
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

  

  تصاالت المتنقلة السعوديةاالشركة 
  سعودية)مساهمة  (شركة

  
  الموجزة الموحدة  األولية القوائم المالية

  في ةهيالمنتأشهر الثالثة ةفترل
  م٢٠٢٠ مارس ٣١

  



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية )

  

  )غير مراجعة( الموحدة الموجزة األولية القوائم المالية
 ٢٠٢٠ مارس ٣١المنتهية في  أشهررة الثالثة لفت

 

    

   

  صفحة  فهرس

    

  ١  مراجعي الحسابات المحدود فحص تقرير

    

  ٢   الموجزة الموحدة األوليةقائمة المركز المالي 

    

  ٣   الموجزة الموحدةاألرباح أوالخسائر والدخل الشامل األولية قائمة 

    

  ٤   الموجزة الموحدة األولية المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

    

  ٦-٥   الموجزة الموحدة األولية قائمة التدفقات النقدية

    

  ١٧ - ٧  الموجزة الموحدة األوليةحول القوائم المالية  إيضاحات
  
  















 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية )

  

 (غير مراجعة ) الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١في  يةالثالثة أشهر المنته ةلفتر

  (جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)
 

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية١٤) إلى (١إن اإليضاحات المرفقة من (
- ٧ -  

 التكوين والنشاطات -١

 المعلومات العامة ١-١
 

المتنقلة السعودية ("الشركة") والشركات التابعة (مجتمعة "المجموعة") بتقديـم خدمات االتصاالت المتنقلة في تقوم شركة االتصاالت 
كما تقوم الشركة بخدمات  .المملكة العربية السعودية حيث تقوم بتشغيل وشراء وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف المتنقل

االت وتقديم الخدمات المالية وتوفير خدمات الطائرات المسيرة بدون طيار باالضافة الى بيع وإصالح استشارية وبناء وإصالح ابراج االتص
   ٢-١الطائرات المسيرة بدون طيار كما هو مذكور فل ايضاح 

  
 ١١فق هــ (الموا١٤٢٨جمادى األولى  ٢٥بتاريخ  ١٧٦إن الشركة هي "شركة مساهمة سعودية" أنشئت بموجب القرارات الوزارية رقم 

 ٢٦م بتاريخ /٤٨م) والمرسوم الملكي رقم ٢٠٠٨يناير  ٧هـ (الموافق ١٤٢٨ذو الحجة  ٢٨بتاريخ  ٣٥٧م) وقرار رقم ٢٠٠٧يونيو 
الصادر من مدينة الرياض بالمملكة العربية  ١٠١٠٢٤٦١٩٢) والسجـل التجـاري رقم ٢٠٠٧يونيو  ١٢هـ (الموافق ١٤٢٨جمادى األولى 

م) كمشغل ثالث لخدمة الهاتف النقال ولديه رخصة تشغيل غير ٢٠٠٨مارس  ١٢هـ (الموافق ١٤٢٩األول  ربيع ٤السعودية بتاريخ 
 عام.)٢٥(محدودة التقنية في المملكة العربية السعودية تبلغ مدتها 

 
 .، المملكة العربية السعودية ١١٣٥١، الرياض  ٢٩٥٨١٤إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد 

  
االت المتنقلة الكويتية ش.م.ك.("مجموعة زين"). مجموعة زين تعد  ركة االتص ركة تابعة لش ركة ش ركة والش ركة تابعة لش هي ش

  االتصاالت العمانية ش م ع ع ، عمان.
 

ـ (الموافق  ١٤٣٧ذي الحجة  ٣٠بناء على األمر السامي بتاريخ  لمالية م) الذي تم اإلعالن عنه من قبل هيئة السوق ا٢٠١٦أكتوبر  ١هـ
") للتنسيق مع شركة CITC) والذي وجه لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ("٢٠١٦أكتوبر  ٢هـ (الموافق  ١٤٣٨محرم  ٠١بتاريخ 

  االتصاالت المتنقلة السعودية إلى:

ـ (ال ١٤٦٩ربيع األول  ٢١سنة تنتهي في  ٣٢سنة إضافية، لتصل الفترة المتبقية الى  ١٥تمديد ترخيصها لمدة   .أ يناير  ١٨موافق هـ
 م).٢٠٤٧

 التنسيق مع وزارة المالية لمناقشة البدائل بشأن المبالغ المستحقة للحكومة، و  .ب
منح الشركة الرخصة الموحدة حيث يمكن أن تقدم جميع خدمات االتصاالت بما في ذلك خدمات الهاتف الثابت والتي صدرت في   .ج

 ).٢٠١٧فبراير  ٢٠هـ (الموافق  ١٤٣٨جمادى األولى  ٢٣
  

، وقعت الشركة اتفاقية مع وزارة المالية، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وهيئة االتصاالت ٢٠١٨في الربع الرابع من عام 
إلى  ٢٠٠٩لتقديم الخدمة تجارياً وتسوية المبالغ المتنازع عليها للفترة من  وتقنية المعلومات، والتي تتضمن توحيد رسوم االمتياز السنوية

