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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في  تينالمنتهي لفترتي الثالثة والستة أشهر

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

٩ 
 

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

والمعتمد في المملكة العربية الســعودية والمعايير واالصــدارات األخرى المعتمدة من الهيئة الســعودية للمحاســبين 
لية الموحدة الموجزة على جميع اإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية القانونيين. ال تشمل هذه القوائم المالية األو

الموحدة الموجزة األولية الموحدة الســـنوية الكاملة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، لذا فإن هذه القوائم المالية 
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما فإلى  يجب قراءتها جنباً 

   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 
   .أي من المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد

بعض التعـديالت اُألخرى على المعـايير الـدوليـة للتقرير المـالي ولجنـة التفســــيرات التي اعتمـدتهـا ان هنـالـك  علمـا
ية فيالمجموعة  بل الفترة المنته ية الموحدة الموجزة  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ ق مال ها أثر جوهري على القوائم ال ولم يكن ل

  للمجموعة كما يلي:

  تاريخ التطبيق  التعديالت والتفسيرات

تعــديالت على بعض المراجع في إطــار المفــاهيم في المعــايير الــدوليــة للتقرير 
  ٢٠٢٠يناير  ١  المالي

ــياغة ســعر  –) ٩) و (٧(تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  إعادة ص
  ٢٠٢٠يناير  ١  الفائدة المعياري

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

لدولي رقم ( بة ا يار المحاســــ عديالت على مع تعريف "ذات أهمية  – )٨) و (١ت
  ٢٠٢٠يناير  ١  نسبية" 

اإليجــار تخفيضـــــات  –) ١٦للتقرير المــالي رقم (تعــديالت على المعيــار الــدولي 
  ٢٠٢٠يونيو  ١   ١٩-المتعلقة بجائحة كوفيد

  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.
اإليراد. تحســب المبيعات بين القطاعات  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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  (تتمة) القطاعية المعلومات - ٤

  :يرادات المجموعة ونتائجها على أساس القطاعاتإلفيما يلي تحليل 

 

        :الى العائد الربح صافي

  ٥٫٥٩٧٫٧٥٦  ٥٫٦٣٦٫٩٦٠  ٢٫٨٤٨٫٠٢١  ٢٫٧٢٤٫٢١٥  األمالشركة  مساهمي
  ١١٨٫٨٣٩  ٩٣٫٢٦٩  ٦١٫٤٠٤  ٥٤٫٨٨٥  الملكية غير المسيطرة حقوق

  ٥٫٧١٦٫٥٩٥  ٥٫٧٣٠٫٢٢٩  ٢٫٩٠٩٫٤٢٥  ٢٫٧٧٩٫١٠٠  

  وفيما يلي تحليل الجمالي الربح على أساس القطاعات: 

  
 ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    يونيو
 ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

  يونيو
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ١٣٫٤٣٢٫٢٩٢   ١٢٫٩٥٢٫١٠٣  ٦٫٦٦٩٫٤٣٦   ٦٫٤٤٣٫٥١٧  شركة االتصاالت السعودية
  ٦٩٣٫٣٠٢    ٦٥٦٫٧٩٦    ٣٤٠٫٩٤٣    ٣٢٦٫٠٦٦  شركة قنوات االتصاالت السعودية

  ٢٫١٧٢٫٥١٧   ٣٫١١٠٫٦٤٣  ١٫٣٠٢٫٠٨٢   ١٫٦٣٥٫٣١٠  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )١٨٧٫٣٤٢(   )١٨٢٫٦٦٩(  )١٠٥٫١٦٨(   )٦٣٫٩٠١(  اإلستبعادات/ التسويات

  ١٦٫١١٠٫٧٦٩    ١٦٫٥٣٦٫٨٧٣    ٨٫٢٠٧٫٢٩٣    ٨٫٣٤٠٫٩٩٢  إجمالي الربح

  

  

  

  
 ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    يونيو
 ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

  يونيو
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

                  )١(اإليرادات 
  ١٩٫٨٥٢٫٢٧٦  ٢٠٫٦١٦٫١٠٢  ١٠٫٣٤٠٫٠٧٧   ١٠٫٢٨٣٫٠٦٠  شركة االتصاالت السعودية 

  ٨٫٦٠١٫٠٩٣    ٩٫٢٦١٫٤٠٣    ٤٫٢٢٥٫٢٧٧    ٤٫٩٦٦٫١٩٣  شركة قنوات االتصاالت السعودية
  ٥٫٥٨٢٫٢٨١  ٧٫٣٨٩٫٥٠٢  ٣٫٠٥١٫٢١٩   ٣٫٧٧٩٫٣١٤  )٢( قطاعات تشغيلية أُخرى
  )٧٫٠٤٦٫٣٣٣(  )٨٫٤١١٫٩٢٢(  )٤٫٠١٣٫٠٠٩(   )٤٫١٠٨٫٣٣٤(  اإلستبعادات/ التسويات

  ٢٦٫٩٨٩٫٣١٧    ٢٨٫٨٥٥٫٠٨٥    ١٣٫٦٠٣٫٥٦٤    ١٤٫٩٢٠٫٢٣٣  اإليراداتإجمالي 
تكلفة العمليات التشغيلية (بإستثناء 

