أساس القطاعات: 

  
  في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    ديسمبر ٣١ 
  في المنتهية للسنة

  ديسمبر ٣١ 
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٢٦٫٢٩٩٫٩٣٥   ٢٦٫٧٨١٫٧١٢  ٦٫٥٦٥٫٦٧٥   ٦٫٧٨٠٫١١٧  شركة االتصاالت السعودية
  ١٫٤١٨٫٤٦٣    ١٫٣٨٤٫٠٥٨    ٤٠٣٫٧٤٦    ٣٨٥٫٠٨٤  االتصاالت السعوديةشركة قنوات 

  ٤٫٩١٠٫٧٢٥   ٦٫٣٩٨٫١٩١  ١٫٤١٧٫٦٣٥   ١٫٥٨٤٫٨١٩  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )٢٣٧٫٨٩٨(   )٥٦٦٫٩٣٣(  )٢٧٫٤١٥(   )٢٦٠٫٨٢٠(  إستبعادات/ تسويات

  ٣٢٫٣٩١٫٢٢٥    ٣٣٫٩٩٧٫٠٢٨    ٨٫٣٥٩٫٦٤١    ٨٫٤٨٩٫٢٠٠  إجمالي الربح

  الجغرافي التوزيعمعلومات عن 

  :فيما يلي التوزيع الجغرافي لإليرادات

  
  في المنتهية أشهر الثالثة لفترة 

    ديسمبر ٣١ 
  في المنتهية للسنة

  ديسمبر ٣١ 
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٤٩٫٩٧٠٫٣٠٣  ٥٤٫١٦٥٫٩٦٦  ١٢٫١٢٥٫١٥١  ١٣٫٨٨٧٫٨٧٢  السعودية العربية المملكة
  ٤٫٣٩٧٫٢٢٨    ٤٫٧٨٣٫١٦٦    ١٫١٣٩٫٤٣٧    ١٫٣٢٤٫٧٤٦  أُخرى

  ٥٤٫٣٦٧٫٥٣١    ٥٨٫٩٤٩٫١٣٢    ١٣٫٢٦٤٫٥٨٨    ١٥٫٢١٢٫٦١٨  

  
   في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    ديسمبر ٣١
  في المنتهية للسنة

  ديسمبر ٣١ 
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

                  )١(اإليرادات 
  ٤٠٫٢٥٩٫١٠٦  ٤٢٫٨٩٨٫٨٢٥  ١٠٫١١٢٫٣٦٣   ١١٫٢٤٠٫٨٨٥  شركة االتصاالت السعودية 

  ١٧٫٤٠٩٫٨٠٢    ١٧٫٥٢٧٫٨٠١    ٤٫٤٦٧٫٤٣٩    ٤٫٥٥٩٫٨٩٩  شركة قنوات االتصاالت السعودية
  ١٢٫٦٢٨٫١٨٥  ١٥٫٧٢٩٫٠٤٥  ٣٫٦٩١٫٢١٦   ٤٫١٢٤٫٢١٢  )٢( قطاعات تشغيلية أُخرى

  )١٥٫٩٢٩٫٥٦٢( )١٧٫٢٠٦٫٥٣٩(  )٥٫٠٠٦٫٤٣٠(   )٤٫٧١٢٫٣٧٨(  تسوياتإستبعادات/ 
  ٥٤٫٣٦٧٫٥٣١    ٥٨٫٩٤٩٫١٣٢    ١٣٫٢٦٤٫٥٨٨    ١٥٫٢١٢٫٦١٨  إجمالي اإليرادات

تكلفة العمليات التشغيلية (بإستثناء 
  )٣٣٫١٠٢٫٥٥١( )٣٦٫٧٧٤٫٠٩٤(  )٨٫٢٧٧٫٩٥٦(   )٩٫٤٩٧٫٠٨٨(  االستهالك واإلطفاء)

  )٨٫٧٨٤٫٥٨٧(  )٩٫٣٥٩٫٣٦٥(  )٢٫٥٨٦٫٨١٣(   )٢٫٤٢٥٫٦٥٣(  استهالك وإطفآء
  )٦٠٠٫٠٠٠(  )٦٠٠٫٠٠٠(  )١٤٦٫٢٣٢(  )٩٩٫٨٠٧(  تكلفة برنامج التقاعد المبكر

  ٦٣٩٫١٦١    ٤١٣٫٨٧٣    ١٥٥٫٤٣٩    ٩١٫٦٧٤  إيرادات تمويل
  )٧٦٥٫١٥٤(  )٦٢٤٫٨٣١(  )٢١٧٫٩٥٧(   )١٤٦٫٩٧٨(  تكاليف تمويل

  )٧٦٫٠٦٢(  )٤٤٫٠٦٥(  ٥٧٫٠٦٥   ١٣٫٨٢٥  أُخرى )مصاريف( إيرادات صافي
 الحصة في نتائج االستثمارات في  صافي

  ٤٩٫٥٩٧    ٥٢٫٩٥٣    ٣٩٫٧٨٣    ٣٨٫٦٨٨  شركات زميلة ومشاريع مشتركة
  )٤٠٫٩٦٠(  ٤٣٣٫٥٥٩  ١٩٧٫٨٧٧   )٥٧٫٦٨١(   أُخرى مكاسب(خسائر)  صافي

  )٧٦٢٫١٤٤(  )١٫١٧١٫٤٨١(  )٩٣٫٢٣١(   )٤١٨٫٥٨٨(  الزكاة وضريبة الدخل
  ١٠٫٩٢٤٫٨٣١    ١١٫٢٧٥٫٦٨١    ٢٫٣٩٢٫٥٦٣    ٢٫٧١١٫٠١٠  صافي الربح
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١٢ 
 

  المعلومات القطاعية (تتمة) - ٤
  : 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  ٤٫٧١٢مبلغ  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١في  المنتهيتين والسنة الثالثة أشهر ةلفتربين القطاعات (بين شركات المجموعة) 

 ٥٫٠٠٧: ٢٠١٩ ديسمبر ٣١في  المنتهيتين والسنة أشهرالثالثة  ةلفتر(مليون ريال سعودي على التوالي  ١٧٫٢٠٧و سعودي 
  ها عند التوحيد.إستبعاد) والتي تم مليون ريال سعودي على التوالي ١٥٫٩٣٠و  مليون ريال سعودي

