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 األنشطة -1
 

)"الشركة"(، هي  اإلنترنت واالتصاالت  لخدمات  العربية  بالسجل    سعوديةمساهمة    شركة  الشركة  السعودية  العربية  المملكة  في  مسجلة 
يقع المكتب المسجل للشركة في الرياض،  (.  م2003يناير    11هـ )الموافق  1423ذي القعدة    8تاريخ  ب   1010183482التجاري رقم  

غيرت الشركة كيانها القانوني من   م،2020  ديسمبر  شهر  خالل، المملكة العربية السعودية.  11372، الرياض  50شارع العليا، ص.ب  
م، أكملت الشركة طرحها العام األولي 2021وخالل شهر سبتمبر    (.16  إيضاح)  سعوديةذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة    شركة

 (.  16م )إيضاح 2021سبتمبر  30وتم تداول األسهم في 
 
 

وتركيب وصيانة   هايتمثل نشاط الشركة في تمديد وتركيب شبكات واسالك الكمبيوتر واالتصاالت واصالح وصيانة الطرق ومستلزمات
 .مراكز التدريب   و   التدريب العالي   معاهد  والخدمات االستشارية لإلدارة العليا و   السيبراني   واألمن   بالتجزئة  و   بالجملة   بيعهاو   األجهزة األمنية

 
 الشركة الفروع التالية إلدارة العمليات في المناطق األخرى من المملكة: لدى 

 
 سم الفرع ا سجلرقم ال  التاريخ   الموقع 

 واالتصاالت الشركة العربية لخدمات اإلنترنت  1010294137  هـ20/09/1431  الرياض
 السحابية للحوسبة السعودية الشركة 1010464020  هـ04/12/1437  الرياض
 مركز حلول الرائدة للتدريب 1010771115  هـ03/06/1443  الرياض

 واالتصاالت الشركة العربية لخدمات اإلنترنت  2051057553  هـ15/07/1435  الخبر
 واالتصاالت الشركة العربية لخدمات اإلنترنت  2055022604  هـ15/07/1435  الجبيل

 واالتصاالت العربية لخدمات اإلنترنت الشركة  4030271030  هـ15/07/1435  دةج
 

 :  الموجزةالموحدة األولية التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية  ات الشركتفاصيل  فيما يلي 
 
 نسبة الملكية ٪    

 م 2021ديسمبر  31 م 2022 يونيو 30  بلد التأسيس  التابعة    اتالشرك 

لتكنولوجيا شركة االتصاالت السعودية حلول . أ
 )شركة شخص واحد(  المعلومات 

 مصر
 

100 ٪  100% 

 %100 ٪ 100  السعودية العربية المملكة  شركة سند التقنية للخدمات التجارية .ب 
 
شخص واحد( هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في القاهرة،    شركةشركة االتصاالت السعودية حلول لتكنولوجيا المعلومات ) . أ

  70,000( برأس مال  م2019يناير    15هـ )الموافق  1440جمادى األول    9تاريخ  ب   130135مصر بموجب السجل التجاري رقم  
هي مملوكة بالكامل  دوالر أمريكي للسهم و   70سهم بقيمة اسمية قدرها    1,000مدفوع نقداً. لدى الشركة التابعة    أمريكي   دوالر

للشركة. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة التابعة في تكنولوجيا المعلومات وصناعة االتصاالت بما في ذلك األنشطة الصناعية في  
والتعلم  البرمجيات  وتطوير  البيانات،  مراكز  وتطوير  اإللكترونيات،  وتطوير  الكمبيوتر،  أنظمة  تصميم  ذلك  في  بما  التصميم 

وتحليل البيانات، وإدارة البيانات، وإنتاج المحتويات اإللكترونية، تكامل النظام، خدمات التدريب واالستعانة بمصادر    ،تكنولوجي ال
   خارجية، إنتاج البرمجيات.

 
شركة سند التقنية للخدمات التجارية )شركة شخص واحد( هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الرياض، المملكة العربية   .ب 

م( برأس  2021ديسمبر  22هـ )الموافق  1443جمادى األول  18بتاريخ  1010766752السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
لاير سعودي للسهم وهي  10سهم بقيمة اسمية قدرها  500,000لدى الشركة التابعة  لم يدفع بعد. مليون لاير سعودي 5مال قدره 

لرئيسية للشركة التابعة في تقديم خدمات إدارية ودعم عامة، والبحث عن موظفين للتوظيف مملوكة بالكامل للشركة. تتمثل األنشطة ا
 إما عن طريق التوجيه أو االختبارات ووكاالت التوظيف المؤقتة ألنشطة األفراد السعوديين. 

