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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها  
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الثالثة و الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م
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solutions by stc131-ق

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الثالثة و الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو

إيضاح

الثالثة)أشهر)المنتهية)
في

0د)يونيو)لد0دم
ريا1)سعودي

الثالثة)أشهر)المنتهية)
في

0د)يونيو)0د0دم
ريا1)سعودي

الستة)أشهر)المنتهية)
في

0د)يونيو)لد0دم
ريا1)سعودي

الستة)أشهر)المنتهية)
في

0د)يونيو)0د0دم
ريا1)سعودي

9803,199,016,485,د99,د80,د99,8401,680,170,778ل,7د9,ل4,11اإليرادات، صافي

)2,522,815,376()د9,40ل5,د98,د()1,283,944,188()04,586ل,505,ل( تكلفة اإليرادات

578676,201,109,د47,لد54396,226,5908د,095,دد4إجمالي)الربح

)174,684,764()د06,795,06د( )84,361,392()867,760,للل( مصاريف عمومية وإدارية

)78,526,668()85,688د,85( )41,245,674()768,د60,د4( مصاريف بيع وتوزيع
)انخفاض(/ عكس انخفاض القيمة في 

)2,226,094()د99,د4,40د(4,005,967)د7,60د6,0( المدينون وموجودات العقود

4858,502دد,086,د685768,884,ل57,دإيرادات أخرى

صافي)الربح)قبل)اإليرادات/) التكاليف)()
70421,622,085ل,496,976 67,809275,394,375ل,د7دالتمويلية)والزكاة

)182,285(7دد,45د )546,043(8,867لد إيرادات/ )تكاليف( تمويلية، صافي

497421,439,800,لدد,497 86,676274,848,332د,د7د صافي)الربح)قبل)الزكاة

)33,310,453()6,000,094د()20,498,060()9ل67,0د,7ل( 8الزكاة

388,129,347د40,لدد,ل46 9,657254,350,272لل,56د صافي)ربح)الفترة
الدخل الشامل اآلخر/ )اخلسارة الشاملة 

األخرى(
البنود التي لن يعاد تصنيفها الحًقا إلى 

الربح أو اخلسارة:

80,004,67517,848,646)22,039,354(8,675د97إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة

6,078405,977,993دد,ل232,310,91854ددد,56,858دإجمالي)الدخل)الشامل)للفترة

ربحية السهم:

أساسية ومخّفضة من صافي ربح الفترة 
843.23.د2.12دل.د18)معّدله(

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )20( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.



solutions by stc ق-132

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
كما في 30 يونيو 2021م 

0د)يونيو)لد0دمايضاح
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

املوجودات
املوجودات املتداولة

09993,473,644ل,د888,44 النقدية وشبه النقدية
2,803,751,456دد0,دلد,849,د 10المدينون

74156,879,523د,88د,ل0ل المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات أخرى
4751,504,561,466,لد4,8ل4,ل 5,10موجودات العقود

96112,369,154ل,د70,66 المخزون
6,0865,571,035,243د4,5دد,5 إجمالي)الموجودات)المتداولة

املوجودات غير املتداولة
6,641,665لد4,0د5,دد تكاليف العقود

91,459,160لد96,649,9 الموجودات غير الملموسة 
71,932,711ل6ل,د4ل,د6 6حق استخدام األصول
6593,558,752ل0,د6ل,599 الممتلكات والمعدات

9763,592,288دل,488,د78 إجمالي)الموجودات)غير)المتداولة
56,334,627,531لد,4د07,0ل,6 إجمالي)الموجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

املطلوبات املتداولة
01,973,953,470ل5,0د5,7د7,ل 10الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 

647,480,4851,704,985,832,ل 10اإليرادات المؤجلة
336,035,288د74,ل67,69د 10مطلوبات العقود

753,140,982ل6,740,0د 8,10الزكاة المستحقة 
544,068,115,572د,777,647,د إجمالي)المطلوبات)المتداولة

املطلوبات غير املتداولة
00648,170,893,د9,77د 7مطلوبات عقود اإليجار

294,776,761  ل4,587,46دد 9مكافأة نهاية الخدمة
60,467342,947,654د,64د إجمالي)المطلوبات)غير)المتداولة

4,411,063,226لد007,7,د4,04 إجمالي)المطلوبات
حقوق امللكية
00,000,0001,200,000,000د,ل 17رأس المال 

79,550120,179,550ل,0دل اإلحتياطي النظامي
)6,851,269(7ل79,5د,د7 اإلحتياطي اآلخر 

7610,236,024د557,4,ل67 األرباح المبقاة
6,4941,923,564,305ل065,0,د إجمالي)حقوق)الملكية

56,334,627,531لد,4د07,0ل,6 إجمالي)المطلوبات)وحقوق)الملكية

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )20( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.



solutions by stc133-ق

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
30 يونيو 2021م

رأس)الما1
ريا1)سعودي

اإلحتياطي)النظامي
ريا1)سعودي

اإلحتياطي)اآلخر
ريا1)سعودي

األرباح)المبقاة
ريا1)سعودي

اإلجمــــالي
ريا1)سعودي

610,236,0241,923,564,305)6,851,269(1,200,000,000120,179,550الرصيد كما في 1 يناير 2021م

