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  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

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

٩ 
 

 االعداد أسس - ٢
بة الدولي رقم  الموجزةتم إعداد القوائم المالية االولية الموحدة  "التقرير المالي االولي"  ٣٤وفقاً لمعيار المحاســــ

والمعتمد في المملكة العربية الســعودية والمعايير واالصــدارات األخرى المعتمدة من الهيئة الســعودية للمحاســبين 
القوائم المالية  فيالمطلوبة  اإليضاحاتجميع  علىتشمل هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  الالقانونيين. 
الموحدة الموجزة ولية األن هذه القوائم المالية إلذا ف ،وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي الكاملة الســـنوية الموحدة

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في لى إ جنباً يجب قراءتها 

   للمجموعة المحاسبية السياسات - ٣
تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة مع السياسات المتبعة في 

لم تقم المجموعة بتطبيق  .٢٠١٩ديســمبر  ٣١إعداد القوائم المالية الموحدة الســنوية للمجموعة للســنة المنتهية في 
   .والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعدأي من المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة 

بعض التعـديالت اُألخرى على المعـايير الـدوليـة للتقرير المـالي ولجنـة التفســــيرات التي اعتمـدتهـا علمـا ان هنـالـك 
  على القوائم المالية الموحدة الموجزة للمجموعة كما يلي: جوهريولم يكن لها أثر  ٢٠٢٠يناير  ١اعتبارا من المجموعة 

  

  تعديالت والتفسيراتال

  إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي بعض المراجع في تعديالت على

  إعادة صياغة سعر الفائدة المعياري – )٩(و  )٧(تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  تعريف االعمال  – )٣تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

   "ذات أهمية نسبية"تعريف  – )٨( ) و١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (

   المعلومات القطاعية - ٤
والسلع المتعلقة بها. إن أغلبية إيرادات ودخل وأصول  تصاالتاالزاول المجموعة نشاطاً رئيسياً يتمثل بتقديم خدمات ت

شركة  صاالتاالالمجموعة تتعلق بعملياتها داخل المملكة ( سعودية وشركة قنوات  ت صاالتاالال سعودية). تعمل  ت ال
 المجموعة خارج المملكة من خالل شركاتها التابعة وشركاتها الزميلة ومشاريعها المشتركة في دول متعددة.

طاعات اإليراد. تحســب المبيعات بين الق على المنشــأة التي قامت بتقديم تقرير بناءً يوزع اإليراد على القطاع التشــغيلي 
  التعامل التجاري العادي.سعار ألوفقا 

وبالتالي تم تجميع باقي من اجمالي اإليرادات،  %٧٥القطاعات التي تم اإلفصاح عنها بشكل مستقل تجاوزت مستوى 
  ".ىأُخر ضمن "قطاعات تشغيلية ىخرالقطاعات التشغيلية األُ 
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١٠ 
 

  المعلومات القطاعية (تتمة) - ٤
  :مارس ٣١المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر يرادات المجموعة ونتائجها على أساس القطاعاتإلفيما يلي تحليل 

 

    :الى العائد الربح صافي

  ٢٫٧٤٩٫٧٣٥  ٢٫٩١٢٫٧٤٥  الشركة  مساهمي

  ٥٧٫٤٣٥  ٣٨٫٣٨٤  الملكية غير المسيطرة حقوق

  ٢٫٨٠٧٫١٧٠  ٢٫٩٥١٫١٢٩  

  : مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  على أساس القطاعاتوفيما يلي تحليل الجمالي الربح 
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٦٫٧٦٢٫٨٥٦   ٦٫٥٠٨٫٥٨٦  شركة االتصاالت السعودية
  ٣٥٢٫٣٥٩    ٣٣٠٫٧٣٠  شركة قنوات االتصاالت السعودية

  ٨٧٠٫٤٣٥   ١٫٤٧٥٫٣٣٣  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )٨٢٫١٧٤(   )١١٨٫٧٦٨(  اإلستبعادات/ التسويات

  ٧٫٩٠٣٫٤٧٦    ٨٫١٩٥٫٨٨١  الربحإجمالي 

  التوزيع الجغرافيمعلومات عن 

  :مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتيهة في   فيما يلي التوزيع الجغرافي لإليرادات
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ١٢٫٣٠٩٫٨٣٦  ١٢٫٨٨٤٫٠٢٥  المملكة العربية السعودية
  ١٫٠٧٥٫٩١٧    ١٫٠٥٠٫٨٢٧  أُخرى

  ١٣٫٣٨٥٫٧٥٣    ١٣٫٩٣٤٫٨٥٢  

  

 

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
          )١(اإليرادات 

  ٩٫٥١٢٫١٩٩   ١٠٫٣٣٣٫٠٤٢  شركة االتصاالت السعودية 
  ٤٫٣٧٥٫٨١٥    ٤٫٢٩٥٫٢١٠  شركة قنوات االتصاالت السعودية