 
 وعة"( هي شركة االتصاالت السعودية. إن الجهة المسيطرة المباشرة والنهائية للشركة والشركات التابعة )يُشار إليها معاً بـ "المجم 
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 السياسات المحاسبية الهامة و  اإلعداد أسس  -2
 
   أسس اإلعداد  2-1
 
 لتزام  اإلبيان  

 
المعتمد في المملكة   "التقرير المالي االولي"  34المحاسبة الدولي رقم    اروفقًا لمعي  الموجزةالموحدة  األولية  مالية  القوائم  الإعداد هذة     تم

 العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 
 

ر  قاً للمعايي ال تشمل هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على جميع اإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية الكاملة وف
دة السنوية الدولية للتقرير المالي، لذا فإن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة يجب قراءتها جنبا إلى جنب مع القوائم المالية الموح

 . 2021ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 
 

 وظيفيةأسس القياس والعملة ال

 .على أساس التكلفة التاريخية الموحدة الموجزة تم إعداد هذه القوائم المالية األولية 

 للشركة.  الوظيفيةباللاير السعودي والذي يمثل العملة  الموحدة الموجزة األولية تم عرض هذه القوائم المالية 
 
 الهامة  المحاسبية السياسات 2-2

في إعداد القوائم المالية السنوية   تبعةالم   تلكمع    الموحدة الموجزةفي إعداد هذه القوائم المالية األولية    ةتبعالم  المحاسبية  السياسات   تتوافق
 . م2021ديسمبر  31الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

، ولكن ليس لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة م2022يناير    1هناك تعديالت على المعايير تدخل حيز التنفيذ في  
 الموجزة للمجموعة.

 

 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة واالفتراضات  -3

للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المصرح   الموجزةتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة  
 ماألحكا  إن   قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.  بتاريخ إعداد القوائم المالية.  االلتزامات و   صولا لإليرادات والمصاريف واأل عنه

 والتقديرات  لألحكام مطابقة اليقين  عدم لتقديرات  الرئيسية  والمصادر للمجموعة المحاسبية السياسات  تطبيق عند اإلدارة  أجرتها  التي  الهامة 
 .موحدة مالية قوائم أخر  في  المذكورة
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 اإليرادات، صافي -4
 

   المجموعة:فيما يلي تحليل إليرادات 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30
 الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30

 
 م 2022

 سعودي لاير
 م 2021

 سعودي  لاير
 م 2022

 سعودي لاير
 م 2021

 سعودي  لاير

     

 2,028,737,404 2,692,961,017 1,019,847,422 1,231,624,088 تصاالت وتقنية المعلومات األساسية خدمات اإل 

 948,181,486 1,115,849,910 481,378,403 586,290,465 والخدمات التشغيلية   المدارة خدمات تقنية المعلومات

 827,074,090 864,137,387 435,974,015 436,556,847 الخدمات الرقمية 

 2,254,471,400 1,937,199,840 4,672,948,314 3,803,992,980 

     
 

 العمالء نوع 
    

البيع من خالل شركة االتصاالت السعودية والبيع  
الى العميل مباشرة )شركة االتصاالت السعودية  

 2,602,006,374 3,009,879,410 1,360,829,999 1,588,034,500 ليست العميل النهائي(

البيع لشركة االتصاالت السعودية )شركة االتصاالت  
 1,201,986,606 1,663,068,904 576,369,841 666,436,900 النهائي( السعودية هي العميل 

 2,254,471,400 1,937,199,840 4,672,948,314 3,803,992,980 

 
 وقت تسجيل االيرادات 

     تحولت إلى العميل:   التي  اتأو الخدم سلعال

 3,562,919,946 4,392,620,676 1,793,191,094 2,125,507,809 خالل فترة   -

 241,073,034 280,327,638 144,008,746 128,963,591 في وقت محدد  -

 2,254,471,400 1,937,199,840 4,672,948,314 3,803,992,980 

 
 ود أصول العق -5
 

 م 2022 يونيو 30 
 لاير سعودي 

 م 2021ديسمبر  31
 لاير سعودي

 1,264,069,299 1,583,761,136 وداجمالي أصول العق
 ( 7,850,611) ( 29,606,561) اإلنخفاضمخصص 