د40,لدد,ل46د40,لدد,ل46وووصافي ربح الفترة، )غير مراجعة(

80,004,675و80,004,675ووالدخل الشامل اآلخر للفترة، )غير مراجعة(

للل,6دلوللل,6دلوواإلحتياطي اآلخر

)400,000,000( )400,000,000(وووتوزيعات األرباح )إيضاح 17(

6,494ل065,0,د7د557,4,ل767ل79,5د,د79,5507ل,0دل00,000,000د,لالرصيد)كما)في)0د)يونيو)لد0دم

100,000,00050,000,00028,204,0001,078,620,0701,256,824,070الرصيد كما في 1 يناير 2020م

388,129,347388,129,347---صافي ربح الفترة، )غير مراجعة(

17,848,646-17,848,646--الدخل الشامل اآلخر للفترة، )غير مراجعة(

100,000,00050,000,00046,052,6461,466,749,4171,662,802,063الرصيد كما في 30 يونيو 2020م

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )20( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.



solutions by stc ق-134

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
 30 يونيو 2021م

لد0دم
ريا1)سعودي

0د0دم
ريا1)سعودي

األنشطة التشغيلية
497421,439,800,لدد,497 صافي)الربح)قبل)الزكاة

التسويات:
75038,978,447,ل67,08اإلستهالك, اإلطفاء و اإلنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة

8,790,5509,474,617 استهالك حق استخدام األصول
2,226,094د99,د4,40د انخفاض في قيمة المدينون وموجودات العقود

8,746,48641,130,810ل مصروف منافع الموظفين
265,238)06د,99د( )عكس مخصص( / مخصص خسائر العقود المستقبلية المقدرة
)880,903(950,796,د مخصص / (عكس مخصص) مقابل الدفعات المقدمة للموردين

4917,598,233د,6د0,دد مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم
580,9971,363,515 أعباء تمويلية

)1,181,230()4دد,6د9( إيرادات تمويلية
575,687530,414,621,ل66

التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
)199,154,873()7د65,0د,84( المدينون

)34,241,177(885,967,د4 المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى
)339,224,339(450,لد94,0 موجودات العقود

)70,799,845(9,680,709 المخزون
3,669,834)66د,د6,89ل( تكاليف العقود

108,512,858)ل9ل,دد5,0دد(الدائنين والمبالغ مستحقة الدفع
)49,261,736()47د,57,505( اإليرادات المؤجلة

)183,284,889(656,454,لد مطلوبات العقود
)233,369,546(6دد,44ل,456التدفقات)النقدية)الناتجة)من)/) المستخدمة)في()األنشطة)التشغيلية

-)059,ل40,د5(زكاة مدفوعة
)10,990,000()8,805,000( مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
601,181,230د,890إيرادات تمويلية مستلمة، صافي

)243,178,316( 7د8,5د95,8دصافي)التدفقات)النقدية)الناتجة)من)/) المستخدمة)في()األنشطة)التشغيلية
األنشطة اإلستثمارية

)53,931,216()77,875,775( شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
)53,931,216( )77,875,775( صافي)التدقفات)النقدية)المستخدمة)في)األنشطة)اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
)403,641()97د,984,دد( مدفوعات إلتزامات ايجار

-)400,000,000( توزيعات أرباح مدفوعة
)403,641()97د,984,دد4( صافي)التدقفات)النقدية)المستخدمة)في)األنشطة)التمويلية

)297,513,173( )5د5,لد05,0ل( صافي النقص في النقدية وشبه النقدية
644414,280,958,د47,د99النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

09116,767,785ل,د888,44النقدية)وشبه)النقدية)في)نهاية)الفترة

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )20( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.



solutions by stc135-ق

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( 
30 يونيو 2021م

األنشطة-  1
الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت )»الشركة«(، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري 
رقم 1010183482 وتاريخ 8 ذي القعدة 1423هـ )الموافق 11 يناير 2003م(. يقع المكتب المسجل للشركة في الرياض، شارع العليا، ص.ب 50، الرياض 
11372، المملكة العربية السعودية. خالل شهر ديسمبر 2020م، غيرت الشركة كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة 

سعودية مقفلة )إيضاح 17(.

يتمثل نشاط الشركة في توسيع كابالت وشبكات االتصاالت باإلضافة إلى تركيب وتوسيع شبكات الكمبيوتر واالتصاالت. كما يغطي نشاط الشركة تركيب 
وصيانة األجهزة األمنية والخدمات االستشارية لإلدارة العليا.