  والتي تشمل ما يلي: ، ٢٠١٧

. (ينعكس التأثير على ٢٠١٨يناير  ١٪ من صافي اإليرادات إعتباراً من ١٠٪ إلى ١٥توحيد رسوم االمتياز السنوية وتخفيضها من   .أ
 تكلفة اإليرادات والمبيعات)، و

  
االت وتقنية المعلومات فيما يتعلق بدفع   .ب ركة و هيئة االتص وية المبالغ المتنازع عليها بين الش نوية المتنازع تس وم االمتياز الس رس

روط أخرى على ٢٠١٧إلى  ٢٠٠٩عليها للفترة من  افة إلى ش يع بنيتها التحتية باإلض تثمر زين في توس رط ، تس . ووفقاً لهذا الش
  مدى السنوات الثالث المقبلة.



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية )

  

 (غير مراجعة ) (تتمة) الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية الألولية الموحدة 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١في  يةالثالثة أشهر المنته ةلفتر

  (جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)
 

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية١٤) إلى (١إن اإليضاحات المرفقة من (
- ٨ -  

  (تتمة) التكوين والنشاطات -١
  

مليون  ١٢٩: ٢٠١٩ مارس ٣١مليون لایر سعودي ( ١٠٥ :٢٠٢٠ مارس ٣١المنتهية في  خالل الثالثة أشهر الشركة صافي ربح  حققت
 )مليار لایر سعودي ١٫٦: ٢٠١٩ ديسمبر ٣١ي كما في هذا التاريخ (مليار لایر سعود ١٫٥لایر سعودي) ، وبلغ العجز المتراكم 

لایر سعودي. بناًء على أحدث خطة أعمال معتمدة  مليون ٧٠٥للشركة بمبلغ  المتداولة الموجوداتللشركة تتجاوز  المتداولةوالمطلوبات 
ستنجح في الوفاء بالتزاماتها في سياق العمليات العادية. لدى مديري الشركة توقعات معقولة بأن الشركة لديها ها تعتقد إدارة الشركة أن، 

  في المستقبل المنظور. ةتشغيليعملياتها الموارد كافية لمواصلة 
  

 الشركات التابعة ٢-١
  
  الشركة الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل في المملكة العربية السعودية كما يلي: أنشأت

  

شركة زين للمبيعات والتي ستكون مسؤولة عن توزيع وبيع أجهزة ومعدات االتصاالت. وتقديم الخدمات االستشارية. رأس المال   .أ
 م.٢٠١٩الربع األول من عام لایر سعودي. بدأت الشركة ممارسة األنشطة التجارية خالل  ١٠٫٠٠٠

لایر  ١٠٫٠٠٠ستكون مسؤولة عن إنشاء ، بناء ، اصالح وصيانة محطات وأبراج اإلتصاالت. رأس المال  شركة زين لألعمال والتي  .ب
  سعودي. لم تبدء الشركة األنشطة التجارية بعد.

بدأت الشركة ممارسة  لایر سعودي. ١٠٠٫٠٠٠لمال شركة زين المدفوعات المحدودة والتي ستقدم التقنية في الخدمات المالية. رأس ا  .ج
 م ٢٠١٩األنشطة التجارية خالل الربع الرابع من عام 

شركة زين للطائرات الُمسيرة بدون طيار والتي توفر الخدمات المهنية والعلمية والتقنية  للطائرات الُمسيرة بدون طيار باإلضافة إلى   .د
لایر سعودي. بدأت الشركة ممارسة األنشطة التجارية خالل الربع  ١٠٫٠٠٠بيع وإصالح الطائرات الُمسيرة بدون طيار. رأس المال 

 م ٢٠١٩الرابع من عام 
  

 هيكلة رأس المال ٣-١
  

لایر سعودي، والذي يمثل  ٤٬٢٢٩٬١٦٥٬٢٦٠لایر سعودي ليصبح  ٥٬٨٣٧٬٢٩١٬٧٥٠تخفيض رأس مال الشركة من سيتم 
إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة  الى٪. ويعود السبب في تخفيض رأس المال ٢٨انخفاضا في رأس المال بما يقارب 

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  لایر سعودي ١٬٦٠٨٬١٢٦٬٤٩٠

 ٨٬٧٢٩٬١٦٥٬٢٦٠لایر سعودي ليصبح  ٤٬٢٢٩٬١٦٥٬٢٦٠مال من الزيادة رأس تخفيض رأس المال، تخطط الشركة ل بعد
إلى  ذلك يؤديس. لایر سعودي ٤٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠لایر سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية قدرها 

تخضع توصية مجلس اإلدارة لموافقة الجهات التنظيمية ذات  .لتخفيض ديون الشركة ، يتم استخدامهاس جديدة والتي مبالغ نقديةضخ 
  الصلة، بما في ذلك هيئة السوق المالية والجمعيات العامة غير العادية المقرة له.