  ٢٫٥٣١٫٠٦٢   ٣٫٦١٠٫١٨٨  )٢( قطاعات تشغيلية أُخرى
  )٣٫٠٣٣٫٣٢٣(   )٤٫٣٠٣٫٥٨٨(  اإلستبعادات/ التسويات

  ١٣٫٣٨٥٫٧٥٣    ١٣٫٩٣٤٫٨٥٢  إجمالي اإليرادات
  )٨٫٠٠٠٫٢٥٠(   )٨٫٦٠٤٫٩٦٠(  تكلفة العمليات التشغيلية (بإستثناء االستهالك واإلطفاء)

  )٢٫١١٠٫٢٩٩(   )٢٫٣٢٥٫٨٦٥(  استهالك وإطفآء
  )١٥٠٫٠٠٠(  )١٩٩٫٠١٧(  تكلفة برنامج التقاعد المبكر

  ١٨١٫١٢٠    ١٣١٫٤٥٩  إيرادات تمويل
  )١٦٤٫١٧٦(   )١٧٢٫٧٦٥(  تكاليف تمويل

  )١٢٦٫٣١٤(   ٥٫٧١٦  أُخرى (مصاريف)إيرادات صافي 
شركات زميلة  صافي الحصة في نتائج االستثمارات في صافي 

  )٣٥٫٥٣٨(    )١٨٫٧١٩(  ومشاريع مشتركة
  ٧٫٤٢٧   ٤٣٠٫٨١١   أُخرى مكاسب صافي

  )١٨٠٫٥٥٣(   )٢٣٠٫٣٨٣(  الزكاة وضريبة الدخل
  ٢٫٨٠٧٫١٧٠    ٢٫٩٥١٫١٢٩  صافي الربح
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١١ 
 

  المعلومات القطاعية (تتمة) - ٤
  : كما في المجموعة على أساس القطاعات اتالتزاموفيما يلي تحليل أصول و

  

اإليرادات الناتجة من العمالء الخارجيين والداخليين. بلغت المبيعات  تمثل إيرادات القطاعات المذكوره أعاله ) ١( 
 ٤٫٣٠٤مبلغ  ٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في لفترة الثالثة أشهر والتسويات بين القطاعات (بين شركات المجموعة) 

تم  مليون ريال سعودي) والتي ٣٫٠٣٣: ٢٠١٩مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في مليون ريال سعودي (
  ها عند التوحيد.إستبعاد

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

 السعودية. وشركة المدفوعات الرقمية المحدودة تصاالتاالأبراج 

 ممتلكات ومعدات - ٥
مليون  ١٫٤٧٢ بقيمة ممتلكات ومعدات بإضــافة، قامت المجموعة ٢٠٢٠مارس  ٣١فترة الثالثة أشــهر المنتهية في خالل 

: ٢٠١٩ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ( مليون ريال سعودي ٤٥٢منها إضافات غير نقدية بقيمة  ريال سعودي
 .)مليون ريال سعودي ٧٤٧منها إضافات غير نقدية بقيمة  مليون ريال سعودي ٩١٩

باســــتبعاد ٢٠٢٠مارس  ٣١فترة الثالثة أشــــهر المنتهية في خالل  قامت المجموعة  تبلغ قيمتها  ممتلكات ومعدات، 
ــافية  مليون ريال ســعودي)  ٩٥: ٢٠١٩ مارس ٣١لفترة الثالثة أشــهر  المنتهية في مليون ريال ســعودي ( ١٨الدفترية الص

لذي  يال  ٦تبلغ  ٢٠٢٠مارس  ٣١ممتلكات ومعدات لفترة الثالثة أشــــهر المنتهية في  بيع خســـــائر عنهنتج وا مليون ر
 .)مليون ريال سعودي ٩: ٢٠١٩مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في سعودي (

صنيفه حسب بنود التكاليف التشغيلية ستهالكيبين الجدول التالي توزيع مصروف اال شهرلفترة  فيما لو تم ت  الثالثة أ
 :مارس ٣١المنتهية في 

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ١٫٢٠٤٫١٤٢    ١٫٢٨٧٫١٠٤  اإليرادات تكلفة

  ٤٫٠٦١    ١٫٧٣٧  وتسويقية بيعية مصاريف
  ٢٧٣٫٤٦٩    ٢٩٤٫٨٦١  وإدارية عمومية مصاريف

  ١٫٤٨١٫٦٧٢   ١٫٥٨٣٫٧٠٢ 

  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ مارس ٣١ 
        األصول

  ١٢٥٫١٠٤٫٩٤١    ١٢٧٫٢٦٦٫٩٧٧  شركة االتصاالت السعودية 
  ٤٫٥٦٠٫٢٣٨    ٤٫٣٣٦٫٩١٣  شركة قنوات االتصاالت السعودية 