تمتلك الشركة الفروع التالية من أجل إدارة العمليات في أنحاء المملكة العربية السعودية:  

الموقع التاريخ رقم)السجل اسم)الفرع

الرياض 1431/09/20هـ 1010294137 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت

الرياض 1437/12/04هـ 1010464020 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت

الخبر 1435/07/15هـ 2051057553 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت

الجبيل 1435/07/15هـ 2055022604 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت

جدة 1435/07/15هـ 4030271030 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت

فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة: 

بلد)التأسيسالشركة)التابعة
نسبة)الملكية)%

لد)ديسمبر)0د0دم0د)يونيو)لد0دم

شركة االتصاالت السعودية حلول 
100%00ل%مصرلتكنولوجيا المعلومات )أ(

مسجلة أ-  محدودة  مسؤولية  ذات  هي شركة  التابعة«(  )»الشركة  واحد(  )شركة شخص  المعلومات  لتكنولوجيا  حلول  السعودية  االتصاالت  شركة 
في القاهرة، مصر بموجب السجل التجاري رقم 130135 بتاريخ 9 جمادى األول 1440هـ )الموافق 15 يناير 2019م( برأس مال 70،000 دوالر 
أمريكي مدفوع نقداً. لدى الشركة التابعة 1،000 سهم بقيمة اسمية قدرها 70 دوالر أمريكي للسهم وهي مملوكة بالكامل للشركة. تتمثل األنشطة 
الرئيسية للشركة التابعة في تكنولوجيا المعلومات وصناعة االتصاالت بما في ذلك األنشطة الصناعية في التصميم بما في ذلك التصميم في 
أنظمة الكمبيوتر، وتطوير اإللكترونيات، وتطوير مراكز البيانات، وتطوير البرمجيات والتعلم اإللكتروني، وتحليل البيانات، وإدارة البيانات، وخدمات 

االتصاالت واإلنترنت، وإنتاج المحتويات اإللكترونية، تكامل النظام، خدمات التدريب واالستعانة بمصادر خارجية، إنتاج البرمجيات. 

إن الطرف المسيطر المباشر والنهائي للشركة والشركة التابعة )يُشار إليها معاً بـ »المجموعة«( هي شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مدرجة في 
المملكة العربية السعودية.



solutions by stc ق-136

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(- تتمة
30 يونيو 2021م

أسس اإلعداد و السياسات المحاسبية الهامة-  2

أسس اإلعداد    2-1

بيان اإللتزام 
إن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة معدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )34( »التقرير المالي األولي« المعتمد في المملكة العربية السعودية. 
والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  المعتمدة في  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً  للمجموعة معدة  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  إن 
واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها جميعاً بـ »المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 

العربية السعودية«(.

إن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات المطلوبة لمجموعة كاملة من القوائم المالية، ولكن تم إدراج سياسات محاسبية 
وإيضاحات تفسيرية مختارة لتفسير أحداث ومعامالت هامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ تاريخ آخر قوائم مالية سنوية 

موحدة.

أسس القياس والعملة الوظيفية
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء قياس استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة.

تستند التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة للمقابل بدالُ عن السلع والخدمات. تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بالريال 
السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.

السياسات المحاسبية الهامة  2-2
تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة 

للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. تم تطبيق السياسات المحاسبية التالية خالل الربع األول في 2021م:

الممتلكات والمعدات
تطبق المجموعة األعمار اإلنتاجية التالية على الممتلكات والمعدات الخاصة بها والتي يتم استهالكها وفقاُ لذلك:

من 3 إلى 7 سنواتأجهزة الحاسب اآللي

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات األخرى هي كما تم اإلفصاح عنه في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16( عقود اإليجار
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار عند بداية العقد. العقد هو أو يحتوي العقد على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل الحق في 

التحكم في استخدام أصل محدد لفترة زمنية بمقابل.
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كمستأجر:
بالنسبة لجميع ترتيبات اإليجار كتلك، تقوم المجموعة باإلعتراف بحق استخدام أصول وإلتزامات عقود اإليجار باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل 

وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة كما يلي:

حق استخدام األصول

تعترف المجموعة بحق استخدام األصول في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يكون األصل األساسي فيه متاًحا لإلستخدام(. يتم قياس حق 
استخدام األصول بالتكلفة، ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة، ويتم تعديلها ألي إعادة قياس مطلوبات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة 
حق استخدام األصول مبلغ مطلوبات عقود اإليجار المعترف بها والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء 
ناقًصا أي حوافز إيجارية مستلمة. ما لم تكن المجموعة متأكدة بشكل معقول من حصولها على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار، يتم استهالك 
حق استخدام األصول المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة اإليجار، أيهما أقصر. يخضع حق استخدام األصول 
للهبوط في القيمة. يتألف حق استخدام األصول بشكل أساسي من عقود إيجار األراضي والمباني والسيارات والتي تستهلك خالل فترة اإليجار المعنية.

