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   )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢١مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 

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

٨ 
 

 عامة معلومات - ١
 تأسيس الشركة - أ

وتاريخ  ٣٥تأسست شركة االتصاالت السعودية ("الشركة") كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/
) والذي قضى بتحويل قطاع البرق والهاتف بوزارة البرق والبريد والهاتف ("قطاع ١٩٩٨أبريل  ٢١هـ (الموافق ١٤١٨ذو الحجة  ٢٤

 ٢٣بتاريخ  ٢١٣مع مختلف مكوناته وإمكانياته الفنية واإلدارية إلى الشركة، وطبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم  االتصاالت")
) تم اعتماد نظام الشركة األساسي ("النظام األساسي") وكانت الشركة في حينه ١٩٩٨أبريل  ٢٠هـ (الموافق ١٤١٨ذو الحجة 

رجب  ٢بتاريخ  ١٧١ة ("الحكومة"). وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم مملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودي
يتمثل الطرف المسيطر النهائي على  وبذلكمن أسهمها  %٣٠)، قامت الحكومة ببيع ٢٠٠٢سبتمبر  ٩هـ (الموافق ١٤٢٣

  من اجمالي اسهم الشركة. %٧٠ملكية صندوق االستثمارات العامه الذي يمتلك  خالل من بالحكومةالشركة 
هـ ١٤١٩محرم  ٦بدأت الشركة عملها بتوفير خدمات االتصاالت على نطاق المملكة العربية السعودية ("المملكة") في 

ربيع األول  ٤كشركة مساهمة سعودية بتاريخ  ١٠١٠١٥٠٢٦٩) وحصلت الشركة على سجلها التجاري رقم ١٩٩٨مايو  ٢(الموافق 
لرئيسي للشركة في مجمع الملك عبد العزيز على طريق اإلمام محمد بن ). يقع المركز ا١٩٩٨يونيو  ٢٩هـ (الموافق ١٤١٩

 سعود في حي المرسالت، الرياض، المملكة العربية السعودية.

 عمال وأنشطة المجموعةأ - ب
تتمثل األنشطة الرئيسة للشركة والشركات التابعة لها (يشار إليهم جميعاً بـ"المجموعة") في توفير وتقديم خدمات 

   مل على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:تتش التيالمعلومات واإلعالم والمدفوعات الرقمية، واالتصاالت و
  ) إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة والمتنقلة والبنى التحتية. ١(
  ا وإدارتها. ) توصيل خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات المختلفة وتقديمها إلى العمالء، وصيانته٢(
) إعداد الخطط والدراسات الالزمة لتطوير خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وتنفيذها من النواحي الفنية والمالية ٣(

  الخدمات االستشارية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات. وواإلدارية. وإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية 
وتقنية المعلومات والبنى التحتية وتطويرها، عن طريق استخدام أحدث األجهزة  ) التوّسع في شبكات ونظم االتصاالت٤(

   .والمعدات في مجال تقنية االتصاالت وخصوصاً في مجال تقديم الخدمات والتطبيقات والبرامج وإدارتها
خدمات  –) تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر (االتصاالت ٥(

  الخدمات السحابية).  –الخدمات المدارة  –تكنولوجيا المعلومات 
  خــدمات اإلنترنت. ) توفير المعلومات واألنظمة المعتمدة على المعلومات للعمالء، وتوفير وسائل االتصال لنقل ٦(
) تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير وشراء وامتالك وتأجير وتصنيع وتسويق وبيع وتطوير وتصميم وتركيب وصيانة ٧(

أجهزة ومعدات شبكات االتصاالت المختلفة والقيام بأعمال المقاوالت المتعلقة بها، بما في ذلك الشبكات الثابتة 
  ك برامج الحاسب اآللي والممتلكات الفكرية اُألخرى.والمتحركة والخاصة، وكذل

  استثمار العقارات وما قد يترتب على ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة.  )٨(
  القروض وتملك األصول الثابتة والمنقولة بقصد تحقيق أغراضها.  على الحصول) ٩(
  ى للشركات التابعة. ) تقديم الدعم المالي واإلداري والخدمات اُألخر١٠(
  ) تقديم خدمات التطوير والتدريب وإدارة األصول والتنمية والخدمات اُألخرى ذات العالقة. ١١(
  ) تقديم حلول دعم القرار وذكاء األعمال واستثمار البيانات. ١٢(
  ) تقديم خدمات سلسلة اإلمدادات والخدمات اُألخرى.١٣(
  ) تقديم خدمات المدفوعات الرقمية.١٤(
 ) تقديم خدمات االمن السيبراني. ١٥(
  ) إنشاء وإقامة وإصالح محطات وأبراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار.١٦(

فضــال عن ذلك يحق لها إنشــاء شــركات بمفردها ذات مســؤولية محدودة أو مســاهمة مقفلة، كما يجوز لها أن تمتلك 
ها، ولها حق االشـــتراك مع غيرها في تأســـيس الشـــركات األســـهم والحصـــص في شـــركات أُخرى قائمة أو تندمج مع

  .المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو أي كيانات أُخرى سواء داخل المملكة أو خارجها
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٩ 
 

 اإلعدادأسس  - ٢
" والمعتمد األولي"التقرير المالي  ٣٤الموحدة الموجزة وفقاً لمعيار المحاســــبة الدولي رقم األولية تم إعداد القوائم المالية 

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

جنب مع إلى  الموحدة الموجزة يجب قراءتها جنباً األولية للمعايير الدولية للتقرير المالي، لذا فإن هذه القوائم المالية وفقاً 
  .٢٠٢٠ديسمبر  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 
 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

. علما ان هناك تعديالت على المعايير تدخل حيز ٢٠٢١يناير  ١بتاريخ تطبيق ال يوجد معايير او تفســيرات جديدة ســارية المفعول 
  ولكن ليس لها أي اثر جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. ٢٠٢١يناير  ١التطبيق بدأً من 

  المعلومات القطاعية  - ٤
والســـلع المتعلقة بها. إن أغلبية إيرادات ودخل وأصـــول  تصـــاالتاالزاول المجموعة نشـــاطاً رئيســـياً يتمثل بتقديم خدمات ت

الســـعودية). تعمل  تصـــاالتاالالســـعودية وشـــركة قنوات  تصـــاالتاالالمجموعة تتعلق بعملياتها داخل المملكة (شـــركة 
 المجموعة خارج المملكة من خالل شركاتها التابعة وشركاتها الزميلة ومشاريعها المشتركة في دول متعددة.