تي س احلول  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 شركةس تي سي المتخصصة وا شركةسي و

 .السيبرانيمن واالشركة المتقدمة للتقنية و وشركة المدفوعات الرقمية السعودية المحدودة

 ممتلكات ومعدات - ٥

 مليون ريال ســـعودي ٩٫٢١٥ بقيمة ومعدات ممتلكات بإضـــافة، قامت المجموعة ٢٠٢٠ ديســـمبر ٣١المنتهية في  الســـنةخالل 
منها إضافات غير نقدية  مليون ريال سعودي ٩٫٤٢٧: ٢٠١٩ ديسمبر ٣١( سعودي ريال مليون ٦٥منها إضافات غير نقدية بقيمة 

 ).شئ ال :بقيمة

 ١٦٧تبلغ قيمتها الدفترية الصــافية  ومعدات ممتلكات، قامت المجموعة باســتبعاد ٢٠٢٠ ديســمبر ٣١المنتهية في  الســنةخالل 
ــائر عنهنتج  والذيمليون ريال ســعودي)  ٤٦٥: ٢٠١٩ ديســمبر ٣١ مليون ريال ســعودي (  ةلفتر ومعدات ممتلكات بيع من خس

ريال ســعودي، على التوالي  مليون ١٥٠ ومليون ريال ســعودي  ٦٤تبلغ  ٢٠٢٠ ديســمبر ٣١في  المنتهيتينوالســنة أشــهر  الثالثة
مليون ريال ســــعودي، على  ٣٢٥و  ســــعودي ريال مليون ١١٦: ٢٠١٩ ديســــمبر ٣١في  المنتهيتينوالســــنة أشــــهر  الثالثة ةلفتر(

  .)التوالي

 حسب بنود التكاليف التشغيلية: عرضهفيما لو تم  ستهالكيبين الجدول التالي توزيع مصروف اال

  
  في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    ديسمبر ٣١ 
  في المنتهية للسنة

  ديسمبر ٣١ 
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٤٫٩٣١٫٦٦٤    ٥٫١٢٧٫٦٦٣    ١٫٤٧٩٫٤٥٠    ١٫٣١٧٫٣٤٧  اإليرادات تكلفة
  ١٦٫٢٣٩    ٦٫٥٠٠    ٤٫٠٦٥    ١٫٦٠٢  وتسويقية بيعية مصاريف
  ١٫١٢٩٫٦٤٥    ١٫١٥٥٫٠٨٤    ٢٩٨٫٢٤٨    ٢٩٦٫٩٤٣  وإدارية عمومية مصاريف

  ٦٫٠٧٧٫٥٤٨    ٦٫٢٨٩٫٢٤٧    ١٫٧٨١٫٧٦٣   ١٫٦١٥٫٨٩٢ 

  
  
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ 
        األصول

  ١٢٥٫١٠٤٫٩٤١    ١٣٠٫٥١٤٫٤٢٥  شركة االتصاالت السعودية 
  ٤٫٥٦٠٫٢٣٨    ٥٫٤٤٣٫٧٢٦  شركة قنوات االتصاالت السعودية 

  ٣٤٫٣٥٥٫٦٩٥    ٣٧٫٩٣٦٫٦٠٧  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )٤٥٫٦٩٤٫٦١٨(    )٥١٫٣١٨٫٢٤٦(  إستبعادات/ تسويات

  ١١٨٫٣٢٦٫٢٥٦    ١٢٢٫٥٧٦٫٥١٢  إجمالي األصول
        االلتزامات

  ٤٩٫٤٨٤٫٧٩٥    ٥٣٫١٦٧٫٥٠٥  شركة االتصاالت السعودية 
  ٣٫١٢٢٫٩٩٩    ٣٫٨٥٩٫٥٨٩  شركة قنوات االتصاالت السعودية 

  ٢٢٫٤٣٨٫٢٠٣    ٢٤٫٦٦٨٫٠٢١  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )١٩٫٧٧٤٫٧٨٧(    )٢٤٫٤٧٨٫٣٢٥(  إستبعادات/ تسويات

  ٥٥٫٢٧١٫٢١٠    ٥٧٫٢١٦٫٧٩٠  إجمالي االلتزامات



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

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

١٣ 
 

 عقارات استثمارية - ٦
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  

)*(أراضي 
  ٣٦٫٩٨٠   - 

عام ) *( قامت ٢٠٢٠خالل الربع الرابع من  ل تهاقيمبلغت رض أبتحويل  المجموعة،  ية ا يال ســــعودي ٣٧دفتر من بند  مليون ر
  .العقاريواإلستثمار لغرض التطوير   إستثماريةممتلكات ومعدات الى بند عقارات 

شـــركة بتعيين المجموعة قامت  "العقارات اإلســـتثمارية" )٤٠لمعيار المحاســـبة الدولي رقم (لغرض متطلبات اإلفصـــاح وفقاً 
مقيم مســــتقل مؤهل مهنيا ومعتمد من قبل الهيئة الســــعودية ) ك٣٢٣/١٨/٧٥٢الســــعودية ترخيص رقم ( ٢١ســــنشــــري 

 ١٤٨قيمتها  تبلغوالتي ، ٢٠٢٠ديســــمبر  ٣١كما في لهذه األرض القيمة العادلة تقدير لغرض  للمقيمين المعتمدين (تقييم)
  .مليون ريال سعودي

  أصول غير ملموسة وشهرة  - ٧
منها  ســعودي ريال مليون ٢٫٦٨٧ الملموســةغير  لألصــول اإلضــافاتصــافي  بلغ ،٢٠٢٠ ديســمبر ٣١المنتهية في  الســنة خالل

 نقدية غيرمنها إضـــافات  ســـعودي ريال مليون ٢٫٣٤٠: ٢٠١٩ ديســـمبر ٣١( ســـعودي ريال مليون ٩٩٦إضـــافات غير نقدية بقيمة 
  ).مليون ريال سعودي ٣٩٩ :بقيمة

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

  
  في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    ديسمبر ٣١ 
  في المنتهية للسنة