كمؤجر:
عندما تعمل المجموعة كمؤجر، فإنها تحدد عند بداية عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار هو عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي، ويتطلب 
ذلك تقييم كل المؤشرات المذكورة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16( عقود اإليجار، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما إذا 
كانت القيمة المخصومة لمدفوعات اإليجار تغطي جزًءا كبيًرا من القيمة العادلة لألصل األساسي وما إذا كانت مدة اإليجار تغطي جزًءا كبيًرا من العمر 
االقتصادي لألصل األساسي. يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم عندها المجموعة بتحويل جميع المخاطر والمكافآت المتعلقة بملكية األصل كعقود 
إيجار تشغيلي. يتم االعتراف بإيرادات عقود اإليجار التشغيلي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 

يتم توزيع أي مزايا تُمنح إلبرام عقد إيجار تشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

يتم تسجيل المبالغ المستحقة من عقود اإليجار التمويلي كذمم إيجار مدينة بمبلغ يساوي صافي استثمار المجموعة في عقد اإليجار. يتم تقسيم مدفوعات 
اإليجار التي سيتم استالمها إلى مكونين: )1( استرداد قيمة المبلغ األصلي )2( إيرادات تمويل لتعويض المجموعة عن استثماراتها وخدماتها. يتم تضمين 

التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة للتفاوض على عقد اإليجار ضمن المبالغ المستحقة والتي بدورها ستقلل جزء اإليرادات التمويلية من العقد.

إذا كان الترتيب يحتوي على مكونات عقد إيجار وغير إيجار، فسيتم تخصيص إجمالي العوض باستخدام أسعار البيع المستقلة بناًء على مبدأ المعيار 
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )15(.

السياسات المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات واألحكام-  3
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة 

للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

إن األحكام الهامة التي أجرتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لتقديرات عدم اليقين مطابقة لألحكام والتقديرات 
المذكورة في القوائم المالية الموحدة للسنة السابقة.
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اإليرادات، صافي-  4
فيما يلي تحلياًل إليرادات المجموعة من العقود المبرمة مع العمالء:

الثالثة)أشهر)المنتهية)في
0د)يونيو)

الستة)أشهر)المنتهية)في
0د)يونيو

لد0دم
ريا1)سعودي

0د0دم)
ريا1)سعودي

لد0دم
ريا1)سعودي

0د0دم)
ريا1)سعودي

املنتج الرئيسي / خط اخلدمة

881,163,759,394ل,ل5د,85ل,ل 4582,181,646د04,9د,577تكامل األنظمة 

6613,714,386لد,86د,د84 488343,376,503,د54,د44خدمات االتصاالت واالنترنت 

086565,764,776,د0د,د68  867306,789,912,ل40,44د خدمات االستعانة بمصادر خارجية

4,789292,164,322د469,9 054155,220,503,د68,77دالخدمات السحابية 

64,978,400188,467,315د 699,744,956د6,5د40,9لالخدمات المدارة 

239,349,772د47,47ل,6لد 76136,436,442د,65د,دلل األمن السيبراني

8135,796,520د8,ل00,ل4ل5,68556,420,816د54,9الخدمات الرقمية

9803,199,016,485,د99,د80,د99,8401,680,170,778ل,7د9,ل

0د)يونيو)لد0دم)نوع)العمالء
ريا1)سعودي

لد)يونيو)0د0دم)
ريا1)سعودي

البيع من خالل شركة االتصاالت السعودية والبيع الى العميل 
مباشرة )شركة االتصاالت السعودية ليست العميل النهائي(

741,926,803,623د,006,د60,د

986,6061,272,212,862,ل0د,ل البيع لشركة االتصاالت السعودية )شركة االتصاالت السعودية هي العميل النهائي(

9803,199,016,485,د99,د80,د 

وقت تسجيل االيرادات

0د)يونيو)لد0دم)السلع)أو)الخدمات)التي)تحولت)إلى)العميل:
ريا1)سعودي

لد)يونيو)0د0دم)
ريا1)سعودي

9,9462,920,093,936ل9,د56,د- خالل فترة 

4278,922,549د0,د07,ل4د- في وقت محدد

9803,199,016,485,د99,د80,د
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موجودات العقود -  5

0د)يونيو)لد0دم)
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)0د0دم)
ريا1)سعودي

1,510,518,671لدد,6,487ل4,لاجمالي موجودات العقود
)5,957,205()655,746,ل(مخصص اإلنخفاض

4751,504,561,466,لد4,8ل4,ل

كانت حركة مخصص اإلنخفاض المتعلق بموجودات العقود لفترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو كما يلي:

0د)يونيو)لد0دم)
ريا1)سعودي)

0د)يونيو)0د0دم
)ريا1)سعودي

058,548,117د,5,957رصيد افتتاحي
)580,514()459,ل0د,4(عكس اإلنخفاض )إيضاح 12(

655,7467,967,603,ل رصيد ختامي

حق استخدام األصول-  6
فيما يلي حركة حق استخدام األصول بموجب تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 16، عقود اإليجار:

أراضي)ومباني
ريا1)سعودي

سيارات
ريا1)سعودي

اإلجمالي
ريا1)سعودي

76,573,162842,53977,415,701الرصيد كما في 1 يناير 2020م
13,289,341-13,289,341إضافات، صافي حق استخدام األصول

)18,772,331()728,421()18,043,910(مصروف)االستهالك)عن)السنة)المنتهية)في)لد)ديسمبر)0د0دم
71,818,593114,11871,932,711الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م 