  ٣٤٫٣٥٥٫٦٩٥    ٣٤٫٩٩٧٫٥٢٣  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )٤٥٫٦٩٤٫٦١٨(    )٤٥٫٨٤٢٫٢٦٨(  اإلستبعادات/ التسويات

  ١١٨٫٣٢٦٫٢٥٦    ١٢٠٫٧٥٩٫١٤٥  إجمالي األصول

        اتلتزاماال
  ٤٩٫٤٨٤٫٧٩٥    ٥٠٫٤٤٦٫٣٧٨  شركة االتصاالت السعودية 

  ٣٫١٢٢٫٩٩٩    ٢٫٨٣٤٫٧٧٨  شركة قنوات االتصاالت السعودية 
  ٢٢٫٤٣٨٫٢٠٣    ٢٣٫٣٥٧٫٦٠١  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )١٩٫٧٧٤٫٧٨٧(    )١٩٫٨٩٦٫٥٨١(  اإلستبعادات/ التسويات

  ٥٥٫٢٧١٫٢١٠    ٥٦٫٧٤٢٫١٧٦  إجمالي االلتزامات
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١٢ 
 

  أصول غير ملموسة وشهرة  - ٦
 ريال مليون ٤٦٢ الملموســـةغير  لألصـــول اإلضـــافاتصـــافي  بلغ ،٢٠٢٠مارس  ٣١الثالثة اشـــهر المنتهية في  فترة خالل

سعودي ١٩٣منها إضافات غير نقدية بقيمة  سعودي  ٢٩٩: ٢٠١٩ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ( مليون ريال 
  ).مليون ريال سعودي ٨٥ بقيمة غير نقديةمنها إضافات  سعودي ريال مليون

 لفترة الثالثة أشـــهر التشـــغيلية التكاليف بنود حســـب تصـــنيفه تم لو فيما اإلطفاء مصـــروف توزيع التالي الجدول يبين
  :مارس ٣١المنتهية في 

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ١٢٨٫٤٥٦    ١٧١٫٨٦١  اإليرادات  تكلفة

  ٩٦٧    ٦٥٧  مصاريف بيعية وتسويقية

  ٣١١٫٤٥٨    ٣٤٩٫١٧٢  مصاريف عمومية وإدارية

  ٤٤٠٫٨٨١   ٥٢١٫٦٩٠ 

   ستخداماالأصول حق  - ٧
ـــافي  بلغ ،٢٠٢٠مارس  ٣١الثالثة اشـــهر المنتهية في  فترة خالل  ريال مليون ٣١١ ألصـــول حق االســـتخدام اإلضـــافاتص

 ).سعودي ريال مليون ١٣١: ٢٠١٩ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ( سعودي

 لفترة الثالثة أشهر التشغيلية التكاليف بنود حسب تصنيفه تم لو فيما ستهالكاال مصروف توزيع التالي الجدول يبينو
 :مارس ٣١المنتهية في 

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ١٣٦٫٣١٨    ١٧٢٫٤٢٥  اإليرادات تكلفة

  ١٫٩٨٦    ٦١٥  وتسويقية بيعية مصاريف
  ٤٩٫٤٤٢    ٤٧٫٤٣٣  وإدارية عمومية مصاريف

  ١٨٧٫٧٤٦   ٢٢٠٫٤٧٣  

 أخرىأصول غير متداولة  - ٨
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ مارس ٣١  

  ٧٫٣٢٣٫٤٣٣  ٦٫٨٠٩٫٣٥٢ أصول مالية

  ٩١٫٨٥١  ٧٣١٫١٩٩   أُخرىأصول 

  ٧٫٤١٥٫٢٨٤  ٧٫٥٤٠٫٥٥١  

 أخرى لةومتدا أصول - ٩

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ مارس ٣١  
  ٤٫٠٩٧٫٠٩٦  ٣٫٧٦٨٫٥٠٨   أُخرىأصول 

  ٣٧٦٫٥٨٩  ٤١١٫٥١٢  أصول مالية

  ٤٫٤٧٣٫٦٨٥  ٤٫١٨٠٫٠٢٠  

 

 

 

 

 



  السعودية تصاالتاالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
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١٣ 
 

 محتفظ بها للبيع  أصول - ١٠
قامت شـــركة أوبر تكنولوجيز (أوبر) بتوقيع اتفاقية شـــراء أصـــول شـــركة كريم (تمتلك المجموعة  ٢٠١٩مارس  ٢٦بتاريخ 

شرة فيها تبلغ حوالي  شركة كريم مقابل حوالي لإلستحواذ ) وذلك %٨٫٨٨حصة مبا صول  صافي أ دوالر  مليار ٣٫١على 
 مليار ريال سعوي) خاضعة للتعديل. ١١٫٦أمريكي (ما يعادل حوالي 

 يتألف إجمالي العائد المالي لإلتفاقية مما يلي:

مليار ريال ســعودي) ســندات قابلة للتحويل غير مضــمونة  ٦٫٤مليار دوالر أمريكي (ما يعادل حوالي  ١٫٧حوالي مبلغ  -
 وبدون فائدة.