سعار أل اً وفق. تحسب المبيعات بين القطاعات اتاإليراد تقرير تقدمعلى المنشأة التي  بناءً يوزع اإليراد على القطاع التشغيلي 
 التعامل التجاري العادي.

وبالتالي تم تجميع باقي اإليرادات، جمالي إمن  %٧٥القطاعات التي تم اإلفصــــاح عنها بشــــكل مســــتقل تجاوزت مســــتوى 
  ".ىأُخر ضمن "قطاعات تشغيلية ىخرالتشغيلية األُ القطاعات 

  مارس: ٣١فيما يلي تحليل إليرادات المجموعة ونتائجها على أساس القطاعات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

    :الى العائد الربح صافي

  ٢٫٩١٢٫٧٤٥  ٢٫٩٥٢٫٠٩٤  الشركة  مساهمي

  ٣٨٫٣٨٤  ٤٧٫٨٦٦  الملكية غير المسيطرة حقوق

  ٢٫٩٥١٫١٢٩  ٢٫٩٩٩٫٩٦٠  

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
        )١(اإليرادات 

  ١٠٫٣٣٣٫٠٤٢   ١١٫٢٥٨٫٣٧٣  شركة االتصاالت السعودية 
  ٤٫٢٩٥٫٢١٠    ٤٫٩٢٩٫٨٣٧  شركة قنوات االتصاالت السعودية

  ٣٫٦١٠٫١٨٨   ٤٫١٢١٫٠٩٠  )٢( قطاعات تشغيلية أُخرى
  )٤٫٣٠٣٫٥٨٨(   )٤٫٦١٣٫٨٠٣(  اإلستبعادات/ التسويات

  ١٣٫٩٣٤٫٨٥٢    ١٥٫٦٩٥٫٤٩٧  إجمالي اإليرادات
  )٨٫٦٠٤٫٩٦٠(   )٩٫٨٥٤٫٣٠٢(  تكلفة العمليات التشغيلية (بإستثناء االستهالك واإلطفاء)

  )٢٫٣٢٥٫٨٦٥(   )٢٫٣٥٩٫٥٨٨(  ءاوإطفاستهالك 
  )١٩٩٫٠١٧(  )٨٠٫٣١٩(  تكلفة برنامج التقاعد المبكر

  ١٣١٫٤٥٩    ١٠١٫٨٦٤  إيرادات تمويل
  )١٧٢٫٧٦٥(   )١٤٣٫٧٤٠(  تكاليف تمويل

  ٥٫٧١٦   )٤٫١١٦(  إيرادات أُخرى (مصاريف)صافي 
شركات زميلة ومشاريع  صافي الحصة في نتائج االستثمارات في  صافي

  )١٨٫٧١٩(    ٢١٫٩٢٠  مشتركة
  ٤٣٠٫٨١١   )٢١٫٩٢٦(   أُخرى مكاسب (خسائر) صافي

  )٢٣٠٫٣٨٣(   )٣٥٥٫٣٣٠(  زكاة وضريبة دخل
  ٢٫٩٥١٫١٢٩    ٢٫٩٩٩٫٩٦٠  صافي الربح
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١٠ 
 

  المعلومات القطاعية (تتمة) - ٤

  مارس:  ٣١وفيما يلي تحليل الجمالي الربح على أساس القطاعات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  ٦٫٥٠٨٫٥٨٦   ٦٫٨٧١٫٣١٩  شركة االتصاالت السعودية
  ٣٣٠٫٧٣٠    ٤٠٢٫٤٢٥  شركة قنوات االتصاالت السعودية

  ١٫٤٧٥٫٣٣٣   ١٫٦٥٢٫٠٢٦  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )١١٨٫٧٦٨(   )٣٦٨٫٦٦٩(  اإلستبعادات/ التسويات

  ٨٫١٩٥٫٨٨١    ٨٫٥٥٧٫١٠١  إجمالي الربح
  

  الجغرافي التوزيعمعلومات عن 

  :مارس ٣١ في المنتهيةلفترة الثالثة أشهر   فيما يلي التوزيع الجغرافي لإليرادات
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  ١٢٫٨٨٤٫٠٢٥  ١٤٫٥٢١٫٨٣٨  السعودية العربية المملكة
  ١٫٠٥٠٫٨٢٧    ١٫١٧٣٫٦٥٩  (*)أُخرى

  ١٣٫٩٣٤٫٨٥٢    ١٥٫٦٩٥٫٤٩٧  

  البحرين  مملكة والكويت  دولة(*) تتضمن "أخرى" 

  : كما في المجموعة على أساس القطاعات اتالتزاموفيما يلي تحليل أصول و

اإليرادات الناتجة من العمالء الخارجيين والداخليين. بلغت المبيعات  إيرادات القطاعات المذكوره أعالهتمثل  ) ١( 
مليون  ٤٫٦١٤مبلغ  ٢٠٢١مارس  ٣١في  ةالمنتهي الثالثة أشهر ةلفتروالتسويات بين القطاعات (بين شركات المجموعة) 

ها عند إستبعادمليون ريال سعودي) والتي تم  ٤٫٣٠٤: ٢٠٢٠مارس  ٣١في  ةالمنتهي أشهرالثالثة  ةلفترريال سعودي (
  التوحيد.