  ديسمبر ٣١ 
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٦٤١٫٠٣٦    ٦٣٤٫٥٨١    ٢٥٠٫٧٨٩    ١٣٢٫٧٠٩  اإليرادات تكلفة
  ٣٫٤٩٣    ٢٫٤٢٩    ٧٣٦    ٦٤٣  وتسويقية بيعية مصاريف
  ١٫٣٠٦٫٥٤٢    ١٫٤٩٧٫٩٠٧    ٣٥٤٫٥٤٤    ٤٤٤٫٧٤٧  وإدارية عمومية مصاريف

  ١٫٩٥١٫٠٧١    ٢٫١٣٤٫٩١٧    ٦٠٦٫٠٦٩   ٥٧٨٫٠٩٩ 

   ستخداماالأصول حق  - ٨
 ديسمبر ٣١( سعودي ريال مليون ١٫٠٩٦ االستخدام حق ألصول اإلضافاتصافي  بلغ ،٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المنتهية في  السنة خالل
 ).سعودي ريال مليون ١٫٢٢٤: ٢٠١٩

  :التشغيلية التكاليف بنود حسب عرضه تم لو فيما ستهالكاال مصروف توزيع التالي الجدول يبينو

  
  في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    ديسمبر ٣١ 
  في المنتهية للسنة

  ديسمبر ٣١ 
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٥٦٢٫٥١٤    ٧٣٤٫٢٩٢    ١٥٣٫٩٢٥    ١٨١٫٥٦٤  اإليرادات تكلفة
  ٧٫٥٣٩    ١٠٫٧٩٨    ١٫٨١٧    ٣٫٩٨٦  وتسويقية بيعية مصاريف
  ١٨٥٫٩١٥    ١٩٠٫١١١    ٤٣٫٢٣٩    ٤٦٫١١٢  وإدارية عمومية مصاريف

  ٧٥٥٫٩٦٨    ٩٣٥٫٢٠١    ١٩٨٫٩٨١   ٢٣١٫٦٦٢ 
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١٤ 
 

 أخرىو ماليةأصول  - ٩
 أصول مالية  ١-٩

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ 

  ١٫٥٥٠٫٨٦٩    ١٫١١٩٫٤١٣  الربح أو الخسارة    أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل
        :أصول مالية بالتكلفة المطفأة

  ٥٫٣٥٥٫٦٥٩    ٥٫٣٧١٫٤٤٦  صكوك 
  ٤٣٨٫٤٨١    ٤١١٫٦٦٥  قروض لموظفين 

  ٣٥٥٫٠١٣    ١٦٧٫٤٩٤   أُخرى 

  ٦٫١٤٩٫١٥٣    ٥٫٩٥٠٫٦٠٥  

  ٧٫٧٠٠٫٠٢٢    ٧٫٠٧٠٫٠١٨  

        
  ٣٧٦٫٥٨٩    ١٨٠٫٣٩٨  متداولة 

  ٧٫٣٢٣٫٤٣٣    ٦٫٨٨٩٫٦٢٠  غير متداولة  

  ٧٫٧٠٠٫٠٢٢    ٧٫٠٧٠٫٠١٨  

  أصول أخرى  ٢-٩

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  
  ٣٫٠٦٢٫٣٢٠  ٢٫٣٧٣٫٩٨٣  دفعات مقدمة 

  ٥٠٨٫٣٦٢  ٤٩٣٫٣٤٧  مقدماً مصاريف مدفوعة 

  ٩٥٫٤٩٤  ١٢٨٫٥٧٨  مصاريف مؤجلة

  ٥٢٢٫٧٧١  ٢٧٩٫٢٧٠  أخرى

  ٤٫١٨٨٫٩٤٧  ٣٫٢٧٥٫١٧٨  
  

  ٤٫٠٩٧٫٠٩٦  ٣٫٠٩٥٫٥١٩  لة ومتدا

  ٩١٫٨٥١  ١٧٩٫٦٥٩  لة وغير متدا

  ٤٫١٨٨٫٩٤٧  ٣٫٢٧٥٫١٧٨  

 محتفظ بها للبيع  أصول - ١٠
شــراء أصــول شــركة كريم (تمتلك المجموعة حصــة تفاقية إ) بتوقيع "أوبر"قامت شــركة أوبر تكنولوجيز ( ٢٠١٩مارس  ٢٦بتاريخ 

(ما  مليار ريال ســعوي ١١٫٦ على صــافي أصــول شــركة كريم مقابل حواليلإلســتحواذ ) وذلك %٨٫٨٨مباشــرة فيها تبلغ حوالي 
 ) خاضعة للتعديل. مليار دوالر أمريكي ٣٫١يعادل حوالي 

 يتألف إجمالي العائد المالي لإلتفاقية مما يلي:

سعودي ٦٫٤ حوالي مبلغ - ضمونة وبدون مليار دوالر أمريكي ١٫٧(ما يعادل حوالي  مليار ريال  سندات قابلة للتحويل غير م  (
 فائدة.

 ) نقداً.مليار دوالر أمريكي ١٫٤(ما يعادل حوالي  مليار ريال سعودي ٥٫٢ حوالي مبلغ -

بعد الحصول على موافقة معظم الجهات التنظيمية في  ٢٠٢٠ يناير ٢بتاريخ أوبر من قبل شركة اإلستحواذ صفقة إستكمال تم 
تم و. والتعويضــاتكافة اإلجراءات التنظيمية ســتكمال إلحين  من قيمة الصــفقة %٢٥البلدان ذات الصــلة مع إحتجاز ما يعادل 

 ٢٠٢٠ول من عام تســجيل أثر هذا اإلســتحواذ على نتائج المجموعة من بيع إســتثمارها المباشــر في شــركة كريم خالل الربع األ
   .المحتجز المبلغ باستثناء )مليون دوالر أمريكي ١٣٢(ما يعادل حوالي  مليون ريال سعودي ٤٩٦ بقيمة ربح عنه نتج مما

التنظيمية  متطلباتبال تبطالمرالمحتجز  بالمبلغ والمتعلقة ٢٠٢٠عام  خاللعلى المعلومات التي حصـــلت عليها المجموعة  وبناءً 
 عترافاإل وتم ،المحتجز المبلغ استرداد قابلية تقييمب المجوعة قامت ،ستحواذاإلصفقة  النهاء الالزمة التعويضاتو ضريبيةوال