  

  ١٩-فيروس كورونا  تأثير تفشي ٤-١

، فإن المدى  ٢٠٢٠مارس  ٣١الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في الموحدة  األوليةالمالية  د القوائممن تاريخ إعدا راً اعتبا
يعتمد على العديد من العوامل ؛ قد ال تتمكن الشركة  حيث انهعلى العمل والتشغيل غير مؤكد ١٩ -فيروس كورونا  المتوقع لتأثير

شركة زين لآثار جوهرية على النتائج المالية  ايكن لهلم  ١٩ -كورونا من توقع تأثيرها بدقة ؛ لذلك ، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة 
  أثناء تطورها. التشغيلية األعمال مراقبة الوضع وتأثيره علىوتستمر اإلدارة في  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة المنتهية في عن االسعودية 

  

 ة الموجزةالموحد االولية الموافقة على القوائم المالية ٥-١
  

 .م٢٠٢٠ ابريل ٣٠الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  تمت
  



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية )

  

 (غير مراجعة ) (تتمة) الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية الألولية الموحدة 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١في  يةالثالثة أشهر المنته ةلفتر

  (جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)
 

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية١٤) إلى (١إن اإليضاحات المرفقة من (
- ٩ -  

  (تتمة) التكوين والنشاطات -١

 اتفاقيات إعادة التمويل ٦-١
 

سهيل مرابحة ثانويي جديدة بقيمة  ٢٠١٩يونيو  ١٦في  شركة اتفاقية ت مليار لایر سعودي مع تحالف يتكون من خمسة  ٢٫٢٥، أبرمت ال
لتسوية القرض التجاري القائم الذي تم الحصول عليه من البنك الصناعي والتجاري الصيني. تتضمن االتفاقية على شروط أفضل بنوك  

ركة. هذا القرض مؤمن بالكامل  نة واحدة بناًء على طلب الش نتان، مع إمكانية تمديدها لس يكون لها تكلفة تمويل أقل. مدة االتفاقية س وس
ركة  مان تجاري من ش االت المتنقلة الكويتية ش.م.ك. في الربع الثالثبض ناعي  ٢٠١٩االتص داد قرض بنك الص ركة بس قامت الش

 والتجاري الصيني بالكامل من خالل تسهيل المرابحة الثانويي.
 

 سس االعدادأُ  -٢

  بيان اإللتزام
  

بين IFRSوفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية " الموجزة الموحدة األوليةتم إعداد القوائم المالية  عودية للمحاس " والمعتمدة من الهيئة الس
  القانونيين "سوكبا" جنبا الى جنب مع االصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين " ولوائح الشركة . 

  
ين بتاريخ  وق المالية قرار مجلس المفوض درت هيئة الس هـ ) الذي يلزم الجهات  ١٤٣٨محرم  ١٥م (الموافق ٢٠١٦أكتوبر  ١٦أص

المدرجة بتطبيق نموذج التكلفة عند قياس أصول الممتلكات واالالت والمعدات والعقارات االستثمارية واألصول غير الملموسة عند تنبي 
تمرار في  المعايير الدولية إلعداد نوات تبدأ من تاريخ تبني المعايير الدولية للتقارير المالية، مع االس التقارير المالية لفترة مدتها ثالث س

عودية والتي تتطلب أو تحث على  اح عن المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية الس تراطات اإلفص التقيد باش
اح عن القيمة العاد احات على اإلفص من االيض ركة بالمتطلبات الواردة في .الموجزة الموحدةاألولية القوائم المالية لة ض وقد التزمت الش

 .الموجزة الموحدةاألولية القوائم المالية هذه 
 

 سس القياسأُ 
  

ص .الموجزة الموحدةاألولية القوائم المالية تم إعداد  مكافأة نهاية الخدمة والذي تم تقييمه وفًقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا مخّص
  اكتوارياُ وقياس األصول المالية وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة.

 
  تستند التكلفة التاريخية عموًما على القيمة العادلة للمقابل المالي المدفوع مقابل السلع والخدمات.

 
  م، ما لم يذكر خالف ذلك.٢٠١٩ديسمبر  ٣١ركة نفس السياسة المحاسبية للسنة المنتهية في استخدمت الش

  

  التوحيد سأس
  

، قائمة االرباح أو الخسائر والدخل  ة الموجزةالموحد األولية على قائمة المركز المالي.الموجزة الموحدةاألولية القوائم المالية تشتمل هذه 
امل االخر  املة األخرى ، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموجزة ةالموحد األوليةالش وقائمة  ة الموجزةالموحد األولية واإليرادات الش
احات على القوائم المالية  ة الموجزةالموحد األوليةالتدفقات النقدية  ركة ، بما في ذلك الموجودات  ة الموجزةالموحد األولية، وااليض للش