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 شركةتي سي واس 
 .السيبرانيمن واالوشركة المتقدمة للتقنية  وشركة المدفوعات الرقمية السعودية المحدودة تصاالتاالأبراج 

  

  

  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ مارس ٣١ 
        األصول

  ١٢٩٫٩١٥٫٥٦٦    ١٣٢٫٧٤٤٫٣٥٠  شركة االتصاالت السعودية 
  ٥٫٥٢٧٫٦٤٦    ٥٫٩٨٩٫٨٢٥  شركة قنوات االتصاالت السعودية 

  ٣٧٫٧٨٨٫٥٣٥    ٣٨٫٢٨٩٫٧٠٨  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )٥١٫٢٥٩٫٦٤٧(    )٥٢٫٥٥٩٫٥٥٠(  إستبعادات/ تسويات

  ١٢١٫٩٧٢٫١٠٠    ١٢٤٫٤٦٤٫٣٣٣  إجمالي األصول
        االلتزامات

  ٥٢٫٦٥٤٫٠٦٠    ٥٤٫١٢٩٫٧٩٨  شركة االتصاالت السعودية 
  ٣٫٩٤٣٫٥٠٩    ٤٫٣٤٧٫٣٥٥  شركة قنوات االتصاالت السعودية 

  ٢٤٫٣٠٢٫٢٥٢    ٢٥٫١٩٤٫٠٦٢  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )٢٤٫١٩٤٫٧٣٦(    )٢٥٫٤٦٩٫٠٢٦(  إستبعادات/ تسويات

  ٥٦٫٧٠٥٫٠٨٥    ٥٨٫٢٠٢٫١٨٩  إجمالي االلتزامات
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  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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١١ 
 

 ممتلكات ومعدات - ٥

مليون ريال  ١٫٠٥٥ بقيمة ومعدات ممتلكات بإضــــافة، قامت المجموعة ٢٠٢١ مارس ٣١المنتهية في  أشــــهر الثالثة فترةخالل 
منها إضافات غير  مليون ريال سعودي ١٫٠٥٩: ٢٠٢٠ مارس ٣١( سعودي ريال مليون ٣٧منها إضافات غير نقدية بقيمة  سعودي

 ).سعودي ريال مليون ٣٩نقدية بقيمة 

تبلغ قيمتها الدفترية  ومعدات ممتلكات، قامت المجموعة باســــتبعاد ٢٠٢١ مارس ٣١المنتهية في  أشــــهر الثالثة فترةخالل 
 ومعدات ممتلكات بيع من خســائر عنهنتج  والذيمليون ريال ســعودي)  ١٨: ٢٠٢٠ مارس ٣١ مليون ريال ســعودي ( ١٢الصــافية 

شهر المنتهي الثالثة ةلفتر سعودي ( ١٢تبلغ  ٢٠٢١ مارس ٣١في  ةأ شهر المنتهي الثالثة ةلفترمليون ريال   ٦: ٢٠٢٠ مارس ٣١في  ةأ
  .)سعودي ريال مليون

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

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  ١٫٢٨٧٫١٠٤    ١٫٣٥٣٫٧١٧  اإليرادات تكلفة

  ١٫٧٣٧    ١٫٧٤١  وتسويقية هبيعي مصاريف
  ٢٩٤٫٨٦١    ٢٩٤٫٩٠١  وإدارية عمومية مصاريف

  ١٫٥٨٣٫٧٠٢   ١٫٦٥٠٫٣٥٩ 

  
 عقارات استثمارية - ٦
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ مارس ٣١  

(*) أراضي
  ٣٦٫٩٨٠   ٣٦٫٩٨٠ 

ية قيمتها بلغت أرض بتحويل المجموعة قامت، ٢٠٢٠ عام من الرابع الربع خالل(*)  يال مليون ٣٧ الدفتر  بند من ســــعودي ر
  لغرض التطوير واإلستثمار العقاري.  استثمارية عقارات بند إلى ومعدات ممتلكات

سعودي كما في  ١٤٨ لألرض بلغت القيمة العادلة سمبر  ٣١مليون ريال  شري  ٢٠٢٠دي سن شركة   ٢١والتي تم تقييمها من قبل 
) والتي تم تعيينها كمقيم مســـتقل مؤهل مهنيا ومعتمد من قبل الهيئة الســـعودية ٣٢٣/١٨/٧٥٢الســـعودية ترخيص رقم (

غير جوهري على القيمة العادلة لهذه األرض للمقيمين المعتمدين (تقييم). ال يوجد أي إضــافات أو اســتبعادات كما لم يطرأ ت
. يتم تصـــنيف قياس القيمة العادلة ضـــمن المســـتوى الثالث اســـتناداً إلى أســـاليب التقييم المطبقة ٢٠٢١مارس  ٣١كما في 

   (طريقة المقارنة السوقية والقيمة المتبقية).