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

بعد الحصـــول على موافقة معظم الجهات  ٢٠٢٠ يناير ٢بتاريخ أوبر من قبل شـــركة اإلســـتحواذ صـــفقة إســـتكمال تم 
ما يعادل  كافة اإلجراءات  من قيمة الصــــفقة %٢٥التنظيمية في البلدان ذات الصــــلة مع إحتجاز  لحين اســــتكمال 

تم تسجيل أثر هذا اإلستحواذ على نتائج المجموعة من بيع إستثمارها المباشر في شركة كريم و. والقانونيةالتنظيمية 
عام  مة ٢٠٢٠خالل الربع األول من  نه ربح بقي ما نتج ع عادل حوالي  ١٣٢ م ما ي يال  ٤٩٦مليون دوالر أمريكي ( مليون ر

صافي مكاسب أخرى الربح تم تضمينو .باستثناء المبلغ المحتجز سعودي) في قائمة الربح أو الخسارة األولية  في بند 
  .الموحدة الموجزة للفترة

 قياس القيمة العادلة لألصول واإللتزامات المالية - ١١
ن واألرصــــدة المدينة والتجاري ينونلمدا أرصــــدةالمالية والمتمثلة في  دواتالقيم العادلة لأل بقياس المجموعةقامت 

 فإن وعليه األخرى، الدائنة األرصـــدةن ووالتجاري الدائنون أرصـــدةقصـــيرة األجل والنقد وما يماثله واألخرى والمرابحات 
 .هالقصر أجل استحقاق راً تقارب قيمتها الدفترية بشكل كبير نظ المالية األدوات لهذه العادلة القيم

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

تســــتخدم المجموعة تقنيات تقييم تتناســــب مع الظروف الراهنة والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة. 
استناداً إلى درجة  ٣أو  ٢ أو  ١ة ضمن المستوى ألغراض إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف عمليات قياس القيمة العادل

ما إذا كانت 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  األســواق في) المعدلة غير( المدرجة األســعار وتمثل   "١المســتوى " -أ
 يمكن للمجموعة الوصول إليها في تاريخ القياس؛

" والتي من الممكن رصــدها ١" هي المدخالت بخالف االســعار المعلنة المدرجة ضــمن المســتوى"٢المســتوى " -ب
 لألصول وااللتزامات، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و

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

وال يوجد أية تحويالت إلى أو من المســــتوى الثالث لقياس  خالل الفترة "٢"و "١"لم يكن هناك تحويل بين المســــتوى 
علما بأن ســــياســــة المجموعة تتضــــمن االعتراف  .٢٠٢٠ مارس ٣١القيمة العادلة خالل فترة الثالثة أشــــهر المنتهية في 

  بالتحويل من وإلى مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بنهاية الفترة المالية.

ســتثمارات من تقرير صــافي قيمة األصــول المســتلمة من مدير الصــندوق وتندرج يتم الحصــول على القيمة العادلة لال
. الموجزة الموحدة االولية الخسارة أو الربحمة العادلة وتعرض في قائمة ضمن المستوى الثالث للتسلسل الهرمي للقي

خرى المدرجة في القوائم المالية األولية الموحدة بأن القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات المالية األ المجموعةتعتقد 
  تقارب قيمتها العادلة. الموجزة
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة - ١٢
  )مع الجهات ذات العالقة (شركات زميلة ومشاريع مشتركةواألرصدة المعامالت التجارية  ١-١٢

  ما يلي:ك مارس ٣١المنتهية في  فترة الثالثة أشهربلغت تعامالت المجموعة التجارية مع الجهات ذات العالقة خالل 

٢٠٢٠    ٢٠١٩   
 المقدمة تصاالتاالخدمات  ٥٤٫٧٤٠  ١٣١٫٢٥٠
 المستلمة تصاالتاالخدمات  ١٣٫٨٥٧  ٣٫٠٢٧

ضمونة  صدة القائمة غير م شروط التعامل العادية. ان األر شراء من الجهات ذات العالقة وفقا ل تتم عمليات البيع وال
 وبدون عمولة ولم يتم تقديم أو إستالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو الى الجهات ذات العالقة. 