  )١٥٫٩٤٨٫٥٠٢( )١٨٫١٨٣٫٦٥٥(  )٧٫٩٤٨٫٢٥٢(   )٩٫٥٧٨٫٦٩٥(  االستهالك واإلطفاء)
  )٤٫٢٨٨٫٢٩٢(  )٤٫٦٠٥٫٢٢٩(  )٢٫١٧٧٫٩٩٣(   )٢٫٢٧٩٫٣٦٤(  استهالك وإطفآء

  )٣٦٦٫٤٠٥(  )٣٠٠٫٠٠٠(  )٢١٦٫٤٠٥(  )١٠٠٫٩٨٣(  المبكرتكلفة برنامج التقاعد 
  ٣٢٩٫١١٢    ٢٣٦٫٠٩٦    ١٤٧٫٩٩٢    ١٠٤٫٦٣٧  إيرادات تمويل
  )٤٠٨٫٤٧٨(  )٣٣١٫٢١٤(  )٢٤٤٫٣٠٢(   )١٥٨٫٤٤٩(  تكاليف تمويل
  )١٢٩٫٤٧٣(  )٢٤٫٧١٦(  )٣٫١٥٩(   )٣٠٫٤٣٢(  أُخرى صافي مصاريف

 الحصة في نتائج االستثمارات في  صافي
  ٤٣٫١٧٥    )١١٫٩٣٩(    ٧٨٫٧١٣    ٦٫٧٨٠  شركات زميلة ومشاريع مشتركة

  )٩٣٫٣٤٣(  ٥٦١٫٥٣٥  )١٠٠٫٧٧٠(   ١٣٠٫٧٢٤   أُخرى(خسائر)  مكاسب صافي
  )٤١٠٫٥١٦(  )٤٦٥٫٧٣٤(  )٢٢٩٫٩٦٣(   )٢٣٥٫٣٥١(  الزكاة وضريبة الدخل

  ٥٫٧١٦٫٥٩٥    ٥٫٧٣٠٫٢٢٩    ٢٫٩٠٩٫٤٢٥    ٢٫٧٧٩٫١٠٠  صافي الربح
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  المعلومات القطاعية (تتمة) - ٤
  الجغرافي التوزيعمعلومات عن 

  :لإليراداتفيما يلي التوزيع الجغرافي 

  
 ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة 

    يونيو
 ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة 

  يونيو
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٢٤٫٨١٨٫٢٨٦  ٢٦٫٦٥٨٫٧٦٣  ١٢٫٥٠٨٫٤٥٠  ١٣٫٧٧٤٫٧٣٨  السعودية العربية المملكة
  ٢٫١٧١٫٠٣١    ٢٫١٩٦٫٣٢٢    ١٫٠٩٥٫١١٤    ١٫١٤٥٫٤٩٥  أُخرى

  ٢٦٫٩٨٩٫٣١٧    ٢٨٫٨٥٥٫٠٨٥    ١٣٫٦٠٣٫٥٦٤    ١٤٫٩٢٠٫٢٣٣  

  : 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  ٤٫١٠٨مبلغ  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في  المنتهيتينأشهر والستة الثالثة  لفترتيبين القطاعات (بين شركات المجموعة) 

مليون  ٤٫٠١٣: ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  المنتهيتين والستة أشهرالثالثة  تيلفتر(مليون ريال سعودي على التوالي  ٨٫٤١٢و سعودي 
  ها عند التوحيد.إستبعاد) والتي تم مليون ريال سعودي على التوالي ٧٫٠٤٦و  ريال سعودي

حلول إس تي  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

 وشركة المدفوعات الرقمية السعودية. المحدودة

 ممتلكات ومعدات - ٥

مليون ريال  ٣٫٥٤٠ بقيمة ومعدات ممتلكات بإضــــافة، قامت المجموعة ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشــــهر المنتهية في  ســــتةال فترةخالل 
 ٢٬٧٦٢: ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشـــهر المنتهية في  ســـتةال لفترة( ســـعودي ريال مليون ٢٩٦منها إضـــافات غير نقدية بقيمة  ســـعودي

 ).سعودي ريال مليون ٦٧٢منها إضافات غير نقدية بقيمة  مليون ريال سعودي

تبلغ قيمتها الدفترية  ومعدات ممتلكات، قامت المجموعة باســــتبعاد ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشــــهر المنتهية في  الســــتة فترةخالل 
 عنهنتج  والذيمليون ريال ســعودي)  ٢٢٢: ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشــهر  المنتهية في  الســتة لفترةمليون ريال ســعودي ( ٢٨الصــافية 
سائر شهر المنتهيتين ستةالو الثالثة لفترتي ومعدات ممتلكات بيع من خ سعودي  ٩تبلغ  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في  أ  ١٥ ومليون ريال 
 ٩١و  ســعودي ريال مليون ٨٢: ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  أشــهر المنتهيتين الســتةو الثالثة تيلفتر(ريال ســعودي، على التوالي  مليون