  أصول غير ملموسة وشهرة   - ٧
منها  سعودي ريال مليون ١٩١ الملموسةغير  لألصول اإلضافاتصافي  بلغ ،٢٠٢١ مارس ٣١المنتهية في  أشهر الثالثة فترة خالل

 ١٩٣منها إضافات غير نقدية بقيمة  سعودي ريال مليون ٤٦٢: ٢٠٢٠ مارس ٣١( سعودي ريال مليون ٣إضافات غير نقدية بقيمة 
  ).سعودي ريال مليون

لفترة الثالثة أشــهر المنتهية  التشــغيلية التكاليف بنود حســب تصــنيفه تم لو فيما اإلطفاء مصــروف توزيع التالي الجدول يبين
  مارس: ٣١في 

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  ١٧١٫٨٦١    ١٣٦٫١٩٨  اإليرادات  تكلفة

  ٦٥٧    ٧٨٢  وتسويقية بيعيهمصاريف 

  ٣٤٩٫١٧٢    ٣٦٧٫٢٤٠  مصاريف عمومية وإدارية

  ٥٢١٫٦٩٠   ٥٠٤٫٢٢٠ 
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١٢ 
 

   ستخداماالأصول حق  - ٨
 ســعودي ريال مليون ٢٥٨ االســتخدام حق ألصــول اإلضــافاتصــافي  بلغ ،٢٠٢١ مارس ٣١المنتهية في  أشــهر الثالثة فترة خالل

 ).سعودي ريال مليون ٣١١: ٢٠٢٠ مارس ٣١(

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

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  ١٧٢٫٤٢٥    ١٥٨٫٥٥٤  اإليرادات تكلفة

  ٦١٥    ٢٫٨٢١  وتسويقية هبيعي مصاريف
  ٤٧٫٤٣٣    ٤٣٫٦٣٤  وإدارية عمومية مصاريف

  ٢٢٠٫٤٧٣   ٢٠٥٫٠٠٩  

 أخرىو ماليةأصول  - ٩
 أصول مالية  ١-٩

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ مارس ٣١ 

  ١٫١١٩٫٤١٣    ٩٧٩٫٦٩٦  الربح أو الخسارة    أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل

        أصول مالية بالتكلفة المطفأة:
  ٥٫٣٧١٫٤٤٦    ٥٫٣٢٦٫٥١٩  صكوك 

  ٤١١٫٦٦٥    ٣٩٩٫٠٣٧  قروض لموظفين 
  ١٦٧٫٤٩٨    ١٥٧٫٤٠٠  أُخرى  

  ٥٫٩٥٠٫٦٠٩    ٥٫٨٨٢٫٩٥٦  

  ٧٫٠٧٠٫٠٢٢    ٦٫٨٦٢٫٦٥٢  

        
  ١٨٠٫٣٩٧    ١٧٤٫٨٥٣  متداولة 

  ٦٫٨٨٩٫٦٢٥    ٦٫٦٨٧٫٧٩٩  غير متداولة  

  ٧٫٠٧٠٫٠٢٢    ٦٫٨٦٢٫٦٥٢  

  أصول أخرى  ٢-٩

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ مارس ٣١  
  ٢٫٣٦٦٫٦٢٠  ٢٫٢٣٤٫٠٧٥  مقدمة  دفعات

  ٤٩٨٫٠٢٠  ٧٤٤٫٣٥٤  مدفوعة مقدماً  مصاريف

  ١٢٨٫٥٧٨  ١١٥٫١٧٥  مؤجلة مصاريف

  ٢٧٤٫٣٢٥  ٥٧٠٫٩٤٦  أخرى

  ٣٫٢٦٧٫٥٤٣  ٣٫٦٦٤٫٥٥٠  
  

  ٣٫٠٨٧٫٨٨٣  ٣٫١٤٨٫٠٤٨   متداولة

  ١٧٩٫٦٦٠  ٥١٦٫٥٠٢  متداولة  غير

  ٣٫٢٦٧٫٥٤٣  ٣٫٦٦٤٫٥٥٠  
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١٣ 
 

 لألدوات الماليةقياس القيمة العادلة  - ١٠
ن واألرصـــدة المدينة األخرى والتجاري ينونلمدا أرصـــدةالمالية والمتمثلة في  دواتالقيم العادلة لأل بقياس المجموعةقامت 

 العادلة القيم فإن وعليه األخرى، الدائنة األرصـــدةن ووالتجاري الدائنون أرصـــدةوالمرابحات قصـــيرة األجل والنقد وما يماثله و
 .هاستحقاقإلقصر أجل  راً تقارب قيمتها الدفترية بشكل كبير نظ المالية األدوات لهذه

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

تســــتخدم المجموعة تقنيات تقييم تتناســــب مع الظروف الراهنة والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة. ألغراض 
اســتناداً إلى درجة ما إذا كانت  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

  العادلة  القيمة القيمة العادلة مستويات  األدوات المالية فئات  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ مارس ٣١    المالية األصول

         :بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ــدوق  جرئ والصـــــن ل ــال ا لم ــدوق رأس ا صـــــن

  ١٫١١٩٫٤١٣  ٩٧٩٫٦٩٦  ٣ مستوى  للمال الجريء ستثماريإلا
       

          االلتزامات المالية 
        بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

  ٩٫٨٨٢  ٥٫٠٨٥  ٢ مستوى  التزامات مشتقة     

للمال الجريء  الســـتثماريالمجموعة في صـــندوق رأس المال الجرئ والصـــندوق ا الســـتثماراتيتم الحصـــول على القيمة العادلة 
صناديق") من خالل  صناديق مدراءصافي قيمة األصول المستلمة من  تقارير("ال ستخدم مدراء  حيث. ال صناديقي تقنيات مختلفة  ال

من  ٣تحت مســـتوى  المصـــنفة األســـاســـية المالية األدواتة وطرق المضـــاعفة) لتقييم المخصـــوم ةالنقدي ات(مثل نماذج التدفق
تســــلســــل القيمة العادلة للصــــناديق. تعبر المدخالت غير المالحظة الهامة جزءاً ال يتجزأ من النماذج المســــتخدمة من قبل مدراء 