توحيد الشركات التابعة من التاريخ  تم).٢-١كة وفروعها المملوكة بالكامل ، كما هو موضح في (إيضاحوالمطلوبات ونتائج عمليات الشر
ات الذي تبدأ فيه الملكية حتى تاريخ توقفها. يتم محاذاة السياسات المحاسبية للشركات التابعة ، عند الضرورة ، لضمان توافقها مع السياس

  والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل بنفس فترات التقارير. المتبعة من قبل الشركة. تتمتع الشركة 



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية )

  

 (غير مراجعة ) (تتمة) الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية الألولية الموحدة 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١في  يةالثالثة أشهر المنته ةلفتر

  (جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)
 

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية١٤) إلى (١إن اإليضاحات المرفقة من (
- ١٠ -  

 (تتمة) أُسس االعداد - ٢
  

  األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة
 

وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية يتطلب  الموجزةالموحدة الألولية  المالية القوائمإن إعداد 
على المبالغ المعلن عنها لألصول والخصوم واإلفصاح عن األصول والخصوم ات واالفتراضات الهامة التي تؤثراستخدام بعض التقدير

يتم االستمرار في تقييم التقديرات  يرادات والمصروفات خالل الفترة المشمولة بالتقرير.المحتملة في تاريخ التقريروالمبالغ المعلن عنها لإل
 واألحكام، وتقوم على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما فيها التوقعات باألحداث المستقبلية التي يُعتقد أن تكون معقولة الوقوع في ظل

ما سوف تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة بحكم  ونادراً   ات تتعلق بالمستقبل.تقوم الشرکة بعمل تقديرات وافتراض الظروف الحالية.
 .تعريفيها مع النتائج الفعلية ذات الصلة

  

إن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفس األحكام 
  القوائم المالية السنوية األخيرةالموضحة في  

  

   العملة الوظيفية وعملة العرض
  

ركة. وتم عرض هذه  عودي هو العملة الوظيفية للش عودي، مقرباً إلى الموجزة الموحدة المالية الألولية  القوائميعتبر اللایر الس باللایر الس
 أقرب ألف.

  

 ة السياسات المحاسبية الهامالتغير في   -٣
  

هي نفس السياسات المطبقة  الموجزة الموحدة األوليةالمالية  القوائمباستثناء ما هو موضح أدناه، فإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه 
  . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ كما فيفي البيانات المالية 

  

 المعلومات القطاعية  -٤
  

  ونتائجها على أساس قطاعي: المجموعةفيما يلي تحليل إليرادات 
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  مارس ٣١  االيرادات
٢٠٢٠  

  مارس ٣١
٢٠١٩  

   

  ٢٬٠١٦٬٣١٨  ١٬٩٤٩٬٧٠٠  شركة االتصاالت المتنقلة
  ٦٧٩٬٩١٠  ٥٩٩٬٥٨٣  شركة  زين للمبيعات

  -  ٢٤  شركة  زين للمدفوعات
  -  -  شركة  زين للطائرات الُمسيرة بدون طيار

  )٦٠٢٬٧٣٨(  )٥١٠٬٤٤١(  اإلقصاءات / التعديالت
   

  ٢٬٠٩٣٬٤٩٠  ٢٬٠٣٨٬٨٦٦  االيراداتاجمالي  
      

  )١٬٠٨٩٬١٨٠(  )١٬٠٤٦٬٥٦٧(  تكلفة العمليات (باستثناء االستهالك واإلطفاء)
  )٥٧٢٬٥٣٠(  )٥٨٢٬٠٣١(  االستهالك واإلطفاء

  )٤٩٬٣٠٢(  )٥٣٬٥٦٢(  المالية ئر االنخفاض في قيمة الموجوداتخسا
  ٧٬١٣٢  ٥٬٣٢٤  إيرادات الفوائد

  ٥٬٣٤٩  ٨٬١٩٠  أخرى إيرادات
  )٢٦٥٬٦٤٧(  ٢٦٠٬٠٣٢(  أعباء تمويل 

  -  )٤٬٩٦٤(  الزكاة 
   

  ١٢٩٬٣١٢  ١٠٥٬٢٢٤  صافي الربح  
  

مارس  ٣١ (مليون لایر سعودي  ٥١٠تمثل اإليرادات المذكورة أعاله اإليرادات الناتجة عن العمالء الخارجيين والداخليين. كان هناك 
.كما تم استبعاد اإليرادات والتعديالت بين الشركات الشقيقة لشركة مبيعات زين عند التوحيد مليون لایر سعودي). ٦٠٣: ٢٠١٩



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية )

  

 (غير مراجعة ) (تتمة) الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية الألولية الموحدة 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١في  يةالثالثة أشهر المنته ةلفتر

  (جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)
 

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية١٤) إلى (١إن اإليضاحات المرفقة من (
- ١١ -  