  .)مليون ريال سعودي، على التوالي

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ 
        األصول

  ١٢٥٫١٠٤٫٩٤١    ١٢٦٫١٢٢٫٧٥٦  شركة االتصاالت السعودية 
  ٤٫٥٦٠٫٢٣٨    ٥٫١١١٫٠٨٧  شركة قنوات االتصاالت السعودية 

  ٣٤٫٣٥٥٫٦٩٥    ٣٥٫١٣٢٫٥٨٨  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )٤٥٫٦٩٤٫٦١٨(    )٤٦٫٨٥٨٫٣٠٢(  اإلستبعادات/ التسويات

  ١١٨٫٣٢٦٫٢٥٦    ١١٩٫٥٠٨٫١٢٩  إجمالي األصول
        االلتزامات

  ٤٩٫٤٨٤٫٧٩٥    ٤٩٫٥٣٨٫٣٦٧  شركة االتصاالت السعودية 
  ٣٫١٢٢٫٩٩٩    ٣٫٦٠٢٫٣٨٩  شركة قنوات االتصاالت السعودية 

  ٢٢٫٤٣٨٫٢٠٣    ٢٣٫٠٥٠٫٣٣٥  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )١٩٫٧٧٤٫٧٨٧(    )٢٠٫٨٢١٫٦٥٦(  اإلستبعادات/ التسويات

  ٥٥٫٢٧١٫٢١٠    ٥٥٫٣٦٩٫٤٣٥  إجمالي االلتزامات
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١٢ 
 

 ممتلكات ومعدات (تتمة) - ٥

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

  
 ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    يونيو
 ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

  يونيو
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٢٫٤٥٨٫٨٤٩    ٢٫٥٣٧٫٠٤١    ١٫٢٥٤٫٧٠٧    ١٫٢٤٩٫٩٣٧  اإليرادات تكلفة
  ٨٫٣٦٥    ٣٫٢٩٦    ٤٫٣٠٤    ١٫٥٥٩  وتسويقية بيعية مصاريف
  ٥٤٩٫٦٤١    ٥٧٤٫١٥١    ٢٧٦٫١٧٢    ٢٧٩٫٢٩٠  وإدارية عمومية مصاريف

  ٣٫٠١٦٫٨٥٥    ٣٫١١٤٫٤٨٨    ١٫٥٣٥٫١٨٣   ١٫٥٣٠٫٧٨٦ 

  أصول غير ملموسة وشهرة  - ٦
 ســعودي ريال مليون ٧٨٥ الملموســةغير  لألصــول اإلضــافاتصــافي  بلغ ،٢٠٢٠ يونيو ٣٠اشــهر المنتهية في  الســتة فترة خالل

 ريال مليون ٣٦١: ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشــــهر المنتهية في  الســــتة لفترة( ســــعودي ريال مليون ١٩٧منها إضــــافات غير نقدية بقيمة 
  ).شئ ال :بقيمة نقدية غيرمنها إضافات  سعودي

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

  
 ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    يونيو
 ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

  يونيو
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٢٦١٫٨٠٣    ٣٣٧٫٦٥١    ١٣٣٫٣٤٧    ١٦٥٫٧٩٠  اإليرادات تكلفة
  ١٫٩٣١    ١٫٠٨٦    ٩٦٤    ٤٢٩  وتسويقية بيعية مصاريف
  ٦٣٠٫٥١٣    ٦٩٥٫٨٩٨    ٣١٩٫٠٥٥    ٣٤٦٫٧٢٦  وإدارية عمومية مصاريف

  ٨٩٤٫٢٤٧    ١٫٠٣٤٫٦٣٥    ٤٥٣٫٣٦٦   ٥١٢٫٩٤٥ 

   ستخداماالأصول حق  - ٧
 ســعودي ريال مليون ٦٢٢ االســتخدام حق ألصــول اإلضــافاتصــافي  بلغ ،٢٠٢٠ يونيو ٣٠اشــهر المنتهية في  الســتة فترة خالل

 ).سعودي ريال مليون ٢٢٢: ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ةستال لفترة(

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

  
 ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    يونيو
 ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

  يونيو
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٢٧٦٫٤٣٤    ٣٥٨٫٦٩٢    ١٤٠٫١١٦    ١٨٦٫٢٦٧  اإليرادات تكلفة
  ٣٫٦٧٢    ٣٫٨٠٠    ١٫٦٨٦    ٣٫١٨٥  وتسويقية بيعية مصاريف
  ٩٧٫٠٨٤    ٩٣٫٦١٤    ٤٧٫٦٤٢    ٤٦٫١٨١  وإدارية عمومية مصاريف

  ٣٧٧٫١٩٠    ٤٥٦٫١٠٦    ١٨٩٫٤٤٤   ٢٣٥٫٦٣٣ 

 أخرىأصول غير متداولة  - ٨
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  

  ٧٫٣٢٣٫٤٣٣  ٦٫٨٢٢٫٢٧٠ مالية أصول

  ٩١٫٨٥١  ٣٣٨٫٩٥٢   أُخرى أصول

  ٧٫٤١٥٫٢٨٤  ٧٫١٦١٫٢٢٢  
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١٣ 
 

 لة أخرىوأصول متدا - ٩

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  
  ٤٫٠٩٧٫٠٩٦  ٤٫١٨٣٫٠٨٧   أُخرى أصول