  :مع الجهات ذات العالقة القائمةوفيما يلي بياناً باألرصدة 

	جهات ذات عالقةمن  مبالغ مستحقة   مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة  
 ٢٠٢٠ مارس ٣١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 
  ٢٠٢٠ مارس ٣١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 شركات زميلة  ٣٢٩٫٠٧٣    ٢٩٢٫٠٢٠  ٩٤٫٩٨٥   ٣٨٫٩١٠
 مشتركةمشاريع   ١٢٫٧٦٢    ١٢٫٢١٥  ١٤٤٫٢٦٣  ١٦٨٫١٧٣
٣٤١٫٨٣٥    ٣٠٤٫٢٣٥  ٢٣٩٫٢٤٨  ٢٠٧٫٠٨٣    

  المعامالت التجارية واألرصدة مع جهات ذات عالقة (الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة) ٢-١٢
 لفترة الثالثة أشهر والجهات ذات العالقة بالحكومة المتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية اإليراداتبلغت 

مليون  ١٫٣٦٠: ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لفترة الثالثة أشهرمليون ريال سعودي ( ١٫٨٤٩: ٢٠٢٠ مارس ٣١المنتهية في 
 والجهات ذات العالقة بالحكومةوبلغت المصاريف المتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية  .ريال سعودي)

لفترة الثالثة مليون ريال سعودي ( ٩٤٥: ٢٠٢٠ مارس ٣١في المنتهية  لفترة الثالثة أشهر(متضمنة الرسوم الحكومية) 
  .مليون ريال سعودي) ١٫١٠٦: ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  أشهر

: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون ريال ( ٢٠٫٢٧٢ :٢٠٢٠ مارس ٣١بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة مع الجهات الحكومية كما في 
مبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١وبلغ إجمالي رصيد الذمم الدائنة مع الجهات الحكومية كما في . مليون ريال سعودي) ١٨٫٥٠٨
من ضمن المعامالت التجارية مع  أنه علماً مليون ريال سعودي).  ٩٥٣: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ١٫٩٣٥

ها وزارة المالية أصدرتمليون ريال سعودي في الصكوك التي  ٣٫٩٠٢المجموعة بمبلغ  استثمرتالجهات الحكومية، 
  .٢٠١٩خالل الربع األول من عام 

  كما في:بالحكومة وفيما يلي أعمار األرصدة المدينة المستحقة من الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ مارس ٣١  
  ٧٫٩٠٣٫٠٥١    ٨٫٠٩٩٫١٨٣  من سنة  أقل

  ٦٫٣٩٣٫٦٢٩    ٧٫٤١٦٫٥٩٤  أكثر من سنة إلى سنتين
  ٤٫٢١١٫٣٩٥    ٤٫٧٥٦٫٤٩٨  أكثر من سنتين

  ١٨٫٥٠٨٫٠٧٥    ٢٠٫٢٧٢٫٢٧٥  
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١٥ 
 

  قروض - ١٣
لفترة الثالثة ( مليون ريال ســعودي ١٣٩ :٢٠٢٠ مارس ٣١المنتهية في  لفترة الثالثة أشــهربلغ إجمالي القروض المســددة 

 لفترة الثالثة أشــــهرمليون ريال ســــعودي)، وبلغ إجمالي القروض المســــتلمة  ١٣٢: ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  أشــــهر
  مليون ريال سعودي). ٥٠: ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر( ال شئ: ٢٠٢٠ مارس ٣١المنتهية في 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة - ١٤
 مارس ٣١باستخدام أحدث تقييم إكتواري كما في  ،٢٠٢٠ مارس ٣١احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة كما في  تم
في القيمة الحالية  إنخفاضبمعدل الخصم والذي نتج عنه  المتعلقةاالفتراضات اإلكتوارية  تحديث تم الفترة. خالل ٢٠٢٠

 .المحددة المنافعاللتزامات 

 اإليجارعقود  اتالتزام - ١٥
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ مارس ٣١  

  ١٬٣٠٠٬٢٤٢   ١٫٤٩٦٫٤٦٤  متداولة
  ١٬٥٨٠٬٩٣٥    ١٫٥١٩٫٦٧٨  غير متداولة

  ٢٬٨٨١٬١٧٧    ٣٫٠١٦٫١٤٢  

مليون ريال  ٢٧مبلغ  ٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في  أشهر مصروف الفائدة على التزامات عقود اإليجار لفترة الثالثة بلغ
 فيمليون ريال سعودي)،  ٢٠: ٢٠١٩مارس  ٣١(لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  التمويل يفسعودي تم تضمينها في تكال

 ٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في  أشهر لفترة الثالثة اإليجار عقود اللتزامات المدفوعة النقدية التدفقات إجمالي بلغت حين
 .مليون ريال سعودي) ١٧٦: ٢٠١٩مارس  ٣١المنتهية في  أشهر لفترة الثالثة( سعودي ريال مليون ٢٢٢ مبلغ

 ىأُخر غير متداولة اتالتزام - ١٦
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ مارس ٣١  

  ٣٫٣٢٠٫٦٨٤    ٣٫٣٧٠٫٨٩٢  (منح حكومية) مؤجلة إيرادات
  ١٫٥٩١٫٩١١    ١٫٦٣٠٫٥٠٤  التزامات مالية 

  ١٨٨٫٠٢٢    ٢٧٫٣٥٧  أخرىالتزامات 

  ٥٫١٠٠٫٦١٧    ٥٫٠٢٨٫٧٥٣  

 التزامات متداولة أُخرى - ١٧
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ مارس ٣١  