 (تتمة) المعلومات القطاعية -٤
  

  لمجموعة على أساس قطاعي:للموجودات والمطلوبات ليلي تحليل لفيما 

  الموجودات

  مارس ٣١
٢٠٢٠  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٩  

  ٣١٬٩٤٧٬٠٠٨  ٣٣٬٦٨٠٬١٧٤  االتصاالت المتنقلة شركة
  ٣٬٧٦٥٬٢٦٥  ٤٬٦٦٥٬١٢٠  شركة زين للمبيعات 

  ٧٣٤  ٢٤٬٥٨٢  شركة زين للمدفوعات
  ٣١٧  ٣٠٠  شركة زين للطائرات الُمسيرة بدون طيار

  )٧٬٩٧٥٬٠٧١(  )٩٬٨٤٢٬٠٥٢(  اإلقصاءات / التعديالت
   

  ٢٧٬٧٣٨٬٢٥٣  ٢٨٬٥٢٨٬١٢٤  الموجودات اجمالي
   

      المطلوبات

  ٢٧٬٩٥٢٬٣٧٦  ٢٩٬٦٨٩٬٤٩٧  شركة االتصاالت المتنقلة
  ٣٬٦٦٦٬٦٤٨  ٤٬٥٤٣٬٦٠٨  شركة زين للمبيعات 

  ٨٨٠  ٥٬٦٨٣  شركة زين للمدفوعات
  ٥٨٤  ٦٦٣  شركة زين للطائرات الُمسيرة بدون طيار

  )٧٬٩٨٥٬٠٨٦(  )٩٬٨٥٢٬٤١٧(  اإلقصاءات / التعديالت
   
  ٢٣٬٦٣٥٬٤٠٢  ٢٤٬٣٨٧٬٠٣٤  المطلوبات اجمالي 

  

تتمثل اإلضافات واالستبعادات الرئيسية في الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة إلى جانب االستهالك واإلطفاء المرتبطين 
  بشركة االتصاالت المتنقلة.

  

  الممتلكات والمعدات -٥
  

 مارس ٣١مليون لایر سعودي (  ١٬٠٩٦ على أصول بقيمة الشركةاستحوذت ، ٢٠٢٠ مارس ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةخالل فترة 
 مارس ٣١لایر سعودي ( "٠" بقيمة صافية قدرها أصولباستبعاد  الشركةخالل الفترة، قامت  .)مليون لایر سعودي  ٨٤٠ :٢٠١٩
 ٢٠٢:  ٢٠١٩ مارس ٣١لایر سعودي ( لفأ ٢٥٤لایر سعودي) مما نتج عنه ربح من بيع ممتلكات ومعدات بمبلغ  الف ٢٢٨:  ٢٠١٩

مليون لایر  ٥٨٢االستهالك واإلطفاء م، بلغت مصروفات ٢٠٢٠ مارس ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةلایر سعودي). خالل فترة  الف
  مليون لایر سعودي). ٥٧٣: ٢٠١٩ مارس ٣١سعودي (

 
 األجلالقروض طويلة  -٦

 

  مارس ٣١  
٢٠٢٠  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٩  

  ٤٬٥٣٥٬٣١٤  ٤٬٥٣٥٬٢٧٥  )٦-١المتداول (الجزء  –تسهيل مرابحة مشترك 
  ٣٬٦٦٥٬٩٧٤  ٣٬٨٧٧٬٩٠٦  )٦-٣قرض وزارة المالية (

  ٢٬٢٥٠٬١٢٦  ٢٬٢٥٠٬١٤٢  )٦-٤(ثانوي تسهيل مرابحة 
  )٧٧٬٥٣٣(  )٧٠٬٢٥٨(  يخصم تكلفة ترتيب القروض

  ١٠٬٣٧٣٬٨٨١  ١٠٬٥٩٣٬٠٦٥  االجمالي
  )٥٨٬٩٤١(  )٩٩٬٧١٥(  يخصم الجزأ المتداول ضمن اإللتزامات المتداولة

  ١٠٬٣١٤٬٩٤٠  ١٠٬٤٩٣٬٣٥٠  



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية )

  

 (غير مراجعة ) (تتمة) الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية الألولية الموحدة 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١في  يةالثالثة أشهر المنته ةلفتر

  (جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)
 

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية١٤) إلى (١إن اإليضاحات المرفقة من (
- ١٢ -  

 (تتمة) األجلالقروض طويلة  -٦
  

 تسهيل مرابحة مشترك ١-٦
  

مع مجموعة من البنوك والتي تشمل مستثمري  ٢٠٠٩م، قامت الشركة بإعادة تمويل " اتفاقية تمويل المرابحة " ٢٠١٣يوليو ٣١في 
م والتي كانت تستحق ٢٠١٨يونيو  ٣٠تسهيل المرابحة لفترة خمس سنوات تنتهي في تسهيل المرابحة الحاليين لتمديد تاريخ إستحقاق 