)8,790,550( )8لل,4لل( )دد8,676,4(مصروف)االستهالك)عن)فترة)الستة))أشهر)المنتهية)في)0د)يونيو)لد0دم

ل6ل,د4ل,د6 ول6ل,د4ل,د6 الرصيد)كما)في)0د)يونيو)لد0دم

يتم استهالك حق استخدام األصول على النحو التالي: 

15 سنةأراضي مؤجرة
4 سنواتالمباني
3 سنواتسيارات
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مطلوبات عقود اإليجار المتعلقة بحق استخدام األصول-  7
فيما يلي تحليل استحقاق التدفقات النقدية غير المخصومة المتعلقة بمدفوعات اإليجارات.

0د)يونيو)لد0دمتحليل)االستحقاق)للتدفقات)النقدية)غير)المخصومة
ريا1)سعودي)

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

8,59940,279,245د8,9داقل من سنة

0051,187,531د,0د0,د4أكثر من سنة

70,948,89991,466,776إجمالي)المطلوبات)غير)المخصومة)

فيما يلي عرض مطلوبات عقود اإليجار المخصومة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة.

0د)يونيو)0د0دم
ريا1)سعودي)

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

08940,104,398,د8,75دالجزء المتداول )مدرجة كجزء من الدائنون والمبالغ مستحقة الدفع(

00648,170,893,د9,77د الجزء غير المتداول

6,09588,275,291د68,5اإلجمالي

الزكاة-  8
إن المجموعة تابعة ومملوكة فعلياً وبالكامل لشركة االتصاالت السعودية )»الشركة األم«(. وفقاً للقرار الوزاري رقم 1005 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1428هـ 
)الموافق 15 مايو 2007م(، تقوم الشركة األم بتقديم اإلقرارات الزكوية على أساس قوائمها المالية الموحدة وعلى أساس الوعاء الزكوي الموحد وتسديد 
اإللتزام الزكوي وفقاً لذلك. تم تقدير حصة الشركة في الزكاة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وقدرها  36مليون ريال سعودي )30 يونيو 

2020م: 33,31 مليون ريال سعودي( على أساس الوعاء الزكوي للمجموعة وتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة. 

مكافأة نهاية الخدمة-  9
يتم إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة كما في 30 يونيو 2021م بإستخدام آخر تقييم اكتواري كما في 30 يونيو 2021م. إضافة إلى أن المجموعة قد 
سجلت صافي مكاسب اكتوارية وقدرها 80 مليون ريال سعودي )30 يونيو 2020م: 17,84 مليون ريال سعودي( في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة 

الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو.
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المعلومات الخاصة بالجهات ذات العالقة-  10
تمثل الجهات ذات العالقة من الشركة األم، والشركات التي تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة أو تخضع لتأثير الشركة األم، وكذلك أعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة. يوجد للمجموعة معامالت مختلفة مع الجهات ذات العالقة خالل دورة أعمالها العادية. تتم المعامالت مع الجهات ذات 

العالقة وفقاً للشروط واألحكام المعتمدة من إدارة المجموعة أو مجلس اإلدارة.

خالل فترة الستة أشهر، قامت المجموعة بإجراء المعامالت التالية مع شركة االتصاالت السعودية:

0د)يونيو)لد0دم
ريا1)سعودي

0د)يونيو)0د0دم
ريا1)سعودي

بيع بضاعة وخدمات إلى الشركة األم وشركاتها التابعة
)إيضاح 10,1(

6,969,9472,542,035,257د0,د

491,407,621د90,8ل,47دمشتريات من الشركة األم

-للل,6دلمصروف الحوافز طويلة األجل محملة من الشركة األم

مبلغ   10-1 لها  التابعة  ووشركاتها  األم  للشركة  والخدمات  السلع  مبيعات  تتضمن 
1,824,983,341 ريال سعودي )30 يونيو 2020م: 1,269,822,395 ريال سعودي( والتي 

ال تعد الشركة األم العميل النهائي.
كانت األرصدة التالية قائمة لدى الجهات ذات العالقة في تاريخ إعداد القوائم المالية:

0د)يونيو)لد0دم
)ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

2,146,107,981دد788,886,8,لالمدينون: إجمالي

7949,422,179د64,7ل,د00,ل موجودات العقود

4,598,88780,661,693دالموجودات األخرى: مبالغ مستحقة من الجهات ذات العالقة

)1,606,137,371()د98,د8,87د5,ل(اإليرادات المؤجلة

)114,942,706()8,947ل67,7(مبالغ مستحقة إلى الجهات ذات العالقة

)239,657,375(ورسوم التوصيل المستحقة

)260,457,485()447,لد4,ددد(مطلوبات العقود

)108,058,882()598,للد,د4ل(المصاريف المستحقة

)80,845,124()دد8,د84,89( خسائر االئتمان المتوقعة

المبالغ القائمة غير مضمونة ويتم تسويتها نقًدا أو قد تكون مقابل رصيد الدائنين. لم يتم إعطاء أي ضمانات أو استالمها.
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المعلومات القطاعية -  11
إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة المبينة أدناه وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية )8(. ويتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 
)8( تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة وتستخدم 

لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.