 1,554,154,575 1,256,218,688 

   

 كما يلي: يونيو  30 المنتهية في اشهر  الستة لفترة ودأصول العقالمتعلق ب اإلنخفاضكانت حركة مخصص  
 

 
 م 2022

  سعودي لاير
 م 2021

 لاير سعودي

 5,957,205 7,850,611 يناير   1كما في  الرصيد
 ( 4,301,459) 21,755,950 للفترة اإلنخفاض (عكس)/مخصص

 1,655,746 29,606,561 يونيو   30كما في  الرصيد
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   االستخدام حق أصول -6
 

 ، عقود اإليجار: 16تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  بموجب   االستخدام حق  أصول  حركةفيما يلي 
 

 ومباني  أراضي 
 سعودي  لاير

 سيارات 
 سعودي  لاير

 اإلجمالي 
 سعودي  لاير

 71,932,711 114,118 71,818,593 م2021 يناير 1 في كما الرصيد
 (17,429,938) (114,118) (17,315,820) لسنة  لمصروف االستهالك 

 54,502,773 - 54,502,773 م 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

 2,028,845 - 2,028,845 االستخدام  حق أصول إلى اإلضافات
 ( 8,700,540) - ( 8,700,540) للفترة مصروف االستهالك 

 47,831,078 - 47,831,078 م 2022يونيو  30الرصيد كما في 

 
 على النحو التالي:   أصول حق االستخدام يتم استهالك 

 
 سنة  15 مؤجرة  ي ضاأر

 سنوات 4 المباني
 سنوات 3 سيارات 

 

 التزامات عقود اإليجار  -7
 

 : فيما يلي تحليل استحقاق التدفقات النقدية غير المخصومة المتعلقة بمدفوعات اإليجارات 
 

 تحليل االستحقاق للتدفقات النقدية غير المخصومة 
 م 2022 يونيو 30

 سعودي  لاير
 م 2021ديسمبر  31

 سعودي لاير

 29,443,672 30,738,623 سنة من   اقل
 33,417,569 25,806,663 سنة  من  أكثر

 62,861,241 56,545,286 غير المخصومة   االلتزاماتإجمالي  

 
 . الموحدة الموجزةاألولية  المركز المالي  قائمةالمخصومة في  اإليجار عقود التزامات فيما يلي عرض 

 

 
 م 2022 يونيو 30

 سعودي  لاير
 م 2021ديسمبر  31

 سعودي لاير

و   من   كجزء  مدرجة)  المتداول  الجزء مستحقة  الالدائنون  مبالغ 
 29,256,240 27,742,740 الدفع(

 31,335,206 24,362,960 المتداول غير الجزء 

 60,591,446 52,105,700 اإلجمالي

 
 الزكاة  -  8

بدأت الشركة في تقديم إقراراتها الزكوية   ،وبناًء على الموافقة الممنوحة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  ،م  2021يناير    1اعتباًرا من  
ات ، وفقًا لمتطلبالمالية  قوائمها اساس على  الزكوي الوعاءحتساب وتسجيل مخصص الزكاة بناًء على إبشكل منفصل، ونتيجة لذلك، تقوم ب

 27  م مبلغ2022يونيو    30في    تين المنتهي  ر أشه  الستة الثالثة و   رتي فتلشركة عن  لزكاة  الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. بلغ مخصص  
مليون لاير   36  مليون لاير سعودي ومبلغ  17مبلغ    م:2021يونيو    30)   علي التوالي   مليون لاير سعودي  60.6مليون لاير سعودي ومبلغ  

   ( وتحمل على قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة.علي التوالي  سعودي

 
 مكافأة نهاية الخدمة  -9

وعة قد سجلت مإلى أن المج   إضافةم بإستخدام آخر تقييم اكتواري.  2022يونيو    30مكافأة نهاية الخدمة كما في    مخصصحتساب  إيتم  
مليون   80  : ربح قدرهم2021)  2022يونيو    30لفترة الستة اشهرالمنتهية في    سعودي  لايرمليون    1.5اكتوارية وقدرها  خسارة  صافي  