  ٣٧٦٫٥٨٩  ٢٣٢٫٩١٩  مالية أصول

  ٤٫٤٧٣٫٦٨٥  ٤٫٤١٦٫٠٠٦  

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

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

 يتألف إجمالي العائد المالي لإلتفاقية مما يلي:

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

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

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

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

ناءً  عة  وب ها المجمو لت علي عام  خاللعلى المعلومات التي حصــــ ثاني من  قة ٢٠٢٠الربع ال  تبطالمرالمحتجز  بالمبلغ والمتعل
 المبلغ استرداد قابلية تقييمقامت المجوعة ب ،صفقة االستحواذ النهاءالالزمة التعويضات و ضريبيةالتنظيمية وال متطلباتبال

فترة الثالثة أشــــهر  خاللكأرباح مليون ريال ســــعودي)  ١٥٢مليون دوالر أمريكي (ما يعادل  ٤١ بمبلغ وتم االعتراف ،المحتجز
  .٢٠٢٠ يونيو ٣٠المنتهية في 

  .في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة للفترة أخرى(خسائر) في بند صافي مكاسب  الربح تضمين تم

 واإللتزامات الماليةقياس القيمة العادلة لألصول  - 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
 .هالقصر أجل استحقاق راً تقارب قيمتها الدفترية بشكل كبير نظ المالية دواتاأل لهذه

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

تقييم تتناســــب مع الظروف الراهنة والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة. ألغراض تســــتخدم المجموعة تقنيات 
اســتناداً إلى درجة ما إذا كانت  ٣أو  ٢أو   ١إعداد التقارير المالية، يتم تصــنيف عمليات قياس القيمة العادلة ضــمن المســتوى 

ا، وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة بصورة شاملة، هذه المدخالت إلى عمليات قياس القيمة العادلة يمكن مالحظته
 :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"" هي المدخالت بخالف ٢المستوى "  -ب " والتي من الممكن رصدها لألصول ١االسعار المعلنة المدرجة 
 وااللتزامات، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و

  ." وتمثل المدخالت التي اليمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر٣المستوى "  -ج
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١٤ 
 

 قياس القيمة العادلة لألصول واإللتزامات المالية (تتمة) - ١١
وال يوجد أية تحويالت إلى أو من المســــتوى الثالث لقياس القيمة  خالل الفترة" ٢" و"١"لم يكن هناك تحويل بين المســــتوى 

علما بأن ســياســة المجموعة تتضــمن االعتراف بالتحويل من وإلى  .٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشــهر المنتهية في  ســتةالعادلة خالل فترة ال
  دلة بنهاية الفترة المالية.مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العا

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

صندوق رأس (استثمارات المجموعة في  الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة قياسها يتم التي األصول أرصدة مطابقة
  :العادلة للقيمة الهرمي التسلسل من" ٣" المستوى ضمن والتي تقع )للمال الجريء ستثماريإلالمال الجرئ والصندوق ا

 
 رأس صناديق
  الجرئ المال

  ١٫٥٥٠٫٨٦٩  ٢٠٢٠يناير  ١كما في  األصولقيمة  صافي

  ٣٧٥٫٧٠٠  الصناديق خالل الفترة إلى المدفوعة المساهمات

  )٧١٩٫٠٥٦(  الفترة خالل الصناديق من المستلمة التوزيعات

الخسارة غير المحققة المعترف فيها في قائمة الربح أو الخسارة األولية  صافي
  )٦٥٫٩٦٣(  (*) الموحدة الموجزة

 ١٫١٤١٫٥٥٠  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ في كما األصولقيمة  صافي

أخرى في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة (خسائر)  تم تضمين صافي الخسارة غير المحققة في بند صافي مكاسب(*) 
 الموجزة للفترة.

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

 مدينون تجاريون وآخرون - ١٢
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  

  ٢٢٫٣٧٥٫٦٣٥  ٢٦٫٦٦٥٫٤٠٥  تجاريون مدينون

  )٢٫٨١٨٫٠٥٦(  )٢٫٨٣٤٫٥٩٠(  القيمة انخفاض مخصص: يخصم

  ١٩٫٥٥٧٫٥٧٩  ٢٣٫٨٣٠٫٨١٥  

  ١٫٨١٤٫٧٨٩  ١٫٩٦٣٫٥٧٣  تجاريون غير مدينون

  ٢١٫٣٧٢٫٣٦٨  ٢٥٫٧٩٤٫٣٨٨  

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة - ١٣
  )مع الجهات ذات العالقة (شركات زميلة ومشاريع مشتركةواألرصدة المعامالت التجارية  ١-١٣

  ما يلي:كبلغت تعامالت المجموعة التجارية مع الجهات ذات العالقة 

  
 ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    يونيو
 ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

  يونيو
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٢٥٥٫٣١١    ١٣١٫٢٤٦    ١٢٤٫٠٦١    ٧٦٫٥٠٦  المقدمة االتصاالت خدمات
  ٤٫٤٩٨    ٤٣٫٩٨٩    ١٫٤٧١    ٣٠٫١٣٢  المستلمة االتصاالت خدمات