سعودي ١٥٢ بمبلغ ضمين تمو .٢٠٢٠ الربع الثاني من عام في كأرباح) مليون دوالر أمريكي  ٤١(ما يعادل  مليون ريال  في  الربح ت
  .قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزةفي  مكاسب أخرى (خسائر) بند صافي
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١٥ 
 

 قياس القيمة العادلة لألصول واإللتزامات المالية - ١١
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

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

تســــتخدم المجموعة تقنيات تقييم تتناســــب مع الظروف الراهنة والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة. ألغراض 
لى درجة ما إذا كانت اســتناداً إ 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
 للمجموعة الوصول إليها في تاريخ القياس؛

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

  .اليمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر " وتمثل المدخالت التي٣المستوى " -ج

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

  القيمة العادلة  العادلةالقيمة  مستويات  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١    المالية األصول

         :خالل الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من 
ــدوق  ــال الجرئ والصــــن ــدوق رأس الم صــــن

  ١٫٥٥٠٫٨٦٩  ١٫١١٩٫٤١٣  ٣ مستوى  للمال الجريء ستثماريإلا
       

          االلتزامات المالية 
        بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

  ٧٫٣٧٣  ٩٫٨٨٢  ٢ مستوى  التزامات مشتقة     
          

 للمال الجريء ستثماريإلالمجموعة في صندوق رأس المال الجرئ والصندوق ا ستثماراتإليتم الحصول على القيمة العادلة 
 اســتثمارات رصــدةأل مطابقةيلي  فيما. الصــناديق مدراءصــافي قيمة األصــول المســتلمة من  تقارير خالل من )"الصــناديق"(

  :العادلة للقيمة الهرمي التسلسل من" ٣" المستوى ضمن تقع والتي الصناديق هذه في المجموعة

 ٢٠٢٠  
  ١٫٥٥٠٫٨٦٩  يناير  ١كما في  صافي قيمة األصول

  ٣٧٥٫٧٠٠  السنةالصناديق خالل  إلى المدفوعة المساهمات

  )٧٢٣٫٧٦٧(  السنة خالل الصناديق من المستلمة التوزيعات

الخسارة غير المحققة المعترف فيها في قائمة الربح أو الخسارة األولية  صافي
  )٨٣٫٣٨٩(  (*) الموحدة الموجزة

 ١٫١١٩٫٤١٣   ديسمبر ٣١ في كما األصولقيمة  صافي

 .الموجزة الموحدةولية األ في قائمة الربح أو الخسارةأخرى مكاسب (خسائر) تم تضمين صافي الخسارة غير المحققة في بند صافي (*) 

مالية األ المجموعةتعتقد  ية لألصــــول وااللتزامات ال خرى المدرجة في القوائم المالية األولية الموحدة بأن القيمة الدفتر
   تقارب قيمتها العادلة. الموجزة

 .٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في المنتهية السنةبين المستويات المختلفة للقيمة العادلة خالل تحويالت هناك  ليس
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١٦ 
 

 تجاريون وآخرونمدينون  - ١٢
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  

  ٢٢٫٣٧٥٫٦٣٥  ١٧٫٦٤٢٫٦٢٨  تجاريون مدينون

  )٢٫٨١٨٫٠٥٦(  )٢٫٨٥٩٫٥٦٦(  القيمة نخفاضإ مخصص: يخصم

  ١٩٫٥٥٧٫٥٧٩  ١٤٫٧٨٣٫٠٦٢  

  ١٫٨١٤٫٧٨٩  ١٫٢٨٣٫٦٩٤  تجاريون غير مدينون

  ٢١٫٣٧٢٫٣٦٨  ١٦٫٠٦٦٫٧٥٦  

 العالقةمعامالت مع الجهات ذات  - ١٣
  )مع الجهات ذات العالقة (شركات زميلة ومشاريع مشتركةواألرصدة معامالت التجارية ال ١-١٣

  ما يلي:كبلغت تعامالت المجموعة التجارية مع الجهات ذات العالقة 

  
   في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    ديسمبر ٣١
    في المنتهية للسنة
  ديسمبر ٣١

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ٤٣٠٫٦٨٢    ٣٠٩٫١٦١    ١٣٦٫٧٧٣    ٨٨٫٩٦١  المقدمة االتصاالت خدمات
  ٢٩٫٠٥٠    ٧١٫١١٩    ١٤٫٨٨٤    ٢٦٫٣٢٥  المستلمة االتصاالت خدمات

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

 ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 

  ٢٠٢٠ ديسمبر 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    

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

  معامالت التجارية واألرصدة مع جهات ذات عالقة (الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة)ال ٢-١٣
والسنة الثالثة أشهر  ةالحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة لفتربلغت اإليرادات المتعلقة بالتعامالت مع الجهات 

الثالثة أشهر  ةمليون ريال سعودي، على التوالي (لفتر ٩٫٢٥٢مليون ريال سعودي و  ٣٫٠١٥مبلغ  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المنتهيتين في 
مليون ريال سعودي، على التوالي). وبلغت  ٦٫٨٧٣مليون ريال سعودي و  ١٫٨٤٦مبلغ  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١المنتهيتين في والسنة 

 ةلفترالمصاريف المتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة (متضمنة الرسوم الحكومية) 
التوالي مليون ريال سعودي، على  ٣٫٤٤٨مليون ريال سعودي و  ١٫١٠٤مبلغ  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المنتهيتين في والسنة الثالثة أشهر 

مليون ريال سعودي، على  ٢٫٧٤٨مليون ريال سعودي و  ٦٧١مبلغ  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١المنتهيتين في والسنة الثالثة أشهر  ةلفتر(
  التوالي).