 مليون لاير   0.74: ربح قدره  2021مليون لاير سعودي )   26ربح قدره    2022يونيو    30ولفترة الثالثة اشهر المنتيهة في  (  سعودي  لاير
 في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة. سعودي( 
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 القرض  -10

 
سعودي.    لاير  مليار  1اتفاقية تسهيالت متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع بنك محلي بمبلغ  تعديل   تجديد معأجرت المجموعة    ،خالل الفترة

مليون   500وتسهيل اخر بقيمة    لتمويل النمو اإلستراتيجي للمجموعةمليون لاير سعودي    500تتكون التسهيالت من تسهيل جديد بقيمة  
وسوف    ،مليون لاير سعودي  500تم سحب تسهيل بمبلغ    ،2022يونيو    30(. كما في  15لاير سعودي ألغراض متعددة )انظر إيضاح  

أساس  على    % 0.45سايبور+بمعدل  تحقة الدفع  م ويتم إحتساب فائدة مس2027ة واحدة مستحقة في يونيو  التسهيل على دفعاصل  يتم سداد  
 موقع من قبل المجموعة. ي بسند إذن تسهيلصف سنوي. تم ضمان الن

 
 معامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  -11

 
شركة االتصاالت   لتأثير  تخضع  أو   مباشرة   غير  أو   مباشرة   لسيطرة  تخضع  تي الوالمنشآت    تتكون الجهات ذات العالقة من الشركة األم، 

قامت المجموعة بإجراء معامالت متنوعة مع دورة أعمالها العادية.  كبار موظفي اإلدارة.  خالل  و   اإلدارة  مجلس   أعضاء  وكذلك،  السعودية
مع الجهات ذات العالقة إما من قبل    العاديةشروط التعامل  وفقا لالجهات ذات العالقة بها. يتم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت المبرمة  

 إدارة المجموعة أو أعضاء مجلس إدارتها. 
 

إن الجهة المسيطرة المباشرة والنهائية على المجموعة هي شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مدرجة تأسست في المملكة العربية 
 السعودية.

 
 : لها التابعة والشركات  األم الشركة ، قامت المجموعة بإجراء المعامالت الهامة التالية مع أشهر الستة   فترةخالل 

 
م  2022يونيو    30الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  لفترتي  تتضمن مبيعات السلع والخدمات للشركة األم وشركاتها التابعة لها   (أ)

 لاير سعودي ومبلغ  مليون   965مبلغ    م:2021)  علي التوالي   سعودي  لايرمليون    1.991  سعودي ومبلغمليون لاير    997  مبلغ
 الشركة األم العميل النهائي. تعد( والتي ال علي التوالي  لاير سعودي مليون  1.825

 
مبلغ   م2022يونيو    30الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  لفترتي  بلغت التعامالت المباشرة مع الجهات الحكومية والحكومية ذات العالقة  

لاير مليون     540  مليون لاير سعودي ومبلغ  291مبلغ    :م2021)علي التوالي لاير سعودي  مليون    754  مبلغمليون لاير سعودي و   461
 (. علي التوالي  سعودي

 

 تاريخ إعداد القوائم المالية: في  العالقة ذات  الجهات كانت األرصدة التالية قائمة لدى 

 
 م 2022يونيو  30 

 لاير سعودي 
 م 2021ديسمبر  31

 سعودي لاير

 2,388,079,460 2,420,399,621 المدينون: إجمالي 
 846,921,803 1,120,849,537 ودالعقأصول 

 8,516,330 46,783,927 األصول األخرى: مبالغ مستحقة من الجهات ذات العالقة 
 ( 2,075,342,306) ( 2,169,992,639( اإليرادات المؤجلة

 ( 342,315,572) ( 485,885,401) د و التزامات العق
 ( 132,994,447) ( 179,896,631) المصاريف المستحقة

 ( 59,265,811) ( 166,352,506) ذات العالقة  الجهات مبالغ مستحقة إلى 
 ( 51,422,467) ( 102,293,783) رسوم اإلتصال المستحقة  

 
 إن مبالغ المدينون القائمة غير مضمونة ويتم سدادها نقًدا أو تسويتها بالرصيد المستحق الدفع. لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات.   