 ألرصــدة مطابقةيلي  فيما. الســيطرة الوةوع المخصــومة والســيولة التســويق المعدلة، الخصــم أســعارالصــناديق وتشــمل مخاطر 
  :العادلة للقيمة الهرمي التسلسل من" ٣" المستوى ضمن تقع والتي الصناديق هذهفي  المجموعة استثمارات

  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١    ٢٠٢١ مارس ٣١ 
  ١٫٥٥٠٫٨٦٩    ١٫١١٩٫٤١٣  الفترة بداية األصول قيمة صافي

  ٣٧٥٫٧٠٠    -  الفترةالصناديق خالل  إلى المدفوعة المساهمات

  )٧٢٣٫٧٦٧(    )١٣٦٫٢١٤(  الفترة خالل الصناديق من المستلمة التوزيعات

 األوليةالخسارة غير المحققة المعترف فيها في قائمة الربح أو الخسارة  صافي
  )٣٫٥٠٣(  (*) الموجزة الموحدة

  
)٨٣٫٣٨٩(  

  ١٫١١٩٫٤١٣   ٩٧٩٫٦٩٦    ةالفتر نهاية األصولقيمة  صافي

 .الموجزة الموحدةاألولية  أخرى في قائمة الربح أو الخسارةمكاسب (خسائر) تم تضمين صافي الخسارة غير المحققة في بند صافي (*) 

 الموجزةخرى المدرجة في القوائم المالية األولية الموحدة بأن القيمة الدفترية لألصــــول وااللتزامات المالية األ المجموعةتعتقد 
   تقارب قيمتها العادلة.

 .٢٠٢١ مارس ٣١ في المنتهية أشهر الثالثة فترةالمستويات المختلفة للقيمة العادلة خالل  بين تحويالتهناك  ليس
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١٤ 
 

 مدينون تجاريون وآخرون - ١١
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ مارس ٣١  

  ١٧٫٦٦٠٫٢٨٨  ٢١٫٣٣٧٫٧٤٦  تجاريون مدينون

  )٢٫٨٥٩٫٥٦٦(  )٢٫٨٠٠٫٣٣٤(  القيمة إنخفاض مخصص: يخصم

  ١٤٫٨٠٠٫٧٢٢  ١٨٫٥٣٧٫٤١٢  

  ١٫٢٨٣٫٦٩٤  ١٫١٢٧٫١٧٧  تجاريون غير مدينون

  ١٦٫٠٨٤٫٤١٦  ١٩٫٦٦٤٫٥٨٩  

 معامالت مع الجهات ذات العالقة - ١٢
  )مع الجهات ذات العالقة (شركات زميلة ومشاريع مشتركةواألرصدة معامالت التجارية ال ١-١٢

  مارس كما يلي: ٣١ذات العالقة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في بلغت تعامالت المجموعة التجارية مع الجهات 
٢٠٢١    ٢٠٢٠   
 المقدمة االتصاالتخدمات  ٩٧٫٦٢٥  ٥٤٫٧٤٠
 المستلمة االتصاالتخدمات  ٢٧٫٢٠٩  ١٣٫٨٥٧

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

 ٢٠٢١ مارس ٣١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 

  ٢٠٢١ مارس ٣١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 شركات زميلة  ٣٨٣٫١٦١    ٣٥٤٫٥٥٤  ٤٦٫٣١٥  ٦٣٫٨٢٠
 مشاريع مشتركة  ٣٣٫٩٩٥    ٤٧٫٢٤٩  ١٣٢٫١٠٧  ١٥٧٫٨٣٠
٤١٧٫١٥٦    ٤٠١٫٨٠٣  ١٧٨٫٤٢٢  ٢٢١٫٦٥٠    

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

  لحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة)معامالت التجارية واألرصدة مع جهات ذات عالقة (الجهات اال ٢-١٢
في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةبلغت اإليرادات المتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة لفتر

مليون ريال سعودي).  ٢٫٠٢٥مبلغ  ٢٠٢٠ مارس ٣١في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةمليون ريال سعودي (لفتر ٢٫٨١٠مبلغ  ٢٠٢١ مارس ٣١
وبلغت المصاريف المتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة (متضمنة الرسوم الحكومية) 

 ٢٠٢٠ مارس ٣١في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفترمليون ريال سعودي ( ١٫٣٢١مبلغ  ٢٠٢١ مارس ٣١في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
  مليون ريال سعودي). ١٫٠٧١مبلغ 

: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( سعوديمليون ريال  ١٦٫٩٠٥ :٢٠٢١ مارس ٣١بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة مع الجهات الحكومية كما في 
مليون  ٢٫١٣٤مبلغ  ٢٠٢١ مارس ٣١وبلغ إجمالي رصيد الذمم الدائنة مع الجهات الحكومية كما في . مليون ريال سعودي) ١٣٫٨٨٩

  مليون ريال سعودي). ١٫٠٥٨: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ريال سعودي (

 سعودي ريال مليون ٩٣٨: ٢٠٢١ مارس ٣١ في كما بالحكومة العالقة ذات الجهات مع المدينة الذمم رصيد اجمالي بلغ كما
: ٢٠٢١ مارس ٣١ في كما بالحكومة العالقة ذات الجهات مع الدائنة الذمم رصيد اجمالي وبلغ). سعودي ريالمليون  ٩١٢: ٢٠٢٠(

  ).سعودي ريال مليون ٣٤٥: ٢٠٢٠( سعودي ريال مليون ١٢٧
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١٥ 
 

 معامالت مع الجهات ذات العالقة (تتمة) - ١٢
المعامالت التجارية واألرصدة مع جهات ذات عالقة (الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة)  ٢-١٢

  (تتمة)
  الجهات الحكومية كما في: علىوفيما يلي أعمار األرصدة المدينة المستحقة 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ مارس ٣١  
  ١٠٫٢٧٥٫٧٠٧    ١١٫٠٥٦٫٢٠٨  من سنة  أقل