  ٢٫١٤٥٫٢٧٦    ٤٫٤٨٧٫٠٥٤  التزامات مالية 
  ١٫٥٣٤٫٦٠١    ٢٫٥٩٥٫٦٥٩   التزامات أخرى

  ٢١٫٢٥٩    ٤٠٤٫٠٩٦   مؤجلة إيرادات

  ٣٫٧٠١٫١٣٦    ٧٫٤٨٦٫٨٠٩  
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١٦ 
 

 دخل الزكاة وضريبة ال - ١٨
المستحقة بناء على تلك االقرارات مع سداد الزكاة  ٢٠١٨قدمت المجموعة جميع إقراراتها الزكوية حتى نهاية عام 

أصبحت المجموعة تقدم إقراراً زكويا موحداً لها  ٢٠٠٩وتسلمت شهادات الزكاة لتلك السنوات. علما انه بدءاً من عام 
وتاريخ  ١٠٠٥ولشركاتها التابعة المملوكة بالكامل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر (طبقا للقرار الوزاري رقم 

  .هـ)٢٨/٤/١٤٢٨

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

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

 ريال مليون ٢٢٦ بمبلغ ٢٠١٨ لعام الزكوي اإلقرار تخص فروقاً  يتضمن زكوياً  ربطاً  المجموعة تسلمت ٢٠٢٠ يناير شهر في
 لن وانه القانوني موقفها سالمة المجموعة ترى .النظامية المهلة خالل عليه باإلعتراض المجموعة قامت سعودي،

  .٢٠٢٠مارس  ٣١كما في  إضافية مخصصات أي ذلك عن يترتب

  األدوات المالية  - ١٩
 القيم العادلة لألدوات المالية 

استناداً إلى درجة ما إذا كانت هذه المدخالت  ٣أو  ٢ أو ١المستوى يتم تصنيف عمليات قياس القيمة العادلة ضمن 
  ).١١إلى عمليات قياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة بصورة شاملة (إيضاح 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ مارس ٣١    

  المالية األصول

 مستويات
القيمة 
  الدفترية القيمة    العادلة القيمة    الدفترية القيمة  العادلة

  

  العادلة القيمة
  ٢١٫٣٧٢٫٣٦٨    ٢١٫٣٧٢٫٣٦٨    ٢٣٫٢٧٧٫١٢١   ٢٣٫٢٧٧٫١٢١  ٣ مستوى  مدينون تجاريون وآخرون 

  ٢٫١٨١٫٤١٦    ٢٫١٨١٫٤١٦    ٢٫٧٠١٫٠١٥   ٢٫٧٠١٫٠١٥  ٢ مستوى  مرابحات قصيرة األجل 
لة من خالل  عاد مة ال بالقي

  ١٫٥٥٠٫٨٦٩    ١٫٥٥٠٫٨٦٩    ١٫٠٧٠٫٩٦٨   ١٫٠٧٠٫٩٦٨  ٣ مستوى  الربح أو الخسارة 
          بالتكلفة المطفأة :

  ٥٫٦٠٠٫٥٤٣    ٥٫٦٠٠٫٥٤٣    ٥٫٣٥٣٫٥٧٢   ٥٫٣٥٣٫٥٧٢  ٢ مستوى  صكوك
  ٤٣٨٫٤٨١    ٤٣٨٫٤٨١    ٤٤٢٫٤٦٣   ٤٤٢٫٤٦٣  ٢ مستوى  قروض الموظفين 

  ١١٠٫١٢٩    ١١٠٫١٢٩    ٣٥٣٫٨٦١   ٣٥٣٫٨٦١  ٢ مستوى  أُخرى
    ٣١٫٢٥٣٫٨٠٦    ٣١٫٢٥٣٫٨٠٦   ٣٣٫١٩٩٫٠٠٠   ٣٣٫١٩٩٫٠٠٠  

                  االلتزامات المالية 
                  بالتكلفة المطفأة:

                  قروض:
غير –مرابحات وتورق 

  ١٫٢٣٢٫٥٥٤    ١٫٢٣٢٫٥٥٤    ١٫٠٨٦٫١٠٨   ١٫٠٨٦٫١٠٨  ٢ مستوى  مضمونة
  ٦٫٦٧٠٫٠٣٨    ٦٫٦٧٠٫٠٣٨    ٦٫٦٧٠٫٣٥٢   ٦٫٦٧٠٫٣٥٢  ٢ مستوى  غير مضمونة –صكوك 

  ١٫٤١٠٫٢٢٣    ١٫٤١٠٫٢٢٣    ١٫٤١٠٫١٨٩   ١٫٤١٠٫١٨٩  ٢ مستوى  مرابحات مضمونة
  ١٫٦١٨٫٦٥٣    ١٫٦١٨٫٦٥٣    ١٫٧٠٢٫٧٨٨   ١٫٧٠٢٫٧٨٨  ٢ مستوى  التزامات مالية أُخرى 