: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( سعوديمليون ريال  ١٣٫٨٩٠ :٢٠٢٠ ديسمبر ٣١بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة مع الجهات الحكومية كما في 
مليون  ١٫٠٣٧مبلغ  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١وبلغ إجمالي رصيد الذمم الدائنة مع الجهات الحكومية كما في . ريال سعودي)مليون  ١٨٫٥٠٨

  مليون ريال سعودي).  ٩٥٣: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ريال سعودي (

ها أصدرتمليون ريال سعودي في الصكوك التي  ٣٫٩٠٢المجموعة بمبلغ  اراستثممن ضمن المعامالت مع الجهات الحكومية 
  .٢٠١٩وزارة المالية خالل الربع األول من عام 
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 (تتمة) معامالت مع الجهات ذات العالقة - ١٣
 معامالت التجارية واألرصدة مع جهات ذات عالقة (الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة)ال ٢-١٣

  (تتمة)
  كما في: بالحكومةالجهات الحكومية والجهات ذات العالقة  علىوفيما يلي أعمار األرصدة المدينة المستحقة 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  
  ٧٫٩٠٣٫٠٥١    ١٠٫٢٧٥٫٧٠٧  من سنة  أقل

  ٦٫٣٩٣٫٦٢٩    ٣٫١٥٣٫٨٤١  أكثر من سنة إلى سنتين
  ٤٫٢١١٫٣٩٥    ٤٥٩٫٧٠٧  أكثر من سنتين

  ١٨٫٥٠٨٫٠٧٥    ١٣٫٨٨٩٫٢٥٥  

  قروض - ١٤
 ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة( مليون ريال سعودي ٤٠٢ :٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنةبلغ إجمالي القروض المسددة 

مليون ريال سعودي  ٢١: ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنةمليون ريال سعودي)، وبلغ إجمالي القروض المستلمة  ٣٥١: ٢٠١٩
  مليون ريال سعودي). ٥٫٣٨١: ٢٠١٩ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة(

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة - ١٥
 ديســمبر ٣١باســتخدام أحدث تقييم إكتواري كما في  ٢٠٢٠ ديســمبر ٣١تم احتســاب مخصــص مكافأة نهاية الخدمة كما في 

تســجيل  والذي نتج عنه ومعدل زيادة الرواتب اإلكتوارية المتعلقة بمعدل الخصــمفتراضــات اإلتم تحديث  الســنة. خالل ٢٠٢٠
سائر صافي  شامل األولية الموحدة الموجزةاكتوارية خ شهرالثالثة  ةلفتر مدرجة في قائمة الدخل ال سنة أ في  المنتهيتين وال

 والســـنة أشـــهرالثالثة  ةلفتر( , على التواليمليون ريال ســـعودي ٥٦٥و  مليون ريال ســـعودي  ٢٥٨بمبلغ  ٢٠٢٠ ديســـمبر ٣١
  مليون ريال سعودي, على التوالي). ٧١٠مليون ريال سعودي و  ١٠اكتوراية بمبلغ  خسائرصافي  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١في  المنتهيتين

 اإليجارعقود  اتالتزام - ١٦
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  

  ٧١٦٫٧٦٢   ٧٥٣٫٨٥٧  متداولة
  ٢٫١٦٤٫٤١٥    ٢٫٢٦٣٫٣٥٧  غير متداولة

  ٢٫٨٨١٫١٧٧    ٣٫٠١٧٫٢١٤  

مليون ريال  ٢٣مبلغ  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١في  تينالمنتهي والسنة أشهر الثالثة ةد اإليجار لفترمصروف الفائدة على التزامات عقو بلغ
 ٣١في  المنتهيتين والسنة أشهرالثالثة  ة(لفتر التمويل يفتم تضمينها في تكالريال سعودي، على التوالي  مليون ١٠٠ وسعودي 
 النقدية التدفقات إجمالي بلغت حين في .)مليون ريال سعودي، على التوالي ١٣٨و  مليون ريال سعودي ٦٧ مبلغ ٢٠١٩ ديسمبر

 و سعودي ريال مليون ٢١٢مبلغ  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١في  المنتهيتين والسنة أشهر الثالثة ةلفتر اإليجار عقود اللتزامات المدفوعة
 سعوديمليون ريال  ١٧٩ مبلغ ٢٠١٩ ديسمبر ٣١في  المنتهيتين والسنة أشهر الثالثة ةلفتر(ريال سعودي، على التوالي  مليون ٨٤٠

  ).مليون ريال سعودي، على التوالي ٧١٢و 
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١٨ 
 

 ىأُخرو مالية اتالتزام -١٧
 التزامات مالية  ١-١٧

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  
  ٢٫١١١٫١٦١    ٢٫١٥١٫١١٦  توزيعات أرباح مستحقة

  ١٫٦١٨٫٦٥٣    ٢٫١٠٧٫٢٣٤  التزامات مالية متعلقة بتراخيص الطيف الترددي
  ٧٫٣٧٣    ٩٫٨٨٢  مشتقة التزامات

  ٣٫٧٣٧٫١٨٧    ٤٫٢٦٨٫٢٣٢  

        
  ٢٫١٤٥٫٢٧٦    ٢٫٢٠٦٫٨٢٤  متداولة

  ١٫٥٩١٫٩١١    ٢٫٠٦١٫٤٠٨  غير متداولة

  ٣٫٧٣٧٫١٨٧    ٤٫٢٦٨٫٢٣٢  

 التزامات أُخرى ٢-١٧
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  

  ٣٫٣٤١٫٩٤٣    ٣٫٨١٤٫٨٨٩   مؤجلة إيرادات
  ٩٥٦٫٤٧٨    ١٫٠٨٧٫٢٠٢  مستحقات حكومية
  ٧٦٦٫١٤٥    ٦٣٩٫٤٥٤  واخرى مستحقات نظامية

  ٥٫٠٦٤٫٥٦٦    ٥٫٥٤١٫٥٤٥  

        
  ١٫٥٥٥٫٨٦٠    ١٫٦٢٠٫٩١٣  متداولة

  ٣٫٥٠٨٫٧٠٦    ٣٫٩٢٠٫٦٣٢  غير متداولة

  ٥٫٠٦٤٫٥٦٦    ٥٫٥٤١٫٥٤٥  

 زكاة وضريبة الدخل  -١٨
على تلك االقرارات وتسلمت  ءً بنامع سداد الزكاة المستحقة  ٢٠١٩قدمت المجموعة جميع إقراراتها الزكوية حتى نهاية عام 

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

وال تزال هذه االعتراضات منظورة لدى األمانة العامة للجان الضريبية  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨عامي  وأيضا قدمت المجموعة اعتراضات عن
(اللجنة االستئنافية سابقاً) حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة. علما بأن الفروقات الزكوية المعترض 

الزكوي و الربح المعدل أيهما أعلى. تعتقد المجموعة بأن نتائج هذه عليها ناتجة بشكل جوهري عن بند المقارنة بين الوعاء 
 االعتراضات ستكون لصالحها ولن يترتب عليها أي مخصصات إضافية جوهرية.