  ٣٫١٥٣٫٨٤١    ٥٫٤٠١٫٠١٣  أكثر من سنة إلى سنتين
  ٤٥٩٫٧٠٧    ٤٤٧٫٧٨٠  أكثر من سنتين

  ١٣٫٨٨٩٫٢٥٥    ١٦٫٩٠٥٫٠٠١  

 الخدمةمخصص مكافأة نهاية  - ١٣
تم تحديث الفترة . خالل ٢٠٢١مارس  ٣١تم احتســاب مخصــص مكافأة نهاية الخدمة باســتخدام أحدث تقييم إكتواري كما في 

اكتوارية مدرجة في ارباح صافي تسجيل  والذي نتج عنه ومعدل زيادة الرواتب اإلكتوارية المتعلقة بمعدل الخصماإلفتراضات 
 مليون ريال سعودي ١٤٧بمبلغ  ٢٠٢١ مارس ٣١في  ةلفترة الثالثة أشهر المنتهي الموحدة الموجزةقائمة الدخل الشامل األولية 

  مليون ريال سعودي). ٢٩٥اكتوراية بمبلغ ارباح صافي : ٢٠٢٠مارس  ٣١في  ةالمنتهي الثالثة أشهر ة(لفتر

 اإليجارعقود  اتالتزام - ١٤
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   ٢٠٢١ مارس ٣١  

  ٧٤٢٫١٨٥   ٩٩٢٫٠٠٣  متداولة
  ٢٫٢٣٧٫٨٥٣    ١٫٩٥٨٫٧٨٣  غير متداولة

  ٢٫٩٨٠٫٠٣٨    ٢٫٩٥٠٫٧٨٦  

مليون ريال سعودي تم  ٢٢مبلغ  ٢٠٢١ مارس ٣١في  ةالمنتهي أشهر الثالثة ةد اإليجار لفترمصروف الفائدة على التزامات عقو بلغ
   .مليون ريال سعودي) ٢٧ مبلغ ٢٠٢٠ مارس ٣١في  ةالمنتهي أشهرالثالثة  ةلفتر( التمويل يفتضمينها في تكال
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١٦ 
 

 ىأُخرو مالية اتالتزام - ١٥
 التزامات مالية  ١-١٥

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ مارس ٣١  
  ٢٫١٥١٫١١٦    ٤٫٥١٤٫٨٧٦  مستحقة أرباح توزيعات

  ٢٫٢٧٦٫٥٠٥    ١٫٩٤٤٫٦٣٦  التزامات مالية متعلقة بتراخيص الطيف الترددي
  ٦١٫٩٥٧    ١٣٠٫٩٩٢  واخرى مشتقة التزامات

  ٤٫٤٨٩٫٥٧٨    ٦٫٥٩٠٫٥٠٤  

        
  ٢٫٢٠٨٫٦٨٧    ٤٫٦٠٥٫١٤١  متداولة

  ٢٫٢٨٠٫٨٩١    ١٫٩٨٥٫٣٦٣  متداولة غير

  ٤٫٤٨٩٫٥٧٨    ٦٫٥٩٠٫٥٠٤  

 التزامات أُخرى ٢-١٥
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ مارس ٣١  

  ٣٫٨١٤٫٨٨٩    ٣٫٧٨٩٫٢٥٤   مؤجلة إيرادات
  ١٫٠٨٥٫٨٧٣    ٢٫٣٤٧٫٩٤٩  حكومية مستحقات
  ٣٨١٫٠٢٢    ٢٣٩٫٢٠١  واخرى نظامية مستحقات

  ٥٫٢٨١٫٧٨٤    ٦٫٣٧٦٫٤٠٤  

        
  ١٫٣٦١٫٠٨٤    ٢٫٤٩٩٫٤١٧  متداولة

  ٣٫٩٢٠٫٧٠٠    ٣٫٨٧٦٫٩٨٧  متداولة غير

  ٥٫٢٨١٫٧٨٤    ٦٫٣٧٦٫٤٠٤  

 زكاة وضريبة الدخل  - ١٦
وتسلمت مع سداد الزكاة المستحقة بناًء على تلك االقرارات  ٢٠١٩قدمت المجموعة جميع إقراراتها الزكوية حتى نهاية عام 

أصبحت المجموعة تقدم إقراراً زكوياً موحداً لها ولشركاتها التابعة المملوكة  ٢٠٠٩شهادات الزكاة لتلك السنوات. بدءاً من عام 
 بالكامل سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك وفقاً لالئحة التنفيذية لجباية الزكاة.

و  ٢٠١١و  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١والسنوات المنتهية في  ٢٠٠٧وام وحتى العام تسلمت المجموعة الربوط الزكوية النهائية لجميع األع
 .٢٠١٨و  ٢٠١٤

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

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

 ٨٦٥بمبلغ  ٢٠١٧وحتى  ٢٠١٥كما تسلمت المجموعة ربوطاً زكوية تتضمن فروقات تخص اإلقرارات الزكوية المقدمة لألعوام من 
اض عليها خالل المهلة النظامية. وترى المجموعة سالمة موقفها القانوني مليون ريال سعودي, وقامت المجموعة باإلعتر

   وأنه لن يترتب عن ذلك أي مخصصات إضافية جوهرية.
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١٧ 
 

 ربحية السهم  -١٧

 :مارس ٣١ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة والمخفضة األساسية السهم ربحية احتساب يلي فيما

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  ٢٫٩١٢٫٧٤٥    ٢٫٩٥٢٫٠٩٤  إلى مساهمي الشركة األم  العائد للسنةالربح  صافي
        :)باآلالف(األسهم  عدد