تتم عمليات البيع والشــراء من الجهات ذات العالقة وفقا لشــروط التعامل العادية. ان األرصــدة القائمة غير مضــمونة وبدون 
 عمولة ولم يتم تقديم أو إستالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو الى الجهات ذات العالقة. 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة (تتمة) - ١٣
  التجارية واألرصدة مع جهات ذات عالقة (شركات زميلة ومشاريع مشتركة) (تتمة)المعامالت  ١-١٣

  :مع الجهات ذات العالقة وفيما يلي بياناً باألرصدة القائمة

	مبالغ مستحقة  من جهات ذات عالقة  مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة  
 ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 
  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 شركات زميلة  ٣٦٤٫٢٦٤    ٢٩٢٫٠٢٠  ١١٢٫٢٧٠   ٣٨٫٩١٠
 مشاريع مشتركة  ٢١٫٢٧٩    ١٢٫٢١٥  ١٩١٫٧٨٥  ١٦٨٫١٧٣
٣٨٥٫٥٤٣    ٣٠٤٫٢٣٥  ٣٠٤٫٠٥٥  ٢٠٧٫٠٨٣    

  المعامالت التجارية واألرصدة مع جهات ذات عالقة (الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة) ٢-١٣
بلغت اإليرادات المتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة لفترتي الثالثة والستة أشهر 

مليون ريال سعودي، على التوالي (لفترتي الثالثة والستة  ٣٫٨٥٢مليون ريال سعودي و  ٢٫٠٠٣مبلغ  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠المنتهيتين في 
مليون ريال سعودي، على التوالي). وبلغت  ٣٬٣١٦مليون ريال سعودي و  ١٫٩٥٦مبلغ  ٢٠١٩يونيو  ٣٠أشهر المنتهيتين في 

المصاريف المتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة (متضمنة الرسوم الحكومية) لفترتي 
مليون ريال سعودي، على التوالي  ٢٫٢٦٨مليون ريال سعودي و  ١٫٣٢٣مبلغ  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

مليون ريال سعودي، على  ٢٬٠٦٩مليون ريال سعودي و  ٩٦٣مبلغ  ٢٠١٩يونيو  ٣٠(لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
  التوالي).

: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( سعوديمليون ريال  ٢٢٫٥٥٦ :٢٠٢٠ يونيو ٣٠بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة مع الجهات الحكومية كما في 
مليون  ٩٥١مبلغ  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠وبلغ إجمالي رصيد الذمم الدائنة مع الجهات الحكومية كما في . مليون ريال سعودي) ١٨٫٥٠٨

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

مليون ريال سعودي في الصكوك التي  ٣٫٩٠٢المجموعة بمبلغ  استثمرتمن ضمن المعامالت مع الجهات الحكومية،  أنه علماً 
  .٢٠١٩ها وزارة المالية خالل الربع األول من عام أصدرت

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

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  
  ٧٫٩٠٣٫٠٥١    ٩٫٣٨٤٫٤٣٠  من سنة  أقل

  ٦٫٣٩٣٫٦٢٩    ٦٫٦٧٤٫٨١٧  أكثر من سنة إلى سنتين
  ٤٫٢١١٫٣٩٥    ٦٫٤٩٧٫٠٥٤  أكثر من سنتين

  ١٨٫٥٠٨٫٠٧٥    ٢٢٫٥٥٦٫٣٠١  

  قروض - ١٤
ة أشــهر ســتلفترة ال( مليون ريال ســعودي ٢٠٢ :٢٠٢٠ يونيو ٣٠المنتهية في ة أشــهر ســتلفترة البلغ إجمالي القروض المســددة 

 ٣٠ة أشـــهر المنتهية في ســـتلفترة المليون ريال ســـعودي)، وبلغ إجمالي القروض المســـتلمة  ٢٨١: ٢٠١٩ يونيو ٣٠المنتهية في 
  مليون ريال سعودي). ٥٬٣٠٠: ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال(مليون ريال سعودي  ٢٠: ٢٠٢٠ يونيو

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة - ١٥
. ٢٠٢٠ يونيو ٣٠، باســـتخدام أحدث تقييم إكتواري كما في ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في تم احتســـاب مخصـــص مكافأة نهاية الخدمة كما 

في القيمة الحالية اللتزامات زيادة خالل الفترة تم تحديث االفتراضــــات اإلكتوارية المتعلقة بمعدل الخصــــم والذي نتج عنه 
 المنافع المحددة.
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١٦ 
 

 اإليجارعقود  اتالتزام - ١٦
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  

  ١٬٣٠٠٬٢٤٢   ٨٦٩٫٠٩٧  متداولة
  ١٬٥٨٠٬٩٣٥    ٢٫١٢٨٫٠١٩  غير متداولة

  ٢٬٨٨١٬١٧٧    ٢٫٩٩٧٫١١٦  

مليون ريال  ٢٦مبلغ  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي أشهر والستة الثالثة تيد اإليجار لفترمصروف الفائدة على التزامات عقو بلغ
في  المنتهيتين أشهر والستةالثالثة  (لفترتي التمويل يففي تكالتم تضمينها ريال سعودي، على التوالي  مليون ٥٣ وسعودي 