المقدمة عن الربوط الزكوية عتراضات االكما توصلت المجموعة الى تسوية نهائية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يخص 
 مليون ريال سعودي.  ٢٠٥ونتج عنها دفع مبلغ  ٢٠١٨و  ٢٠١٤لعامي 

 ٨٦٥بمبلغ  ٢٠١٧وحتى  ٢٠١٥كما تسلمت المجموعة ربوطاً زكوية تتضمن فروقات تخص اإلقرارات الزكوية المقدمة لألعوام من 
لقانوني وستقوم المجموعة باإلعتراض عليها خالل المهلة النظامية. ترى المجموعة سالمة موقفها امليون ريال سعودي, 

    لن يترتب عن ذلك أي مخصصات إضافية جوهرية.نه أو
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١٩ 
 

 ربحية السهم  -١٩
 :٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  يتينالمنتهوالسنة لفترة الثالثة أشهر فيما يلي احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة 

  
  في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    ديسمبر ٣١ 
  في المنتهية للسنة

  ديسمبر ٣١ 
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

الى مساهمي  العائدللفترة الربح  صافي
  ١٠٫٦٦٤٫٦٦٦    ١١٫٠٨٥٫٣٥٩    ٢٫٣٢٠٫٧١٤    ٢٫٦٨٢٫٨٦٢  الشركة األم 

                :)فالباآل(األسهم  عدد
األسهم العادية  لعددالمرحج  المتوسط

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

  -    ٧٩٣    -    ٧٩٣  المعاد شراؤها 
المتوسط المرحج لعدد األسهم العادية 

  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠   المخفضةألغراض احتساب ربحية السهم 

                
  ):السعودي(بالريال  األم الشركةمساهمي العائد الى  للسنةعلى الربح  ءً بنا السهم ربحية

  ٥٫٣٣    ٥٫٥٤    ١٫١٦    ١٫٣٤  األساسية  - 
  ٥٫٣٣    ٥٫٥٤    ١٫١٦    ١٫٣٤  المخفضة  - 

  :٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  السنةخالل  )فالباآل(القائمة  يلي عدد األسهم فيما

  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٢٠يناير  ١كما في القائمة عدد األسهم 
  )٢٫٩٨٣(  السنة التي تم شرائها خالل  عدد أسهم الخزينة 

  ١٫٩٩٧٫٠١٧  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  اكمالقائمة عدد األسهم 

  :٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  السنةخالل  )فالباآل(يلي عدد أسهم الخزينة  فيما

  -  ٢٠٢٠يناير  ١عدد أسهم الخزينة كما في 
  ٢٫٩٨٣  السنة عدد أسهم الخزينة  التي تم شرائها خالل 

  ٢٫٩٨٣  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١عدد أسهم الخزينة كما في 

 ارتباطات رأسمالية  - ٢٠
وتقنية المعلومات  تصاالتاالمع وزارة المالية ووزارة تفاقية إ، قامت الشركة بتوقيع 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  ١من  اً اعتبارخالل فترة ثالث سنوات  تصاالتلالاستراتيجية المملكة في تطوير البنية التحتية 

 المستهدفة").داء األالتسوية الشاملة (والمشار إليها بـ "مؤشرات تفاقية إونصوص 

 ١٫١٢٥اإلنترنت بمبلغ  و االتصاالت بيئة لتطوير يهدف صندوق في ستثمارا تفاقيةإ لمجموعةالتابعة ل شركاتال إحدى لدى  -ب
مليون ريال  ١٫١٢٥: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١كما في  )مليون دوالر أمريكي ٣٠٠ (ما يعادلمليون ريال سعودي 

 .)مليون دوالر امريكي ٣٠٠ (ما يعادلسعودي 
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 محتملة  اتالتزام - ٢١
 ٤٫٥١٤: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١مليون ريال سعودي كما في  ٤٫٢٢١لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة بمبلغ  -أ

 مليون ريال سعودي).

: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١مليون ريال سعودي كما في  ٩٧٧لدى المجموعة اعتمادات مستندية قائمة بمبلغ  -ب
 مليون ريال سعودي). ٩٦١

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

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

 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

لدى المجموعة اعتراض مقدم للجنة االستئنافية حول المطالبات المتعلقة بالربط الضريبي الصادر عن الهيئة العامة  -ه
 ٢٠٠٤للزكاة والدخل ("الهيئة") والمتعلق بضريبة االستقطاع لرسوم استئجار شبكات المشغلين الدوليين لألعوام من 

ان النظام الضريبي السعودي ال ينص على فرض ضريبة المجموعة مليار ريال سعودي. تعتقد  ٢٫٩بمبلغ  ٢٠١٥ وحتى
استقطاع عن خدمة استئجار شبكات المشغلين الدوليين نتيجة لعدم تحقق مصدرية الدخل داخل المملكة العربية 

على آراء المختصين في هذا الشأن وطبيعة الخالف السعودية، لذا فإن هذه الخدمة ال تخضع لضريبة االستقطاع. وبناًء 
ال تعتقد بأن هذا الربط المجموعة وكذلك وجود قضايا مماثلة تم البت فيها لصالح شركات في قطاع االتصاالت، فإن 

 سيرتب عنه أي مخصصات إضافية.

صادر عن الهيئة الربط ضريبة القيمة المضافة  الى تسوية فيما يخص المجموعة توصلت، ٢٠٢٠من العام  الرابعخالل الربع  -و
واالعفاء من مليون ريال سعودي  ١٥مبلغ بسداد  ، وذلك٢٠١٩وشهر يناير من عام  ٢٠١٨العامة للزكاة والدخل عن العام 

 . الغرامات المالية

داء األة تتعلق بمؤشرات آليات مفصل ٢٠١٨التي تم توقيعها مع الجهات الحكومية خالل الربع الرابع من تفاقية اإلتتضمن  -ز
. تقوم الشركة بإعادة تقييم ٢٠١٨المستهدفة والتي يتوجب على الشركة تحقيقها خالل ثالث سنوات إبتداًء من عام 

 المخصصات ذات العالقة بما يتوافق مع توقعات مؤشرات األداء المستهدفة والتي يتم مراجعتها بشكل دوري.