 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30

 الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو  30

 
 م2022

 سعودي  لاير
 م 2021

 لاير سعودي 
 م2022

 سعودي  لاير
 م 2021

 لاير سعودي 

 3,026,969,947 3,654,059,742 1.541.824.527 1.663.539.518   بيع بضاعة وخدمات )أ(

 247,190,824 185,156,749 158.280.604 101.632.274 مشتريات 
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   القطاعية المعلومات -12
 

 ويتطلب .  القطاعات التشغيلية  (8وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية )إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة المبينة أدناه  
( تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع القرار  8المعيار الدولي للتقارير المالية )

 التشغيلي الرئيسي للمجموعة وتستخدم لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.
 

ها بعملياتها  أصولو   دخلهاو   ا هو مذكور أدناه. تتعلق غالبية إيرادات المجموعةكم  المعلومات   وتقنية  االتصاالت تعمل المجموعة في خدمات  
نتظام إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة هي مصادر اإليرادات إداخل المملكة. قطاعات التشغيل التي يتم رفع التقارير عنها ب

 : يلي فاصيلها كما تشغيلي على أساس اإليرادات وتالوالموارد الموزعة على القطاع 
 

األساسية ▪ واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  األساسية    تمثل:    خدمات  المتطلبات  الخدمات  من  عمالأل لهذه  العمالء  وتمكن   ،
المتطلبات األساسية لتكنولوجيا المعلومات مع األنظمة، األجهزة /البرامج، واالتصال باألنترنت. )بما في ذلك:  الحصول على  

 تكامل األنظمة وخدمات االتصاالت واالنترنت(. 
 

ملياتهم  وتساعد العمالء في إدارة ع   ات : تعتبر هذه الخدمات بمثابة إضافالخدمات التشغيلية  و المدارة  خدمات تقنية المعلومات   ▪
 االستعانة بمصادر خارجية والخدمات المدارة(. خدمات )بما في ذلك:  للملكية وتحسين التكلفة اإلجمالية

 
السحابة    خدمات تحسين وتوسيع نطاق عروضهم )بما في ذلك:  لالخدمات الرقمية: هي خدمات رقمية متقدمة يستخدمها العمالء   ▪

 واألمن السيبراني والخدمات الرقمية(.
 

( ، وبالتالي فإن تسوية إيرادات صفر:  م2021  يونيو   30)  م2022  يونيو   30ال توجد إيرادات مشتركة بين القطاعات للفترة المنتهية في  
 . ةصل لها  القطاعات مع إجمالي اإليرادات ليس

 
، إن اإليرادات المحققة خارج المملكة  التوحيداساس مستوى    على لتخصيص الموارد  وااللتزامات    صولاألتقوم إدارة المجموعة بتحليل  

 ال يعد ذا أهمية.   عنها القطاعية معلومات الالعربية السعودية ليست جوهرية، وبالتالي فإن 
 

 
 أشهر المنتهية  الثالثة لفترة

 يونيو 30في 
 أشهر المنتهية  الستة  لفترة

 يونيو 30في 

 
 م 2022

 لاير سعودي
 م 2021

 سعودي  لاير
 م 2022

 لاير سعودي
 م 2021

 لاير سعودي 

تصاالت وتقنية المعلومات  خدمات اإل 
 2,028,737,404  2,692,961,017 1,019,847,422  1,231,624,088 األساسية 

  المدارة خدمات تقنية المعلومات
 948,181,486  1,115,849,910 481,378,403   586,290,465 والخدمات التشغيلية  

 827,074,090   864,137,387 435,974,015   436,556,847 الخدمات الرقمية 

 3,803,992,980 4,672,948,314 1,937,199,840 2,254,471,400   جمالي اإليراداتإ
  (2,982,519,402) ( 3,674,378,323) ( 1,505,104,586) ( 1,749,432,912) تكلفة اإليرادات  جماليإ
 ( 326,583,742) ( 392,101,543) ( 161,499,130) ( 211,514,894) المصاريف التشغيلية   جماليإ
  2,431,661 10,106,320 2,790,552 6,600,846 تشغيلية  ال جمالي االيرادات غير إ
   (36,000,094) ( 60,571,107) ( 17,267,019) ( 27,031,351) زكاة  ال