بعملياتها داخل  المجموعة ودخلها وموجوداتها  إيرادات  تتعلق غالبية  أدناه.  المعلومات كما هو مذكور  المجموعة في خدمات االتصاالت وتقنية  تعمل 
المملكة. قطاعات التشغيل التي يتم رفع التقارير عنها بإنتظام إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة هي مصادر اإليرادات والموارد الموزعة 

على القطاع التشغيلي على أساس اإليرادات وتفاصيلها كما يلي:

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية: تعد هذه الخدمات المتطلبات األساسية لألعمال، وتمكن العمالء من الحصول على المتطلبات  	
األساسية لتقنية المعلومات مع األنظمة، األجهزة /البرامج، واإلتصال باإلنترنت. )بما في ذلك: تكامل األنظمة وخدمات اإلتصاالت واإلنترنت(.

خدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة: تعتبر هذه الخدمات بمثابة إضافات وتساعد العمالء في إدارة عملياتهم وتحسين التكلفة  	
اإلجمالية )بما في ذلك: خدمات االستعانة بمصادر خارجية والخدمات المدارة(.

واألمن  	 السحابة  ذلك: خدمات  في  )بما  عروضهم  نطاق  وتوسيع  لتحسين  العمالء  يستخدمها  متقدمة  رقمية  هي خدمات  الرقمية:  الخدمات 
السيبراني والخدمات الرقمية(.

ال توجد إيرادات بين القطاعات للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م )30 يونيو 2020م: صفر(. وعليه، فإن تسوية إيرادات القطاعات مع إجمالي اإليرادات 
ال تعد ذات أهمية.

لفترة)الثالثة)أشهر)المنتهية
)في)0د)يونيو

لفترة)الستة)أشهر)المنتهية
)في)0د)يونيو

0د0دملد0دم0د0دملد0دم

خدمات اإلتصاالت وتقنية المعلومات 
7,4041,777,473,780د8,7د0,د925,558,149دد9,847,4ل0,لاألساسية

خدمات تقنية المعلومات والخدمات 
486754,232,091,ل8ل,406,534,868948د78,40د,ل48التشغيلية المدارة

7,074,090667,310,614د5348,077,7618ل5,974,0د4الخدمات الرقمية

9803,199,016,485,د99,د80,د99,8401,680,170,778ل,7د9,لإجمالي)اإليرادات)

)2,522,815,376()د9,40ل5,د98,د( )1,283,944,188()04,586ل,505,ل(إجمالي تكلفة اإليرادات

)255,437,526()د74,د6,58دد()121,601,099()0دل,499,ل6ل(إجمالي المصاريف التشغيلية 

676,217ل66,لد4,د 222,841د790,55,دإجمالي االيرادات غير التشغيلية 

)33,310,453( )6,000,094د( )20,498,060()9ل67,0د,7ل(الزكاة 

388,129,347د40,لدد,ل9,657254,350,27246لل,56دصافي)الربح)
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إدارة المخاطر المالية والرأسمالية-  12

مخاطر السوق
لم تتعرض المجموعة لمخاطر السوق خالل الفترة. لم تطرأ أي تغيرات في هذه الظروف عن الفترة السابقة.

إدارة مخاطر العمالت األجنبية
لم يكن لدى المجموعة أي موجودات أو مطلوبات نقدية مسجلة بعملة أجنبية بتاريخ إعداد القوائم المالية تعرضت بشأنها لتقلبات هامة في أسعار صرف 

العمالت األجنبية. عليه، لم يتم عرض تحليل الحساسية بشأن العمالت األجنبية.

إدارة مخاطر معدل الربح والسيولة
تقع المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي وضع إطارا مناسبا إلدارة مخاطر السيولة وذلك إلدارة متطلبات إدارة 
السيولة والتمويل الطويل األجل والقصير األجل الخاصة بالمجموعة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات وتسهيالت 
بنكية كافية، ومن خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر، ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. لم يطرأ 

أي تغير في هذه االستراتيجية عن السنة السابقة.

لم تتعرض المجموعة لتغيرات في معدالت الربح بتاريخ إعداد القوائم المالية. وعليه، لم يتم عرض تحليل الحساسية المتعلق بمعدل الربح.