مليار لایر سعودي والجزء  ٦٬٣مليار لایر سعودي، الجزء باللایر السعودي يبلغ  ٨٬٦م. ويبلغ رصيد أصل القرض ٢٠١٣يوليو  ٣١في 
). وقد تم إعادة هيكلة اإلتفاقية بحيث يتم سداد القرض بشكل مليار لایر سعودي ٢٬٣مليار دوالر أمريكي ( ٠٬٦بالدوالر األمريكي يبلغ 
٪ المتبقية ٧٥٪ من القرض خالل السنتين الرابعة والخامسة من مدة التسهيل كحد أدنى إلزامي، فيما تستحق الـ ٢٥تدريجي، حيث يستحق 

مليار لایر سعودي  ٥٬٩بلغ رصيد أصل القرض مليار لایر سعودي من التسهيل و  ٢٬٧عند حلول تاريخ اإلستحقاق. قامت الشركة بسداد 
 ق .الستحقاايخ رفي تا

 
ومددت تاريخ اإلستحقاق لخمس سنوات إضافية تنتهي  ٢٠١٣قامت الشركة بإعادة تمويل "اتفاقية تمويل المرابحة"  ٢٠١٨يونيو  ٥في 
مليار لایر سعودي، الجزء باللایر  ٥٬٩ض م مع فترة سماح مدتها ثالث سنوات. و بلغ الرصيد الجديد ألصل القر٢٠٢٣يونيو  ٢٩في 

مليار لایر سعودي). و  ١٬٧٠٥مليار دوالر أمريكي ( ٠٬٤٥مليار لایر سعودي والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ  ٤٬٢٥السعودي يبلغ 
ء باللایر السعودي مليون لایر سعودي، الجز ٦٤٧،٣عالوة على ذلك، تشتمل اإلتفاقية على تسهيالت رأس المال العامل يبلغ مجموعها 

مليون لایر سعودي) لمدة  ١٨٤٬٩مليون دوالر أمريكي ( ٤٩٬٣مليون لایر سعودي ، والجزء بالدوالر األمريكي البالغ  ٤٦٢٬٤يبلغ 
  عامين. لم يتم إستعمال تسهيالت رأس المال العامل حتى االن.

  
بأقساط ربع سنوية خالل خمس سنوات. إن التسهيل الجديد إن مصاريف التمويل كما هو محدد في "اتفاقية تمويل المرابحة" تستحق 

مضمون جزئيا بموجب ضمان من شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك. ورهن بعض أسهم الشركة المملوكة بواسطة بعض المساهمين 
  التنازل عن بعض العقود والذمم المدينة واألصول الثابتة بما يعادل الرصيد القائم.المؤسسين و 

  
  الشركة بالتعهدات المالية الحالية للقرض.تلتزم 

  
مليون لایر سعودي  ٤٢٨٬٣في وقت مبكر (الجزء باللایر السعودي: عي طوفع مبلغ دبت الشركة قام،  ٢٠١٨م عان مث لثالابع رلل اخال
  ون لایر سعودي.ملي ٦٠٠مبلغ بإجمالي يکي)  رمر أالون دوملي ٤٥٬٨يکي: رألمزء بالدوالر الج، وا

  
مليون لایر  ٣٧٤٬٨١ثاٍن في وقت مبكر (الجزء باللایر السعودي: عي طوفع مبلغ دبت الشركة قام،  ٢٠١٨م عان مالرابع بع رلل اخال

  ون لایر سعودي.ملي ٥٢٥مبلغ بإجمالي يکي)  رمر أالون دوملي ٤٠٬٠٥يکي: رألمزء بالدوالر الجسعودي ، وا
  

مليون لایر  ٢١٤٬٢ثالث في وقت مبكر (الجزء باللایر السعودي: عي وطفع مبلغ دبت الشركة قام،  ٢٠١٩م عان مالثاني بع رلل اخال
  ون لایر سعودي.ملي ٣٠٠مبلغ بإجمالي يکي)  رمر أالون دوملي ٢٢٬٨٨يکي: رألمزء بالدوالر الجسعودي ، وا

  

 تسهيل من البنك الصناعي والتجاري الصيني ٢-٦
 

مليار لایر سعودي، وتمتد لفترة عامين  ٢٫٢٥اتفاقية تمويل تجاري جديد طويل األجل بمبلغ  الشركةم وقعت ٢٠١٦أغسطس  ١٥في 
(اندستلایر آند  البنك الصناعي والتجاري الصينيقابلة للتمديد لعام إضافي وتسدد عند اإلستحقاق، التمويل التجاري الجديد تم توقيعه مع 

لقائمة مع تحالف بنكي، ان التمويل مغطى بالكامل بضمان غير مشروط وغير قابل كوميرشل بانك أوف تشاينا) الستبدال اإلتفاقية ا
بتمديد تاريخ االستحقاق النهائي إلى  الشركةم قامت  ٢٠١٨مارس  ١٨في  يتية ش.م.ك.لإللغاء من قبل شركة اإلتصاالت المتنقلة الكو