 461,321,403 556,003,661 256,119,657 273,093,089 ربح  الصافي  
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 رأس المالإدارة المخاطر المالية و  -13
 

 مخاطر السوق 
 

 السابقة. سنة ال. لم تطرأ أي تغيرات في هذه الظروف عن الفترةلم تتعرض المجموعة لمخاطر السوق خالل 
 

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية 
 

لم يكن لدى المجموعة بتاريخ إعداد القوائم المالية أي موجودات أو مطلوبات نقدية مسجلة بعمالت أجنبية هامة تعرض الشركة بشأنها  
 للتقلبات في أسعار العمالت األجنبية. وعليه، لم يتم عرض تحليل الحساسية بشأن العمالت األجنبية.  

 
 والسيولةالعموالت  أسعار دارة مخاطر إ
 

إن المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة تقع على عاتق مجلس اإلدارة، والذي قام بدوره بوضع إطارعمل مالئم إلدارة مخاطر  
 السيولة وإدارة متطلبات إدارة السيولة والتمويل الخاصة بالمجموعة على المدى القصير والمتوسط والطويل األجل. وتقوم المجموعة بإدارة 

ومطابقة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باالحتياطيات والتسهيالت البنكية الكافية والمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية 
 المالية. لم يحث أي تغيير لهذه االستراتيجية عن السنة السابقة. االلتزامات محافظ استحقاق الموجودات و 

 
  ألسعار عليه، لم يتم عرض تحليل الحساسية المتعلق  و .  المالية  القوائم  إعدادبتاريخ    العموالت   أسعارفي    لم تتعرض المجموعة لتغيرات 

 .العموالت 
 

ها المالية مع فترات السداد المتفق عليها. تم إعداد هذه الجداول  التزاماتتوضح الجداول التالية االستحقاق التعاقدي المتبقي للمجموعة بشأن  
المالية استنادا إلى أقرب تاريخ قد يتعين على المجموعة السداد فيه. تتضمن الجداول كال من الربح   لتزامات التدفقات النقدية لالبناًء على  

 والتدفقات النقدية الرئيسية:
 

 م 2022 يونيو 30
 معدل الربح 

 %  
 خالل سنة واحدة 

  سعودي لاير
 واحدة  سنه من أكثر
  سعودي لاير

 اإلجمالي 
 سعودي لاير

 1,987,553,225  -  1,987,553,225  بدون ربح  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

 56,545,286  25,806,663  30,738,623  ٪3.25 حتى ٪1.49 عقود االيجار التزامات

 قرض طويل األجل  
 سايبور+

 500,000,000  500,000,000  -  نصف سنوي 0.45٪
 

  معدل الربح %  م2021ديسمبر  31
 خالل سنة واحدة 

  سعودي  لاير
 واحدة  سنه من أكثر
  سعودي  لاير

 اإلجمالي 
 سعودي  لاير

 1,902,093,371  -  1,902,093,371  بدون ربح دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 
 62,861,241      33,417,569  29,443,672  % 3.25 حتى %1.49 رااليجا  عقود التزامات

 
 االئتمان  إدارة مخاطر

 
المجموعة بإدارة مخاطر الذمم   تقوم  للعمالء كٍل على حدة ومراقبة  ائتمانية  الخاص خالل وضع حدود  القطاع  المتعلقة بعمالء  االئتمان 

ة المبالغ المدينة القائمة. ال تعتقد اإلدارة بأنه يوجد اية مخاطر ائتمان جوهرية متعلقة بهذه الذمم المدينة وهي على ثقة بأنه سيتم تحصيل كاف
المجموعة حالياً مع شركة االتصاالت السعودية )الشركة األم(، كما تقدم خدمات للحكومة. من الثابت أن شركة  . يتم إجراء معظم معامالت  

االتصاالت السعودية والحكومة تتمتعان بتصنيف ائتماني مرتفع وبالتالي تعتبر مخاطر االئتمان منخفضة. ال تتوقع المجموعة أي تعثر في 
 ، إال في حالة وجود خالفات. تتم مراقبة الذمم المدينة األخرى على أساس مستمر. السداد ناتج من هذه الذمم المدينة

 
ة ما،  تمثل مخاطر االئتمان مخاطر الخسارة المالية للمجموعة في حالة عدم وفاء العميل أو الطرف اآلخر بالتزاماته التعاقدية تجاه أداة مالي