توضح الجداول التالية االستحقاق التعاقدي المتبقي للمجموعة بشأن مطلوباتها المالية غير المشتقة مع فترات السداد المتفق عليها. تم إعداد هذه 
الجداول بناًء على التدفقات النقدية للمطلوبات المالية استنادا إلى أقرب تاريخ قد يتعين على المجموعة السداد فيه. تتضمن الجداول كال من الربح 

والتدفقات النقدية الرئيسية:

خال1)سنة)واحدةمعد1)الربح%0د)يونيو)لد0دم
ريا1)سعودي

أكثر)من)سنه)واحدة
ريا1)سعودي

اإلجمالي
ريا1)سعودي

8ل9,ل696,98,لو8ل9,ل696,98,لبدون ربحدائنون ومبالغ مستحقة الدفع

التزامات االيجار ذات عالقة بحق إستخدام 
0070,948,899د,0د0,د8,5994د8,9د1.43 حتى 3.47%األصول

خال1)سنة)واحدةمعد1)الربح)%لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

أكثر)من)سنه)واحدة
ريا1)سعودي

اإلجمالي
ريا1)سعودي

1,933,849,072-1,933,849,072بدون ربحدائنون ومبالغ مستحقة الدفع
التزامات االيجار ذات عالقة بحق اسخدام 

1.5740,279,24551,187,53191,466,776 حتى 3.47%األصول

إدارة مخاطر االئتمان
تدار مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء اآلخرين من قبل المجموعة من خالل وضع حدود ائتمانية ومراقبة االرصده المدينة القائمة. ال تعتقد اإلدارة أن 
هناك أي مخاطر ائتمانية كبيرة مرتبطة بهذه االرصده المدينة وهي واثقة من أنه سيتم استردادها بالكامل. تجري المجموعة حالًيا معظم معامالتها مع 
شركة االتصاالت السعودية )الشركة األم(، وتقدم أيًضا خدمات للحكومة. تتميز شركة االتصاالت السعودية والحكومة بتصنيف ائتماني مرتفع، وبالتالي 
تعتبر مخاطر االئتمان منخفضة. ال تتوقع المجموعة أي تعثر في السداد من هذه االرصده المدينة، إال في حالة وجود نزاعات. يتم مراقبة األرصدة 

المدينة األخرى على أساس مستمر.

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية للمجموعة إذا أخفق عميل أو طرف مناظر ألداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، والتي تنشأ بشكل 
أساسي من مستحقات المجموعة من العمالء.
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إدارة المخاطر المالية والرأسمالية - تتمة   -12
تمثل القيم الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان. ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى لتغطية مخاطر 

االئتمان المرتبطة بموجوداتها المالية. يتم إدراج خسائر اإلنخفاض في قيمة األصول المالية في قائمة الربح أو الخسارة كما يلي:

0د)يونيو)0د0دم0د)يونيو)لد0دم

ريا1)سعوديريا1)سعودي

)1,645,580(ل8,704,45دانخفاض قيمة المدينون

)580,514()459,ل0د,4()انخفاض / عكس(  قيمة موجودات العقود )إيضاح 5(

)2,226,094(د99,د4,40داإلجمالي

إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان يتأثر بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل عميل. ومع ذلك، تأخذ اإلدارة في االعتبار العوامل التي قد تؤثر على 
مخاطر االئتمان لقاعدة عمالئها، بما في ذلك مخاطر التعثر في السداد المرتبطة بالقطاعات التي يعمل فيها العمالء.

تتم مراقبة تعرض المجموعة والدرجات االئتمانية لألطراف المناظرة بشكل مستمر ويتم توزيع القيمة الكلية للمعامالت المبرمة بين األطراف المناظرة 
المعتمدة. تتم السيطرة على التعرض لمخاطر االئتمان من خالل حدود ائتمانية للطرف المناظر والتي تتم مراجعتها واعتمادها من قبل فريق مراقبة 

االئتمان سنوًيا.

يبلغ متوسط فترة اإلئتمان بشأن مبيعات البضائع والخدمات 60 يوماً. عند تحديد إمكانية استرداد أرصدة المدينون التجاريون تقوم المجموعة بأخذ 
التغيرات في الجودة االئتمانية للمدينون التجاريون بعين االعتبار وذلك اعتباراً من تاريخ المنح األولي لالئتمان حتى نهاية فترة إعداد القوائم المالية. 
وتعتبر تركزات مخاطر االئتمان محدودة نظراً لكبر قاعدة العمالء وتنوعها. يمثل أحد مدينون المجموعة ما نسبته 9% )31 ديسمبر 2020م: 13%( من 

إجمالي رصيد المدينون التجاريون بإستثناء المستحق من الجهات ذات العالقة.

يتم تصنيف العمالء إلى مجموعات وفًقا لخصائصهم االئتمانية، التي منها ما إذا كانوا ينتمون إلى القطاع الخاص أم ال، وما إذا كانوا جهات سيادية أو 
غير سيادية. يشترك العمالء المصنفين ضمن فئة معينة في خصائص مماثلة لمخاطر اإلئتمان.

بما أن المجموعة تأخذ بعين االعتبار تماثل الخصائص اإلقتصادية للمجموعة/ األفراد فيما يتعلق بفئات التصنيف. يتم إجراء تقويم لعمالء القطاع 
الخاص للتأكد من وجود انخفاض في القيمة على أساس جماعي.

ليس لدى المجموعة مدينون تجاريون وموجودات تعاقدية ال يتم االعتراف بمخصص خسارة لها بسبب الضمانات.