  ٢٫١١١٫١٦١    ٢٫١١١٫١٦١    ٤٫٤٠٦٫٨٠٢   ٤٫٤٠٦٫٨٠٢  ٢ مستوى  توزيعات مستحقة 
لة من خالل  عاد مة ال بالقي

                 :الربح أو الخسارة
  ٧٫٣٧٣    ٧٫٣٧٣    ٧٫٩٦٨   ٧٫٩٦٨  ٢ مستوى  التزامات مشتقة 

    ١٣٫٠٥٠٫٠٠٢    ١٣٫٠٥٠٫٠٠٢    ١٥٫٢٨٤٫٢٠٧   ١٥٫٢٨٤٫٢٠٧  



  السعودية تصاالتاالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

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

١٧ 
 

 ارتباطات رأسمالية  - ٢٠
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  تصاالتاالوهيئة 
والمتعلق بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة للشركة عن 

رأسمالية في بنيتها التحتية  إستثماراتالشركة ب التزامذلك مقابل و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١وحتى  ٢٠٠٨يناير  ١الفترة من 
يناير  ١خالل فترة ثالث سنوات اعتبارا من  تصاالتلالبما يتوافق مع استراتيجية المملكة في تطوير البنية التحتية 

 ").حسب شروط ونصوص اتفاقية التسوية الشاملة (والمشار إليها بـ "مؤشرات االداء المستهدفة ٢٠١٨

 ٣٠٠اإلنترنت بمبلغ  االتصاالت و بيئة لتطوير يهدف صندوق في ستثمارا اتفاقية المجموعة شركات إحدى لدى -ب
مليون  ٣٠٠: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٠ مارس ٣١كما في  مليون ريال سعودي) ١٫١٢٥(ما يعادل  مليون دوالر أمريكي

 .مليون ريال سعودي) ١٫١٢٥(ما يعادل  دوالر امريكي

 محتملة  اتالتزام - ٢١
: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٠ مارس ٣١مليون ريال سعودي كما في  ٤٫٢٠٩لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة بمبلغ  -أ

 مليون ريال سعودي). ٤٫٥١٤

ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٠ مارس ٣١مليون ريال سعودي كما في  ٧٨٩لدى المجموعة اعتمادات مستندية قائمة بمبلغ  -ب
 مليون ريال سعودي). ٩٦١: ٢٠١٩

كبار عمالئها يتضمن المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة  أحد استلمت الشركة خطاب من ٢٠١٦مارس  ٢١بتاريخ  -ج
 راءاآل على بناء االدارة بصرية. تعتقد ألياف شبكة مليون ريال سعودي والتي تتعلق بمشروع تنفيذ ٧٤٢والبالغة 
 أثر لها ليس المطالبة ههذ وأن عميل ال أساس لها،المستقلة التي تم الحصول عليها بأن مطالبة ال القانونية
 للمجموعة. المالية النتائج على جوهري

أن  يتوقع وال أُخرى ومطالبات قضائية ودعاوى قانونية إجراءات االعتيادي خالل دورة نشاطها المجموعة تواجه - د
المالية األولية  القوائم هذه في المبينة عملياتها نتائج أو المالي الشركة مركز على جوهري تأثير لها يكون

 .الموحدة الموجزة

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

مليار ريال سعودي. تعتقد إدارة الشركة ان النظام الضريبي السعودي ال  ٢٫٩بمبلغ  ٢٠١٥حتى و ٢٠٠٤لألعوام من 
ينص على فرض ضريبة 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 

مختصين في هذا الشأن وطبيعة الخالف وكذلك وجود قضايا مماثلة تم البت فيها لصالح شركات في قطاع ال
 االتصاالت، فإن إدارة الشركة ال تعتقد بأن هذا الربط سيرتب عنه أي مخصصات إضافية.

صادر عن الهيئة العامة  ضريبة القيمة المضافة، تسلمت الشركة ربط ٢٠٢٠خالل الربع األول من العام كما أنه 
 .مليون ريال سعودي بخالف الغرامات ٩٩، وذلك بمبلغ ٢٠١٩وشهر يناير من عام  ٢٠١٨للزكاة والدخل عن العام 

من وجهة نظرها. كما  الضريبي هاسالمة موقفلستقوم الشركة باالعتراض على الربط الضريبي المشار اليه نظرا 
مارس  ٣١كما في  أي مخصصات إضافية نهكون لصالحها ولن يترتب عياض ساالعتر يجةتعتقد إدارة الشركة بأن نت

٢٠٢٠. 