  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٫٩٩٩٫٢٠٧  األسهم العادية ألغراض احتساب ربحية السهم األساسية  لعدد المرجح المتوسط
  -    ٧٩٣  لعدد األسهم العادية المعاد شراؤها  المرجح المتوسط
  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  لعدد األسهم العادية ألغراض احتساب ربحية السهم المخفضة  المرجح المتوسط

  ):السعوديالشركة االم (بالريال  مساهميعلى الربح العائد إلى  بناء السهم ربحية
  ١٫٤٦    ١٫٤٨  األساسية  - 
  ١٫٤٦    ١٫٤٨  المخفضة  - 

  :٢٠٢١ مارس ٣١في  المنتهيةالثالثة أشهر  فترة خالل )باآلالف( القائمة األسهم عدد يلي فيما

  ١٫٩٩٧٫٠١٧  ةالفتر بداية القائمةاألسهم  عدد
  -   الفترةتم شرائها خالل  التي أسهم الخزينة  عدد
  ١٫٩٩٧٫٠١٧  ةالفتر نهاية القائمةاألسهم  عدد

  :٢٠٢١ مارس ٣١في  المنتهيةأشهر  الثالثة فترةخالل  )باآلالف(عدد أسهم الخزينة  يلي فيما

  ٢٫٩٨٣  ةالفتر بدايةأسهم الخزينة  عدد
  -   ةالفترأسهم الخزينة  التي تم شرائها خالل  عدد
  ٢٫٩٨٣  نهاية الفترة أسهم الخزينة  عدد

 ارتباطات رأسمالية  -١٨
 ١٫١٢٥اإلنترنت بمبلغ  و االتصاالت بيئة لتطوير يهدف صندوق في ستثمارا تفاقيةإ لمجموعةل التابعة شركاتال إحدى لدى

مليون ريال  ١٫١٢٥: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( ٢٠٢١ مارس ٣١كما في  )مليون دوالر أمريكي ٣٠٠ (ما يعادلمليون ريال سعودي 
 .)مليون دوالر امريكي ٣٠٠ ما يعادل، سعودي

  
 محتملة  اتالتزاموأصول  -١٩
مليون ريال سعودي كما  ٤٫٩٦٣بمبلغ مقدمة نيابة عن الشركة األم والشركات التابعة لدى المجموعة خطابات ضمان  -أ

 مليون ريال سعودي). ٤٫٢٢٢: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( ٢٠٢١مارس  ٣١في 

: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( ٢٠٢١مارس  ٣١مليون ريال سعودي كما في  ٩٤٣لدى المجموعة اعتمادات مستندية قائمة بمبلغ  -ب
 مليون ريال سعودي).٩٧٧

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

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

 أن يكون يتوقع وال أُخرى ومطالبات قضائية ودعاوى قانونية إجراءات االعتيادي خالل دورة نشاطها المجموعة تواجه - د
 .الموجزةالمالية األولية الموحدة  القوائم هذه في المبينة عملياتها نتائج أو المالي المجموعة مركز على جوهري تأثير لها
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١٨ 
 

 أصول والتزامات محتملة (تتمة) -١٩
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.

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

بناء على اراء االستشاريين المختصين في هذا وقامت المجموعة باإلعتراض عليها خالل المهلة النظامية. سعودي 
موقفها القانوني وان ذلك لن يترتب عنه أي مخصصات إضافية  ترى المجموعة سالمةالشأن وطبيعة هذه المبيعات 

 جوهرية.

، أبطلت محكمة التمييز في الكويت جزءاً من مرسوم التعريفة التنظيمية المفروضة على شركات ٢٠١٧في ابريل  -ز
ة. وبناًء على ذلك، قدمت إس تي سي من قبل وزارة االتصاالت الكويتي ٢٠١١يوليو  ٢٦االتصاالت المتنقلة في الكويت منذ 

، أصدرت ٢٠٢٠يونيو  ٣٠الكويت مطالبة السترداد المبلغ الزائد المدفوع من تاريخ التغيير في الالئحة حتى تاريخه. في 
 ١٨٫٣محكمة االستئناف الكويتية حكماً لصالح شركة إس تي سي الكويت بإلزام وزارة االتصاالت الكويتية بدفع مبلغ 

 مليون ريال سعودي). ٢٢٥ار كويتي (ما يعادل مليون دين
  

 الشركات التابعة  - ٢٠
 مع شركة ويستيرن يونيون لبيع حصة في شركة المدفوعات الرقمية السعوديةإتفاقية  وقعت المجموعة ٢٠٢٠نوفمبر  ٢١بتاريخ 

 ان يتمومن المتوقع  امريكي)مليون دوالر  ٢٠٠مليون ريال سعودي (ما يعادل  ٧٥٠) وبقيمة %١٠٠(شركة تابعة مملوكة بنسبة 
  :كما يلي ٢٠٢١خالل عام  الصفقةإجراءات إستكمال 

مليون دوالر امريكي)  ١٣٣٫٣مليون ريال سعودي (ما يعادل  ٥٠٠عند إتمام الصفقة تقوم شركة ويستيرن يونيون بدفع مبلغ  -
 في شركة المدفوعات الرقمية السعودية. %١٠للحصول على حصة 

حصول مليون دوالر امريكي)  في حال  ٦٦٫٦٧مليون ريال سعودي (ما يعادل  ٢٥٠ونيون بدفع مبلغ تقوم شركة ويستيرن ي -
 بعدها لترتفع حصة شركة ويستيرن يونيون المدفوعات الرقمية السعودية على رخصة الخدمات البنكية الرقمية شركة

 في شركة المدفوعات الرقمية السعودية. %١٥إلى 
مليون ريال سعودي في رأس مال شركة المدفوعات الرقمية السعودية في  ٨٠٢إضافي قدره تقوم المجموعة بضخ مبلغ  -