 المجموعة مطالبات من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات متعلقة بفرض رسوماستلمت  ٢٠٢٠ديسمبر  ٢٨بتاريخ  -ح
ريال  مليون ٦٤١بلغ مجموعها   ٢٠٢٠حتى نهاية الربع الثالث لعام  ٢٠١٨حكومية عن بيع األجهزة بالتقسيط للفترة من عام 

موقفها  ترى المجموعة سالمةسعودي. بناء على اراء االستشاريين المختصين في هذا الشأن وطبيعة هذه المبيعات 
 القانوني وان ذلك لن يترتب عنه أي مخصصات إضافية جوهرية.

 الشركات التابعة  - ٢٢
مع شركة ويستيرن يونيون لبيع حصة في شركة المدفوعات الرقمية تفاقية إ وقعت المجموعة ٢٠٢٠نوفمبر  ٢١ بتاريخ .١

على  )امريكي دوالرمليون  ٢٠٠ يعادل ما( سعودي ريالمليون  ٧٥٠) وبقيمة %١٠٠(شركة تابعة مملوكة بنسبة  السعودية
 يتم ان ومن المتوقع .شركة المدفوعات الرقمية السعودية أن يتم استخدام متحصالت الصفقة لتمويل رأس مال

  :كما يلي ٢٠٢١خالل عام  الصفقةإجراءات إستكمال 
مليون دوالر  ١٣٣٫٣مليون ريال سعودي (ما يعادل  ٥٠٠تقوم شركة ويستيرن يونيون بدفع مبلغ  عند إتمام الصفقة -

 في شركة المدفوعات الرقمية السعودية. %١٠امريكي) للحصول على حصة 
مليون دوالر امريكي)  في حال  ٦٦٫٦٧مليون ريال سعودي (ما يعادل  ٢٥٠تقوم شركة ويستيرن يونيون بدفع مبلغ  -

لترتفع حصة شركة ويستيرن  المدفوعات الرقمية السعودية على رخصة الخدمات البنكية الرقمية شركةحصول 
 في شركة المدفوعات الرقمية السعودية. %١٥إلى  بعدها يونيون
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  الشركات التابعة (تتمة) - ٢٢
مليون ريال سعودي في رأس مال شركة المدفوعات الرقمية  ٨٠٢تقوم المجموعة بضخ مبلغ إضافي قدره  -

 .الخدمات البنكية الرقميةعلى رخصة المدفوعات الرقمية السعودية  شركةفي حال حصول  السعودية
 

مليون  ٥٤٨زيادة راس مال شركة المدفوعات الرقمية بمبلغ ب قامت الشركة ٢٠٢٠ه خالل الربع الرابع من عام بأن علما
ليصبح اجمالي راس   سعودي) مليون ريال ١٤٨بمبلغ الى رأس مال  الشركةقرض شركاء من  منها تحويل(ريال سعودي 

  مليون ريال سعودي.   ٩٤٨مالها 
 

ذات مسؤولية  شركة- السيبراني واالمن للتقنية المتقدمة شركة بتأسيس الشركة قامت, ٢٠٢٠ عام من الرابع الربع خالل .٢
 لتقديممليون ريال سعودي  ١٢٠لشركة االتصاالت السعودية وبرأس مال نقدي قدرة  %١٠٠ بنسبة مملوكةمحدودة 
 .السيبراني االمن خدمات

 شركة "فودافون مصر" حصة في علىاإلستحواذ  - ٢٣
مذكرة تفاهم غير ملزمة، مع مجموعة "فودافون العالمية" تستحوذ بموجبها الشركة تفاقية إتم توقيع  ٢٠٢٠يناير  ٢٩تاريخ ب

مليون  ٢٫٣٩٢حوالي (ما يعادل مليون ريال سعودي  ٨٫٩٧٠حوالي من أسهم شركة فودافون مصر وذلك بقيمة تبلغ  %٥٥على 
للتحديات اللوجستية التي  راً نظو. النهائيةتفاقيات اإلعلى ان يتم تحديد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على  )دوالر أمريكي

بالصفقة، والحاجة إلى مزيد من الوقت إلكمال اإلجراءات المتعلقة ) ١٩-(كوفيد تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد
 ابريل ١٣ تاريخ من ابتداءً  اً يوم ٩٠على تمديد مذكرة التفاهم لمدة  كان هناك اتفاقفقد  ،بما في ذلك الفحص النافي للجهالة

مدة مذكرة التفاهم دون التوصل التفاق إلنجاز الصفقة وذلك لعدم التوافق مع االطراف  انتهت ٢٠٢٠ سبتمبر ١٣ وبتاريخ .٢٠٢٠
                      .المعنية

 األجلطويلة  برنامج حوافز الموظفين - ٢٤
مليون ريال  ٣٠٠مليون سهم وبمبلغ ال يتجاوز  ٥٫٥شركة على شراء عدد من أسهم الشركة بحد أقصى الوافق مجلس إدارة 

توصية الى ). قام مجلس االدارة برفع "البرنامج"(جل األسعودي وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة 
 التصويت تم .) أشهر من تاريخ الموافقة٨فترة ( الجمعية العامة الغير عادية للموافقة على البرنامج وشراء األسهم خالل

 ٢٠ (الموافقهـ  ١٤٤١شعبان  ٢٧ بتاريخ المنعقد اجتماعها في العادية غير العامة الجمعية قبل من القرار هذا على بالموافقة
 وال الشركة لمساهمي العامة الجمعيات في التصويت حق لها يكون لن شراؤها سيتم التي األسهم بان علما. )٢٠٢٠ ابريل

 .بها الشركة احتفاظ فترة خالل أرباح توزيعات أي تستحق

يهدف البرنامج الى 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 

  األهداف المقررة من المجموعة.  اسهما في الشركة عند استيفاء شروط األداء وإنجاز

 بمنح الشريحة األولى من البرنامج كما يلي: ٢٠٢٠عام القامت المجموعة خالل 

  ٢٠٢٠يوليو  ١  تاريخ المنح 

  الف سهم ٧٨٥  اجمالي عدد األسهم الممنوحة 

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

  ٢٠٢١/٢٠٢٢/٢٠٢٣يوليو  ١  ستحقاقاإلتاريخ  

  حقوق الملكية  طريقة التسوية 

مليون ريال سعودي تم تضمينها في بند  ٦مبلغ   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنةبلغ اجمالي المصاريف المتعلقة بالبرنامج 
مصاريف منافع الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة مع تسجيل المبلغ المقابل ضمن بند احتياطيات 