آليات مفصلة تتعلق بمؤشرات  ٢٠١٨تتضمن االتفاقية التي تم توقيعها مع الجهات الحكومية خالل الربع الرابع من  -و
تقوم الشركة  .٢٠١٨االداء المستهدفة والتي يتوجب على الشركة تحقيقها خالل ثالث سنوات إبتداًء من عام 

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



  السعودية تصاالتاالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

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

١٨ 
 

 االستحواذ على شركات تابعة جديدة - ٢٢
بموجبها تم توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم غير ملزمة، مع مجموعة "فودافون العالمية" تستحوذ  ٢٠٢٠يناير  ٢٩تاريخ ب

مليون دوالر أمريكي (ما يعادل  ٢٫٣٩٢من أسهم شركة فودافون مصر وذلك بقيمة تبلغ حوالي  %٥٥الشركة على 
نظًرا و. على ان يتم تحديد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على االتفاقيات النهائية )مليون ريال سعودي ٨٫٩٧٠حوالي 

والحاجة إلى مزيد من الوقت إلكمال ) ١٩-(كوفيد حة فيروس كورونا المستجدللتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائ
فقد اتفق الطرفان على تمديد مذكرة التفاهم لمدة  ،اإلجراءات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك الفحص النافي للجهالة

قدماً في إجراءات الصفقة كما  وسيعمل الطرفان خالل هذه الفترة على المضي .٢٠٢٠ابريل  ١٣اً ابتداًء من تاريخ يوم ٩٠
  .اإلعالن الحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه يتم على ان هو محدد في مذكرة التفاهم

 برنامج أسهم حوافز الموظفين - ٢٣
مليون ريال  ٣٠٠مليون سهم وبمبلغ ال يتجاوز  ٥٫٥مجلس اإلدارة على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى  وافق

توصية للجمعية العامة الغير عادية  قام برفعوصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، سعودي وذلك بغرض تخ
   .) أشهر من تاريخ الموافقة٨شراء األسهم خالل (للموافقة على البرنامج و ٢٠٢٠ابريل  ٢٠بتاريخ ة المنعقد

علما بانه  بالموافقة. العامة غير العاديةالتصويت على هذا القرار من قبل الجمعية  تم ،خالل االجتماع المشار اليه أعاله
تستحق األسهم  وال لن يكون لألسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة

  .المخصصة للموظفين أي توزيعات أرباح خالل فترة احتفاظ الشركة بها

 األرباح توزيعات  - ٢٤
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 
التوزيعات بواقع ريال سعودي لكل  ، وهي سياسة توزيعات تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من)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 

  .إلضافية من ربع سنة إلى آخر بناء على أداء الشركةهذه التوزيعات ا

  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). .١
 للقطاع والتي تخضع لها الشركة.القوانين، األنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة  .٢
أو تعهدات لجهات مصــــرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكاالت التصــــنيف االئتماني والتي قد  اتالتزامأي  .٣

 تكون ملزمة على الشركة من وقت آلخر.

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

  

  

  

  

  

  

  



  السعودية تصاالتاالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

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

١٩ 
 

 ) ١٩-كوفيدآثار انتشار فيروس كورونا المستجد ( - ٢٥
 ٢٠٢٠، وخالل شهر مارس ٢٠١٩) ألول مرة في نهاية شهر ديسمبر ١٩-تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد

بما  أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيفه كجائحة. استمر انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم تقريباً 
في ذلك المملكة العربية السعودية مما أدى إلى وضع قيود على السفر وفرض حالة حظر التجول في المدن ونتج عن 

 .القطاعات على المستوى العالمي والمحلي وإغالق لكثير من في النشاط االقتصادي ذلك تباطؤ

غير مؤكد وال يمكن التنبؤ  إن مدى تأثير جائحة الفيروس على أعمال الشركة وعملياتها التشغيلية الحالية والمستقبلية
يعتمد ذلك بشكل رئيسي على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية، والتي قد ال تتمكن الشركة من  ثبه حي

بشكل موثوق خالل الفترة الحالية. تشمل هذه العوامل معدل انتقال الفيروس ومدة تفشي المرض تقديرها 
واإلجراءات االحترازية التي يمكن أن تتخذها السلطات الحكومية للحد من تفشي الوباء وتأثير تلك اإلجراءات على النشاط 

  .ئحة وغيرها من العواملاالقتصادي ومدى تأثر عمالئنا وشركائنا واألعمال التجارية بالجا

، لم تتأثر ٢٠٢٠مارس  ٣١وحتى تاريخ اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
أعمال الشركة بشكل جوهري من تبعات استمرار تفشي الفيروس. علما بأن الشركة مستمرة في تقييم طبيعة ومدى 

  أعمالها ونتائجها المالية.تأثير هذه الجائحة على 

 الموحدة الموجزة  االولية القوائم المالية اعتماد - ٢٦
لفترة الثالثة أشهر  الموحدة الموجزة االولية القوائم المالية المفوضة من مجلس إدارة الشركةالمراجعة  لجنة اعتمدت

 .٢٠٢٠ابريل  ٢١في اجتماعها المنعقد بتاريخ  ٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في 