المرابحة الثانوي. تسهيلخالل  قامت الشركة بسداد القرض المذكور من ٢٠١٩يوليو  ٣في  .٢٠١٩ أغسطس ٨



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية )

  

 (غير مراجعة ) (تتمة) الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية الألولية الموحدة 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١في  يةالثالثة أشهر المنته ةلفتر

  (جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)
 

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية١٤) إلى (١إن اإليضاحات المرفقة من (
- ١٣ -  

 (تتمة) األجلالقروض طويلة  -٦
  

 قرض وزارة المالية ٣-٦
 

بع القادمه ٢٠١٣في عام  نوات الس تحقة للدولة عن الس عودية لتأجيل دفعات مس ركة بتوقيع اتفاقية مع وزارة المالية الس م، قامت الش
مليار لایر سعودي. إن هذه المدفوعات المؤجله تحت هذه اإلتفاقيه تخضع لعمولة تجاريه مستحقه سنوياً وباإلضافة  ٥٫٦والمقدره بمبلغ 
ساوية تبدأ في يونيو الى الهامش الم ساط مت سداد المبالغ المستحقة على أق شركة ٢٠٢١تفق عليه، وسيتم  م. بلغ المبلغ المؤجل من قبل ال

  مليون لایر سعودي). ٣٬٥٧٨: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٣٬٧٥٠:  ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 
  

 تسهيل المرابحة الثانوي ٤-٦
 
مليار لایر سعودي مع تحالف يتكون من خمسة  ٢٫٢٥اتفاقية تسهيل مرابحة ثانويي جديدة بقيمة ، أبرمت الشركة  ٢٠١٩يونيو  ١٦في 

بنوك لتسوية القرض التجاري القائم الذي تم الحصول عليه من البنك الصناعي والتجاري الصيني( أي سي بي سي ). تتضمن االتفاقية 
شركة. هذا القرض  شروطاً أفضل وسيكون لها تكلفة تمويل أقل. مدة االتفاقية سنة واحدة بناًء على طلب ال سنتان، مع إمكانية تمديدها ل

 مؤمن بالكامل بضمان تجاري من شركة االتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك. تُدفع مصاريف التمويل على أقساط ربع سنوية.
  

 مبالغ مستحقة ألطراف ذات العالقة -٧
  

  :معامالت تجارية مع أطراف ذات عالقةخالل الفترة الحالية، دخلت الشركة في 

  العالقة  الطرف ذات العالقة
  الشركة األم لشركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.  شركة االتصاالت العمانية ش م ع ع

  المساهم المؤسس / الشركة األم  شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. (مجموعة زين)
  شركة تابعة لمجموعة زين  زين البحرين

 شركة تابعة لمجموعة زين  السودانزين 
 شركة تابعة لمجموعة زين  ام تي سي لبنان اس ايه ار ال

 شركة تابعة لمجموعة زين  زين العراق / أثير تليكوم العراق المحدودة "أثير"
 شركة تابعة لمجموعة زين  شركة زين جلوبال كوميونيكيشنز

  

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  مارس ٣١  

٢٠٢٠  
  مارس ٣١

٢٠١٩  
  ٣٬٥٨٩  ١٢٬٨٠٩  إيرادات من شركات تابعة

  ٢٠٬٥٩١  ٣٧٬٥٧٤  مشتريات من شركات تابعة
  ٥٣٬٩٤٩  ٥١٬١٥١  رسوم استخدام عالمة تجارية محملة من قبل مساهمين 

  ٨١٬١٠٨  ٧٦٬٣٨٢  رسوم تمويل من قبل مساهمين 
  

  ما يلي األرصدة القائمة كما في تاريخ التقرير:في
  مارس ٣١  

٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩  
  ١٬٣٥٦٬١٢١  ١٬٤٠٧٬٢٧٢  )٧-١شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. (
  ٤٬٨٥٦٬٤٢٠  ٤٬٧٣٠٬٠٠٦  )٧-٣شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. (

  ١٣٠٬٨٦١  ١٣٠٬٨٦١  ) ٧-٢المساهمون المؤسسون (
  ٣٢٬٢٥٦  ٣٢٬٣٩٤  )٧-٣انفرا كابيتال لالستثمارات (
  ١٠٥  ١٠٥  أطراف أخرى ذات عالقة

  ٦٬٣٧٥٬٧٦٣  ٦٬٣٠٠٬٦٣٨  



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية )

  

 (غير مراجعة ) (تتمة) الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية الألولية الموحدة 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١في  يةالثالثة أشهر المنته ةلفتر

  (جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)
 

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية١٤) إلى (١إن اإليضاحات المرفقة من (
- ١٤ -  

 (تتمة) مبالغ مستحقة ألطراف ذات العالقة -٧
  

  ركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ش ١-٧
  

ستحق ألكبر مساهم في الشركة. يُعد هذا المبلغ غير مضمون وبدون فوائد وغير مقيد بأي  يتعلق هذا المبلغ بأتعاب اإلدارة المستحقة ويُ
  .١-٧مدة سداد محددة وال يُسدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشترك المشار إليها في إيضاح 