 ): الدفع على أساس األسهم. ٢لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( اً وفقأخرى في حقوق الملكية وذلك 
 منه توزيعات األرباح المتوقعة للسهم الواحد في تاريخ المنح. اً مخصوماحتساب القيمة العادلة على أساس سعر السوق  (*) تم
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 األرباح توزيعات  -٢٥
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 
سهم على أساس ، وهي سياسة توزيعات تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات بواقع ريال سعودي لكل )٢٠١٩

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

  .على أداء الشركة ءً بنامن ربع سنة إلى آخر 

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

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

 ملزمة على الشركة من وقت آلخر.

  :٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المنتهية في  السنةقامت الشركة بتوزيع األرباح التالية خالل وتماشياً مع ذات السياسة، 

 .٢٠١٩ريال سعودي عن كل سهم عن الربع الرابع من عام  ١ريال سعودي بواقع مليون  ٢٬٠٠٠ -
 .٢٠٢٠ريال سعودي عن كل سهم عن الربع األول من عام  ١مليون ريال سعودي بواقع  ٢٬٠٠٠ -
 .٢٠٢٠ريال سعودي عن كل سهم عن الربع الثاني من عام  ١مليون ريال سعودي بواقع  ٢٬٠٠٠ -
 .٢٠٢٠ريال سعودي عن كل سهم عن الربع الثالث من عام  ١قع مليون ريال سعودي بوا ٢٬٠٠٠ -

 ،٢٠٢٠من عام  الرابعبتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع  ستقوم الشركةوأنه تماشياً مع ذات السياسة،  كما
   .ريال سعودي عن كل سهم ١مليون ريال سعودي بواقع  ٢٫٠٠٠ بمبلغ مقداره

بها ال تستحق أي توزيعات أرباح خالل فترة احتفاظ الشركة جل األبرنامج حوافز الموظفين طويلة المخصصة لالخزينة سهم أإن 
   كما يلي: ٢٠٢٠التي تم إعادة شراؤها خالل عام لألسهم  ) وبالتالي لم يتم توزيع أرباح نقدية٢٤(انظر إيضاح 

ها قبل احقية توزيع األرباح للمساهمين المالكين تم إعادة شراؤ ٢٠٢٠الربع الثاني من عام عن الف سهم  ١٨٢عدد  -
 لالسهم.

 .(شاملة األسهم اعاله) ٢٠٢٠الربع الثالث من عام عن الف سهم  ١٫٧٨٥عدد  -
 (شاملة األسهم اعاله). ٢٠٢٠الف سهم عن الربع الرابع من عام  ٢٫٩٨٣عدد  -

 ) ١٩-كوفيدآثار انتشار فيروس كورونا المستجد ( - ٢٦
، وخالل شهر مارس ٢٠١٩ألول مرة في نهاية شهر ديسمبر  ("الفيروس")) ١٩-من فيروس كورونا (كوفيدتم تحديد ساللة جديدة 

بما في ذلك المملكة  جميع أنحاء العالم تقريباً  في الفيروسانتشار أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيفه كجائحة. استمر  ٢٠٢٠
وإغالق لكثير من القطاعات على المستوى العالمي واالجتماعي  في النشاط االقتصادي العربية السعودية ونتج عن ذلك تباطؤ

   .والمحلي

 تعطل لبعض األعمال واألنشطة االجتماعية واالقتصادية قامت المجموعة  من استجابة لسرعة انتشار الفيروس وما نتج عنه 
ضمنها من  الوقائية واالحترازية،كما اتخذت سلسلة من اإلجراءات الحالية والمستقبلية بتقييم تأثيره على عملياتها التشغيلية 

وتزويد القنوات الرقيمة تفعيل العمل عن بعد حرصا على سالمة الموظفين وعائالتهم، والقيام بتفعيل تام للحلول التقنية 
  .جدهم حرصا على سالمتهموالوصول لهم إلى مكان توا لضمان استمرار الخدمات المقدمة للعمالءبإمكانات وتسهيالت أكبر 

عودة جميع األنشطة االقتصادية التجارية لالسماح بحكومة المملكة العربية السعودية  بدأت ٢٠٢٠في نهاية الربع الثاني من عام 
  مع وجوب مراعاة تطبيق جميع التدابير الوقائية المعتمدة وااللتزام بالتباعد االجتماعي.

  

  



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

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

٢٣ 
 

 (تتمة)) ١٩-آثار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ٢٦
عالمياً , تم اإلعالن عن اكتشاف لقاحات تجاوزت مرحلة االختبار بفاعلية والبدء بتصنيعها وتوزيعها ٢٠٢٠خالل الربع الرابع من عام 

  لكثير من الدول بما فيها الممكلة العربية السعودية.

لم تتأثر أعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية بشكل  لية األولية الموحدة الموجزة،القوائم الماهذه عداد إوحتى تاريخ 
الشركات العاملة في أعمال على  للجائحةالتأثير األقل عتبار اإلمع األخذ بعين جوهري من تبعات استمرار تفشي الفيروس، 

  قطاع االتصاالت. 

غير الفتراضات واإلباستخدام بعض األحكام والتقديرات وعملياتها التشغيلية نتائج أعمال المجموعة تم تقييم أثر الجائحة على 
  . موثوقبشكل التي ال يمكن التنبؤ بها  عتمد بشكل رئيسي على العديد من العوامل والتطورات المستقبليةت والتي ةمؤكد

 الموحدة الموجزة  االولية اعتماد القوائم المالية - ٢٧
والسنة أشهر  الثالثة ةالموحدة الموجزة لفتر االولية من مجلس إدارة الشركة القوائم الماليةالمفوضة المراجعة لجنة عتمدت إ

  .٢٠٢١ يناير ٢١في اجتماعها المنعقد بتاريخ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  تينالمنتهي

 أرقام المقارنة - ٢٨
  .٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنةتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع التصنيف المستخدم 

  