 .المدفوعات الرقمية السعودية على رخصة الخدمات البنكية الرقمية حال حصول شركة
 

يون ريال مل ٥٤٨زيادة راس مال شركة المدفوعات الرقمية بمبلغ ب قامت الشركة ٢٠٢٠ه خالل الربع الرابع من عام علما بأن
 ٩٤٨ليصبح اجمالي راس مالها   سعودي) مليون ريال ١٤٨بمبلغ الى رأس مال قرض شركاء من الشركة  منها تحويل(سعودي 

  مليون ريال سعودي.  
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١٩ 
 

 األجلطويلة  برنامج حوافز الموظفين - ٢١
شراء عدد من أسهم الشركة بحد أقصى على من قبل الجمعية العامة غير العادية تم التصويت بالموافقة  ٢٠٢٠ابريل  ٢٠بتاريخ 
مليون ريال سعودي وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة االجل  ٣٠٠مليون سهم وبمبلغ ال يتجاوز  ٥٫٥

شراؤها لن يكون لها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة وال تستحق تم علما بان األسهم التي (البرنامج). 
 .وزيعات أرباح خالل فترة احتفاظ الشركة بهاأي ت

يهدف البرنامج إلى استقطاب وتحفيز والمحافظة على الموظفين التنفيذيين المسؤولين عن تحقيق اهداف واستراتيجية 
المجموعة. ويوفر البرنامج خطة دفع على أساس األسهم للتنفيذيين المؤهلين المشاركين في البرنامج بحيث يتم منحهم 

  ا في الشركة عند استيفاء شروط مدة الخدمة واألداء وإنجاز األهداف المقررة من المجموعة. أسهم
 بمنح الشريحة األولى من البرنامج كما يلي: ٢٠٢٠قامت المجموعة خالل العام 

  ٢٠٢٠يوليو  ١  تاريخ المنح

  سهم الف ٧٨٥  اجمالي عدد األسهم الممنوحة

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

  ٢٠٢١/٢٠٢٢/٢٠٢٣يوليو  ١  تاريخ االستحقاق

  حقوق الملكية  طريقة التسوية

 
مارس  ٣١مليون ريال سعودي (  ٣٫١مبلغ  ٢٠٢١مارس  ٣١بلغ اجمالي المصاريف المتعلقة بالبرنامج لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

الموحدة الموجزة مع تسجيل  االولية : ال شيء ) تم تضمينها في بند مصاريف منافع الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة٢٠٢٠
): الدفع على ٢المبلغ المقابل ضمن بند احتياطيات أخرى في حقوق الملكية وذلك وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (

  أساس األسهم. 
  

  تساب القيمة العادلة على أساس سعر السوق مخصوما منه توزيعات األرباح المتوقعة للسهم الواحد في تاريخ المنح.اح (*) تم

 األرباح توزيعات  - ٢٢
سياسة توزيع األرباح لفترة الثالث سنوات القادمة  )٢٠١٨ديسمبر  ١٦(الموافق  هــ١٤٤٠ثاني ربيع  ٩ بتاريخأقر مجلس ادارة الشركة 

 ابريل ٢٤ (الموافقهـ ١٤٤٠شعبان  ١٩ بتاريخ الجمعية العامةمن قبل  تم اعتمادهاوالتي  ،٢٠١٨بداية من الربع الرابع من عام 
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  الى اإلشارة تجدر

 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.

 ١بواقع  ٢٠٢٠من عام  الرابعأرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع  توزيع عنالشركة  اعلنتتماشياً مع ذات السياسة،  و
   ريال سعودي عن كل سهم.

 ١بواقع    ٢٠٢٠) بتوزيع أرباح نقدية إضافية عن عام ٢٠٢١مارس  ٢٥هـ (الموافق ١٤٤٢شعبان  ١٢كما أوصى مجلس اإلدارة بتاريخ 
عقده  المزمعفي اجتماعها القادم  للموافقة ريال سعودي عن كل سهم، على ان يتم عرض هذه التوصية على الجمعية العامة

  . ٢٠٢١ابريل  ٢٦بتاريخ 
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٢٠ 
 

 توزيعات األرباح (تتمة) - ٢٢
 ٢٠٢١من عام  االولوأنه تماشياً مع ذات السياسة، ستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع  كما

 ريال سعودي عن كل سهم. ١بواقع 

 بهاال تستحق أي توزيعات أرباح خالل فترة احتفاظ الشركة جل األبرنامج حوافز الموظفين طويلة ل المخصصةالخزينة سهم أ إن
 األسهم.  لهذه يتم توزيع أرباح نقدية لن) وبالتالي ٢١(انظر إيضاح 

 ) ١٩-كوفيدآثار انتشار فيروس كورونا المستجد ( - ٢٣
، مع األخذ المستجدفيروس كورونا لم تتأثر أعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية بشكل جوهري من تبعات استمرار تفشي 

  بعين االعتبار التأثير األقل للجائحة على أعمال الشركات العاملة في قطاع االتصاالت. 

تم تقييم أثر الجائحة على نتائج أعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية باستخدام بعض األحكام والتقديرات واإلفتراضات غير 
 من العوامل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل موثوق.المؤكدة والتي تعتمد بشكل رئيسي على العديد 

 الموحدة الموجزة  االولية اعتماد القوائم المالية - ٢٤
أشهر  الثالثة ةالموحدة الموجزة لفتر االولية المفوضة من مجلس إدارة الشركة القوائم الماليةالمراجعة لجنة إعتمدت 
  .٢٠٢١ ابريل ٢٢بتاريخ في اجتماعها المنعقد  ٢٠٢١مارس  ٣١في  ةالمنتهي

  