 النقدية التدفقات إجمالي بلغت حين في .)مليون ريال سعودي، على التوالي ٦٠و  مليون ريال سعودي ٤٠ مبلغ ٢٠١٩ يونيو ٣٠
 و سعودي ريال مليون ١٦٣مبلغ  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في  المنتهيتين أشهر والستة الثالثة لفترتي اإليجار عقود اللتزامات المدفوعة

 مليون ريال سعودي ٢٠١ مبلغ ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  المنتهيتين أشهر والستة الثالثة لفترتي(ريال سعودي، على التوالي  مليون ٣٨٥
  ).مليون ريال سعودي، على التوالي ٣٧٧و 

 ىأُخر غير متداولة اتالتزام - ١٧
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  

  ٣٫٣٢٠٫٦٨٤    ٣٫٥٢٢٫١٢٢  )حكومية(منح  مؤجلة إيرادات
  ١٫٥٩١٫٩١١    ١٫٤٩١٫٢٠٨  مالية  التزامات
  ١٨٨٫٠٢٢    ٥٤٫٧١٦  أخرى التزامات

  ٥٫١٠٠٫٦١٧    ٥٫٠٦٨٫٠٤٦  

 التزامات متداولة أُخرى - ١٨
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  

  ٢٫١٤٥٫٢٧٦    ٢٫٢٤٢٫٧٩٥  مالية  التزامات
  ١٫٥٣٤٫٦٠١    ١٫٧٢٩٫٨٨٦   أخرى التزامات
  ٢١٫٢٥٩    ٢٫٧٣١   مؤجلة إيرادات

  ٣٫٧٠١٫١٣٦    ٣٫٩٧٥٫٤١٢  

 دخل الزكاة وضريبة ال - ١٩
مع سداد الزكاة المستحقة بناء على تلك االقرارات وتسلمت  ٢٠١٨قدمت المجموعة جميع إقراراتها الزكوية حتى نهاية عام 

المجموعة تقدم إقراراً زكويا موحداً لها ولشركاتها التابعة أصبحت  ٢٠٠٩شهادات الزكاة لتلك السنوات. علما انه بدءاً من عام 
  .هـ)٢٨/٤/١٤٢٨وتاريخ  ١٠٠٥المملوكة بالكامل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر (طبقا للقرار الوزاري رقم 

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

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

، وقد قامت مليون ريال سعودي ٥١٨بلغت  ٢٠١٤تخص اإلقرار الزكوي لعام  تتسلمت المجموعة ربطاً زكوياً يتضمن فروقا كما
ترى المجموعة سالمة موقفها القانوني وانه لن يترتب عن ذلك أي  يه خالل المهلة النظامية.المجموعة باإلعتراض عل

  . جوهرية مخصصات إضافية

توصلت المجموعة الى تسوية نهائية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يخص اإلعتراض المقدم عن الربط الزكوي  كما
  . ال سعوديمليون ري ٦٢دفع مبلغ  ونتج عنها ٢٠١٨للعام 
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  األدوات المالية  - ٢٠
 القيم العادلة لألدوات المالية 

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

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ يونيو ٣٠    

  المالية األصول

 مستويات
القيمة 
  الدفترية القيمة    العادلة القيمة    الدفترية القيمة  العادلة

  

  العادلة القيمة
  ٢١٫٣٧٢٫٣٦٨    ٢١٫٣٧٢٫٣٦٨    ٢٥٫٧٩٤٫٣٨٨   ٢٥٫٧٩٤٫٣٨٨  ٣ مستوى  مدينون تجاريون وآخرون 

  ٢٫١٨١٫٤١٦    ٢٫١٨١٫٤١٦    ١٫٤٠٧٫٧٠٤   ١٫٤٠٧٫٧٠٤  ٢ مستوى  مرابحات قصيرة األجل 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

  ١٫٥٥٠٫٨٦٩    ١٫٥٥٠٫٨٦٩    ١٫١٤١٫٥٥٠   ١٫١٤١٫٥٥٠  ٣ مستوى  الخسارة 
          بالتكلفة المطفأة :

  ٥٫٦٠٠٫٥٤٣    ٥٫٦٠٠٫٥٤٣    ٥٫٢٨٨٫٧٣٤   ٥٫٢٨٨٫٧٣٤  ٢ مستوى  صكوك
  ٤٣٨٫٤٨١    ٤٣٨٫٤٨١    ٤٢٦٫١٩٢   ٤٢٦٫١٩٢  ٢ مستوى  قروض الموظفين 

  ١١٠٫١٢٩    ١١٠٫١٢٩    ١٩٨٫٧١٣   ١٩٨٫٧١٣  ٢ مستوى  أُخرى
    ٣١٫٢٥٣٫٨٠٦    ٣١٫٢٥٣٫٨٠٦   ٣٤٫٢٥٧٫٢٨١   ٣٤٫٢٥٧٫٢٨١  

                  االلتزامات المالية 
                  بالتكلفة المطفأة:

                  قروض:
  ١٫٢٣٢٫٥٥٤    ١٫٢٣٢٫٥٥٤    ١٫٠٤٤٫٤٩٧   ١٫٠٤٤٫٤٩٧  ٢ مستوى  غير مضمونة–مرابحات وتورق 

  ٦٫٦٧٠٫٠٣٨    ٦٫٦٧٠٫٠٣٨    ٦٫٦٧٠٫٨١٩   ٦٫٦٧٠٫٨١٩  ٢ مستوى  غير مضمونة –صكوك 
  ١٫٤١٠٫٢٢٣    ١٫٤١٠٫٢٢٣    ١٫٣٤٩٫٧٠٥   ١٫٣٤٩٫٧٠٥  ٢ مستوى  مرابحات مضمونة

  ١٫٦١٨٫٦٥٣    ١٫٦١٨٫٦٥٣    ١٫٥٤٣٫٦٤١   ١٫٥٤٣٫٦٤١  ٢ مستوى  التزامات مالية أُخرى 
  ٢٫١١١٫١٦١    ٢٫١١١٫١٦١    ٢٫١٧٨٫٩٠٢   ٢٫١٧٨٫٩٠٢  ٢ مستوى  توزيعات مستحقة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
                 الخسارة:

  ٧٫٣٧٣    ٧٫٣٧٣    ١١٫٤٦٠   ١١٫٤٦٠  ٢ مستوى  التزامات مشتقة 
    ١٣٫٠٥٠٫٠٠٢    ١٣٫٠٥٠٫٠٠٢    ١٢٫٧٩٩٫٠٢٤   ١٢٫٧٩٩٫٠٢٤  

 ارتباطات رأسمالية  - ٢١
وتقنية المعلومات  تصاالتاال، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع وزارة المالية ووزارة ٢٠١٨ عام الرابع منخالل الربع   -أ

وتقنية المعلومات ("الجهات الحكومية") تتعلق بتسوية شاملة ونهائية للخالف القائم والمتعلق  تصاالتاالوهيئة 
يناير  ١بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة للشركة عن الفترة من 

رأسمالية في بنيتها التحتية بما يتوافق مع  اتإستثمارالشركة ب التزامذلك مقابل و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١وحتى  ٢٠٠٨
حسب شروط  ٢٠١٨يناير  ١خالل فترة ثالث سنوات اعتبارا من  تصاالتلالاستراتيجية المملكة في تطوير البنية التحتية 

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

مليون  ٣٠٠اإلنترنت بمبلغ  و االتصاالت بيئة لتطوير يهدف صندوق في ستثمارا يةاتفاق المجموعة شركات إحدى لدى  -ب
(ما  مليون دوالر امريكي ٣٠٠: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٠ يونيو ٣٠كما في  مليون ريال سعودي) ١٫١٢٥(ما يعادل  دوالر أمريكي

 .مليون ريال سعودي) ١٫١٢٥يعادل 
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 محتملة  اتالتزام - ٢٢
 ٤٫٥١٤: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٠ يونيو ٣٠مليون ريال سعودي كما في  ٤٫٢٢٩لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة بمبلغ   -أ

 مليون ريال سعودي).

 ٩٦١: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٠ يونيو ٣٠مليون ريال سعودي كما في  ٨١٣لدى المجموعة اعتمادات مستندية قائمة بمبلغ   -ب
 مليون ريال سعودي).

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

 النتائج على جوهري أثر لها المطالبة ليس هذه وأن ساس لها،المستقلة التي تم الحصول عليها بأن مطالبة العميل ال أ
 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  ٢٠١٥وحتى 
استقطاع عن خدمة استئجار شبكات المشغلين الدوليين نتيجة لعدم تحقق مصدرية الدخل داخل المملكة العربية 

لى آراء المختصين في هذا الشأن وطبيعة الخالف السعودية، لذا فإن هذه الخدمة ال تخضع لضريبة االستقطاع. وبناًء ع
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 العامة للزكاة والدخل  ضريبة القيمة المضافةربط المجموعة ، تسلمت ٢٠٢٠خالل الربع األول من العام   -و
المجموعة وقامت  .مليون ريال سعودي بخالف الغرامات ٩٩، وذلك بمبلغ ٢٠١٩وشهر يناير من عام  ٢٠١٨عن العام 

بأن نتيجة المجوعة سالمة موقفها الضريبي من وجهة نظرها. كما تعتقد لباالعتراض على الربط الضريبي المشار اليه نظرا 
 .٢٠٢٠ يونيو ٣٠كما في  سيكون لصالحها ولن يترتب عنه أي مخصصات إضافيةاالعتراض 

آليات مفصلة تتعلق بمؤشرات االداء  ٢٠١٨تتضمن االتفاقية التي تم توقيعها مع الجهات الحكومية خالل الربع الرابع من   -ز
قوم الشركة بإعادة تقييم . ت٢٠١٨المستهدفة 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.