أساسي عن المبالغ المستحقة القبض من العمالء. والتي تنشأ بشكل 
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 تتمة  -إدارة المخاطر المالية ورأس المال  -13
 

 تتمة  – إدارة مخاطر االئتمان 
 

بأي ضمانات أو تعزيزات ائتمانية   باالحتفاظ  المجموعة  تقومال  للتعرض لمخاطر االئتمان.  تمثل القيم الدفترية لألصول المالية الحد األقصى 
 الم أخرى لتغطية مخاطر االئتمان 

 
 يتم إدراج خسائر اإلنخفاض في قيمة األصول المالية في قائمة الربح أو الخسارة كما يلي: 

 
 م 2021 يونيو  30  م 2022 يونيو 30 
 سعودي لاير  سعودي  لاير 

 38,704,451  ( 7,779,314) المدينون قيمة انخفاض)عكس( /  
 ( 4,301,459)  21,755,950 ( 5)إيضاح  ود)عكس( قيمة أصول العق/انخفاض 

 34,402,992  13,976,636 اإلجمالي 
    

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

تعر مراقبة  لألطراف  تتم  االئتمانية  والدرجات  المجموعة  القيمة    ةمناظرالض  توزيع  ويتم  مستمر  بين   الكليةبشكل  المبرمة  للمعامالت 
التي تتم مراجعتها  و   المناظرللطرف    ائتمانية حدود    فرضعلى التعرض لمخاطر االئتمان من خالل    السيطرةم  تتالمعتمدة.    المناظرةاألطراف  
 من قبل فريق مراقبة االئتمان سنويًا. واعتمادها

عند تحديد إمكانية استرداد أرصدة المدينون التجاريون تقوم المجموعة   يوماً.  60ئتمان بشأن مبيعات البضائع والخدمات  يبلغ متوسط فترة اإل
المنح األولي لالئتمان حتى نهاية فترة إعداد   بأخذ التغيرات في الجودة االئتمانية للمدينون التجاريون بعين االعتبار وذلك اعتباراً من تاريخ 

 % 13القوائم المالية. وتعتبر تركزات مخاطر االئتمان محدودة نظراً لكبر قاعدة العمالء وتنوعها. يمثل أحد مدينون المجموعة ما نسبته  
 الشركة األم وأرصدة الشركات التابعة لها.   بإستثناء  التجاريون  المدينون %( من إجمالي رصيد 8: م2021ديسمبر  31)

وما إذا كانوا جهات سيادية أو   بما في ذلك ما إذا كانوا ينتمون إلى القطاع الخاص أم ال،يتم تصنيف العمالء وفقًا لخصائصهم االئتمانية،  
أن المجموعة تأخذ بعين االعتبار تماثل    امبغير سيادية.  يشترك العمالء المصنفين ضمن فئة معينة في خصائص مماثلة لمخاطر االئتمان.  

. يتم إجراء تقويم لعمالء القطاع الخاص للتأكد من وجود انخفاض في التصنيف   بفئات األفراد فيما يتعلق    /للمجموعةقتصادية  الخصائص اإل
 ة بشأنها بسبب الضمان.ليس لدى الشركة مبالغ مستحقة القبض وموجودات عقود لم يتم إثبات مخصص خسار القيمة على أساس جماعي.

   إدارة رأس المال
 

اب تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد من أنها ستكون قادرة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية، مع زيادة العوائد ألصح
 للمجموعة  الدين وحقوق الملكية. لم يطرأ أي تغيير في االستراتيجية العامة  أرصدةالمصالح إلى أقصى حد من خالل االستفادة المثلى من  

 لسنة السابقة.عن ا
 

االحتياطي النظامي و   اآلخر  االحتياطي و   من حقوق الملكية التي تتكون من رأس المال  بشكل أساسي   يتكون هيكل رأس مال المجموعة
 واألرباح المبقاة.  الخزينة وأسهم

 
 رأسمالية التزامات لاال -14

 .التقريررأسمالية بتاريخ  التزامات  يلم يكن لدى المجموعة أ

 
 لتزامات المحتملة اال -15

 