إدارة رأس المال 
تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد من أنها ستكون قادرة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية، مع زيادة العوائد ألصحاب المصالح 

إلى أقصى حد من خالل االستفادة المثلى من رصيد الدين وحقوق الملكية. لم يطرأ أي تغيير في االستراتيجية العامة للمجموعة عن السنة السابقة.

يتكون هيكل رأس مال المجموعة من حقوق الملكية التي تتكون من رأس المال واالحتياطي اآلخر واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة.

المطلوبات الرأسمالية -  13
لم يكن لدى المجموعة أي مطلوبات رأسمالية بتاريخ إعداد القوائم المالية.
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األحداث الهامة -  14

تأثير فيروس كورونا
تم التعرف على ساللة جديدة من فيروس كورونا المستجد ألول مرة في نهاية ديسمبر 2019م، وتم األعالن من قبل منظمة الصحة العالمية أنها جائحة في 
مارس 2020م. استمر انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم تقريًبا بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى تباطؤ األنشطة 

االقتصادية واالجتماعية وإغالق العديد من القطاعات على المستويين العالمي والمحلي.

أنشطتها  على  تأثيره  بتقييم  المجموعة  قامت  واإلقتصادية،  اإلجتماعية  األنشطة  لبعض  تعطيل  من  عنه  نتج  وما  للفيروس  السريع  لالنتشار  استجابة 
التشغيلية الحالية والمستقبلية واتخذت سلسلة من اإلجراءات الوقائية واالحترازية، بما في ذلك تفعيل العمل عن بعد ضمان سالمة موظفيها وعائالتهم، 
والتفعيل الكامل للحلول التقنية وتوفير قنوات رقمية بقدرات وتسهيالت أكبر لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للعمالء ووصولها إلى مواقعهم حفاظاً 

على سالمتهم.

في نهاية الربع الثاني من عام 2020م سمحت حكومة المملكة العربية السعودية بعودة جميع األنشطة االقتصادية والتجارية، مع الحرص على تنفيذ كافة 
اإلجراءات الوقائية المعتمدة، وااللتزام بالتباعد اإلجتماعي.

حتى تاريخ هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، لم تتكبد عمليات المجموعة ونتائجها المالية 
تأثيًرا كبيًرا من تفشي كورونا المستجد، مع األخذ في االعتبار التأثير المنخفض للوباء على عمليات وأنشطة الشركات العاملة في قطاع االتصاالت. تم 
تقييم تأثير الوباء على عمليات المجموعة والنتائج المالية باستخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تحتوي على مصادر عدم اليقين ألنها 

تعتمد على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل موثوق.

تواصل المجموعة مراقبة تأثير هذا الوباء على أعمالها ونتائجها المالية.

موافقة هيئة السواق المالية
في 28 يونيو 2021، تلقت المجموعة موافقة هيئة السوق المالية على طرح عام أولي لالكتتاب، من خالل طرح 24.000.000 سهم ، بما يمثل 20% من 

أسهم الشركة.

األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالية-  15
لم تنشأ أحداث الحقة بعد 30 يونيو 2021م وقبل إصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، والتي قد يكون لها تأثير كبير على القوائم المالية 

األولية الموحدة الموجزة كما في 30 يونيو 2021م.

اإللتزامات المحتملة-  16

0د)يونيو)لد0دم
ريا1)سعودي

لدديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

205,670,965د4,674,65لدخطابات الضمان 

تم إصدار خطابات الضمان أعاله بموجب تسهيالت قروض بمبلغ 500 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2020م: 500 مليون ريال سعودي(.
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رأس المال-  17
خالل سنة 2020م، قرر مساهمي الشركة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 12 صفر 1442هـ )الموافق 29 سبتمبر 2020م( زيادة رأس مال الشركة من 
100,000,000 ريال سعودي إلى 1,200,000,000 ريال سعودي )مقسمة إلى 120,000,000 سهم بقيمة 10 ريال للسهم الواحد( وأن يتم تغيير الشكل 
القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. تمت اإلجراءات القانونية لزيادة رأس المال وتغيير الشكل القانوني للشركة 

في ديسمبر 2020م.

اعتمدت الجمعية العمومية في جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 4 رجب 1442هـ )الموافق 16 فبراير 2021م( على توزيع األرباح بقيمة 3.33 
ريال سعودي للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي 400.000.000 ريال سعودي.

ربحية السهم-  18

لفترة)الستة)أشهر)المنتهية)في)0د)يونيولفترة)الثالثة)أشهر)المنتهية)في)0د)يونيو

0د0دملد0دم0د0دملد0دم

388,129,347د40,لدد,ل46 9,657254,350,272لل,56دصافي ربح الفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم لألرباح األساسية 

0,000,000120,000,000دل0,000,000120,000,000دلوالمخفضة للسهم

843.23.د2.12دل.د الربحية)األساسية)والمخفضة)للسهم

إعتماد القوائم المالية-  19
تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفًقا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 3 

محرم  1443 هـ )الموافق 11 أغسطس 2021م(. 

أرقام المقارنة-  20
أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة الماضية بما يتماشى مع تبويب الفترة الحالية.