 االستحواذ على شركات تابعة جديدة - ٢٣
الشركة  تم توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم غير ملزمة، مع مجموعة "فودافون العالمية" تستحوذ بموجبها ٢٠٢٠يناير  ٢٩تاريخ ب

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

والحاجة إلى مزيد من الوقت إلكمال اإلجراءات المتعلقة بالصفقة، ) ١٩-(كوفيد س كورونا المستجدتسببت بها جائحة فيرو
 .٢٠٢٠ ابريل ١٣ تاريخ من ابتداءً  اً يوم ٩٠فقد اتفق الطرفان على تمديد مذكرة التفاهم لمدة  ،بما في ذلك الفحص النافي للجهالة

  ). ٢٨(انظر إيضاح 
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 الموظفينبرنامج أسهم حوافز  - ٢٤
مليون ريال سعودي  ٣٠٠مليون سهم وبمبلغ ال يتجاوز  ٥٫٥مجلس اإلدارة على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى  وافق

 ٢٠ بتاريخ ةالمنعقدتوصية للجمعية العامة الغير عادية  برفع قامووذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، 
   .) أشهر من تاريخ الموافقة٨شراء األسهم خالل (للموافقة على البرنامج و ٢٠٢٠ ابريل

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

  .للموظفين أي توزيعات أرباح خالل فترة احتفاظ الشركة بها

 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 الشركةمن ربع سنة إلى آخر بناء 

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

 ملزمة على الشركة من وقت آلخر.

  :٢٠٢٠يونيو  ٣٠قامت الشركة بتوزيع األرباح التالية خالل فترة الستة أشهر المنتهية في وتماشياً مع ذات السياسة، 

 .٢٠١٩ريال سعودي عن كل سهم عن الربع الرابع من عام  ١عودي بواقع مليون ريال س ٢٬٠٠٠ -

 .٢٠٢٠ريال سعودي عن كل سهم عن الربع األول من عام  ١مليون ريال سعودي بواقع  ٢٬٠٠٠ -

، ٢٠٢٠من عام  ثانيالبتوزيع 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

 ) ١٩-كوفيدآثار انتشار فيروس كورونا المستجد ( - ٢٦
أعلنت  ٢٠٢٠، وخالل شهر مارس ٢٠١٩) ألول مرة في نهاية شهر ديسمبر ١٩-تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد

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

في نهاية الربع الثاني من عام  .ق لكثير من القطاعات على المستوى العالمي والمحليوإغالواالجتماعي  النشاط االقتصادي
قامت حكومة المملكة العربية السعودية برفع حظر التجول بشكل كامل والسماح بعودة جميع األنشطة االقتصادية  ٢٠٢٠

شطة، وااللتزام بالتباعد االجتماعي. كما أنه تم التجارية مع وجوب مراعاة تطبيق جميع التدابير الوقائية المعتمدة لجميع األن
  استمرار تعليق العمرة والزيارة وكذلك تعليق الرحالت الدولية.

 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 
  .صول لهم إلى مكان تواجدهم حرصا على سالمتهموالو لضمان استمرار الخدمات المقدمة للعمالءبإمكانات وتسهيالت أكبر 
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 ) (تتمة)١٩-آثار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ٢٦
، لم تتأثر أعمال ٢٠٢٠يونيو  ٣٠وحتى تاريخ اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

مع األخذ بعين االعتبار التأثير األقل ات استمرار تفشي الفيروس، المجموعة وعملياتها التشغيلية بشكل جوهري من تبع
وعملياتها  نتائج أعمال المجموعة أنه تم تقييم أثر الجائحة على علماً بالشركات العاملة في قطاع االتصاالت. أعمال على  للجائحة

عتمد بشكل رئيسي على العديد من أنها ت حيث ةغير مؤكدباستخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات الالتشغيلية 
  . موثوقبشكل التي ال يمكن التنبؤ بها  العوامل والتطورات المستقبلية

  مستمرة في تقييم طبيعة ومدى تأثير هذه الجائحة على أعمالها ونتائجها المالية.المجموعة علما بأن 

 الموحدة الموجزة  االولية اعتماد القوائم المالية - ٢٧
 الستةو تي الثالثةالموحدة الموجزة لفتر االولية المفوضة من مجلس إدارة الشركة القوائم الماليةالمراجعة اعتمدت لجنة 
  .٢٠٢٠ يوليو ٢٢في اجتماعها المنعقد بتاريخ  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في  تينأشهر المنتهي

 أحداث الحقة - ٢٨
تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة مع مجموعة فودافون (فودافون) وذلك لالستحواذ المحتمل على حصة  الحاقاً إلى

لتحديات اللوجستية التي تسببت بها الستمرار انظًرا و )،٢٣، (انظر إيضاح %٥٥فودافون في شركة فودافون مصر والبالغة 
يد من الوقت إلكمال اإلجراءات المتعلقة بالصفقة، بما في ) والحاجة إلى المز ١٩-COVIDجائحة فايروس كورونا المستجد (

  .٢٠٢٠يوليو  ١٢ابتداًء من تاريخ اضافياً يوًما  ٦٠ذلك الفحص النافي للجهالة فقد اتفق الطرفان على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 

 أرقام المقارنة - ٢٩
  .٢٠٢٠يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع التصنيف المستخدم 

 