 
 م 2022 يونيو 30

 سعودي  لاير
 م 2021ديسمبر  31 

 سعودي لاير

 271,433,635  297,972,474 ضمان  الخطابات 

 -  45,710,395 اإلئتمان  خطابات 
 
 500:  م2021ديسمبر    31لاير سعودي )  مليون   500  بمبلغ  متعددة  تسهيالت   بموجب   أعاله  وخطابات اإلئتمان   الضمان   خطابات   إصدار  تم

 مليون لاير سعودي(.
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 و توزيعات األرباح المال  رأس -16
 
 رأس المال   16-1
سهم، بما يمثل    مليون   24لالكتتاب، من خالل طرح    ي م، تلقت الشركة موافقة هيئة السوق المالية على طرح عام أول2021يونيو    28في  
 م.2021سبتمبر  30% من أسهم الشركة. بدأت الشركة تداول أسهمها في تداول في  20
 

 توزيعات األرباح  16-2
م( على توزيع أرباح نقدية 2022مايو    29هـ )الموافق  1443شوال    28وافقت الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  

 400لاير سعودي لكل سهم بإجمالي قدره    3.33م:  2021مليون لاير سعودي  )  475.2لاير سعودي لكل سهم بإجمالي قدره    4قدرها  
 د تم دفعها.مليون لاير سعودي( وق

 
 أسهم الخزينة  -17

 
لاير سعودي للسهم، مقابل نقدي   151مليون من أسهمها من الشركة األم بتكلفة    1.2م، قامت الشركة بشراء  2021سبتمبر    29بتاريخ  

 للموظفين طويلة األجل. مليون لاير سعودي. تحتفظ الشركة بهذه األسهم كأسهم خزينة وذلك لدعم برامج الحوافز المستقبلية  181قدره 
 
 السهم  ربحية -18
 

 
  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو
  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 يونيو

 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022 
     

 461,321,403 556,003,661 256,119,657 273,093,089 ‘ سعودي لاير’  الفترة ربح صافي

 120,000,000 118,800,000 120,000,000 118,800,000 االساسية  الربحية لغرض األسهمعدد  لالمتوسط المرجح 

 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 الربحية المخفّضة  لغرض األسهمعدد  لالمتوسط المرجح 

 3.84 4.68 2.13 2.30 األساسية   السهم ربحية

 3.84 4.63 2.13 2.28 ة المخفض   السهم ربحية

 
 كورونا  فيروس تأثير -19

  
على لم تتكبد عمليات المجموعة ونتائجها المالية تأثيًرا كبيًرا من تفشي كورونا المستجد، مع األخذ في االعتبار التأثير المنخفض للوباء  

 عمليات وأنشطة الشركات العاملة في قطاع االتصاالت. 
 

الوباء على عمليات المجموعة والنتائج المالية باستخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تحتوي على مصادر  تم تقييم تأثير  
 عدم اليقين ألنها تعتمد على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل موثوق.

 
 األحداث الهامة  -20
 

من   % 89.49ستحواذ على  إلل   البيع والشراء  ةم(، أعلنت المجموعة عن توقيع اتفاقي2022يونيو    5هـ )الموافق  1443ذو القعدة   6في   
% من جيزة العربية، إحدى الشركات التابعة لشركة  34ملكية شركة جيزة لألنظمة من إنيرجيا تكنولوجيز لنظم المعلومات، باإلضافة إلى  

 .امليون لاير سعودي( يتم دفعها نقدً  592.5مليون دوالر أمريكي ) 158" تصل إلى المنشأة قيمة" إلى  الصفقة ستستندجيزة لألنظمة. 
 
 لتاريخ التقرير األحداث الالحقة   -21
 

والتي يمكن أن يكون لها أثر هام   ،الموحدة الموجزة  األوليةالمالية    القوائمم وقبل إصدار  2022  يونيو   30لم تنشأ أية أحداث أخرى بعد  
 م.2022 يونيو  30الموحدة الموجزة كما في  األوليةالمالية  القوائمعلى 
 
 المالية  القوائم إعتماد  -22

 
إدارة مجلس    من   )مفوضةً   مراجعةال  لجنة   قبل  من م  2022  يونيو   30المنتهية في  أشهر  الستة    لفترة  الموجزةتم اعتماد القوائم المالية الموحدة  

 م(.2022أغسطس  1)هـ 1444 محرم 3  في المنعقد  هاجتماع ا في   (الشركة