  

  المساهمون المؤسسون ٢-٧
  

يتعلق هذا المبلغ برسوم التمويل المستحقة ويُستحق للمساهمين المؤسسين للشركة. يُعد هذا المبلغ غير مضمون ويتضمن فوائد بأسعار 
  .١-٧السوق وغير مقيد بأي مدة سداد محددة وال يُسدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشترك المشار إليها في إيضاح 

  

  نقلة ش.م.ك. وإنفرا كابيتال لإلستثماراتشركة االتصاالت المت ٣-٧
  

تُستحق هذه المبالغ للمساهمين ويتضمن فوائد بأسعار السوق. تُعد هذه المبالغ غير مضمونة وال يمكن سدادها قبل تتحقيق بعض شروط 
مليون لایر سعودي ١٬٣٠١بقيمة . تتضمن هذه المبالغ الرسوم المالية المستحقة ١-٧تسهيل المرابحة المشترك المشار إليها في إيضاح 

  مليون لایر سعودي).١٬٤١٣:  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(
  

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -٨

 

  مارس ٣١  
٢٠٢٠  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٩  

  ٩٣٬٤٢٥  ١٠٤٬٨٧٥  الرصيد اإلفتتاحي 
  ١٧٬٥٩٦  ٥٬٣٠٠  تكلفة الخدمة الحالية

  ٤٬٣١٥  -  تكلفة الفائدة
  )٥٬٥٧٥(  )١٬٤٨١(  مدفوعات

  )٤٬٨٨٦(  -  مكاسب اكتوارية

  ١٠٤٬٨٧٥  ١٠٨٬٦٩٤  الرصيد الختامي
 

، وأجريت باستخدام ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة النتهية في  يينتم إجراء التقييم اإلكتواري األخير من قبل لوكس اإلكتواريين واإلستشا
 طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

  

  التقييم اإلكتواري كما يلي:وكانت اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض 
  ٪١٣٪ إلى ١٠  معدالت التناقص

  ٪٤  زيادة الرواتب
  ٪٤٫٤٥  معدل الخصم

  

ب اإلكتوارية التي يتم إدراجها في  تثناء المكاس ارة باس يتم إثبات جميع الحركات في التزامات مكافأة نهاية الخدمة في الربح أو الخس
 الدخل الشامل اآلخر.

 

 رأس المال  -٩
  

ركةيتكون رأس مال  هم  ٥٨٣٫٧٢٩٫١٧٥من الش مية لكل س هم وتبلغ القيمة اإلس عودي كما في تاريخ القوائم المالية. ولم  ١٠س لایر س
  . تكن هناك تحركات في رأس المال خالل الفترة الحالية للتقارير المالية



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية )

  

 (غير مراجعة ) (تتمة) الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية الألولية الموحدة 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١في  يةالثالثة أشهر المنته ةلفتر

  (جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)
 

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية١٤) إلى (١إن اإليضاحات المرفقة من (
- ١٥ -  

 ربحية السهم - ١٠
  

مليون لایر  ١٠٥: لبالغة وا ٢٠٢٠مارس ٣١في  هيةتالمنالثالثة أشهر  ةلربح لفترة إلى صافي اضتستند ربحية السهم األساسية والمخف
ً مقسوم )مليون لایر سعودي  ١٢٩ : ٢١٩ مارس ٣١( سعودي  ٥٨٣٫٧٢٩٫١٧٥على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والبالغة  ا

  ) سهم ٥٨٣٫٧٢٩٫١٧٥ : ٢١٩مارس  ٣١( سهم

  المخففة حيث ال توجد أسهم عادية مخففة محتملة قائمة.ولم يتم احتساب أي أرباح لألسهم  
 

 إلتزامات رأسمالية وإرتباطات محتملة - ١١
  

مليون لایر سعودي) كما في تاريخ  ١٫٤٤١ :م٢٠١٩ ديسمبر ٣١مليون لایر سعودي (  ١٫٠٧٥التزامات رأسمالية بمبلغ  الشركةلدى 
  التقرير.

  

 ٢٠٢٠ مارس ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٢٤٥ضمان وخطابات اعتماد بمبلغ على شكل خطابات التزامات ومطلوبات لدى الشركة 
  مليون لایر سعودي). ٢٦٢: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(
  

  مارس ٣١ 
٢٠٢٠  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٩  

  ١٠٠٬٢٨٦  ٨٣٬٥٧٤ خطابات ضمان

 ١٦١٬٢٥٠ ١٦١٬٢٥٠ خطابات اعتماد
 ٢٦١٬٥٣٦  ٢٤٤٬٨٢٤  

  
في سياق األعمال اإلعتيادية لمواصلة الدعاوى القضائية ومتابعة العقوبات والغرامات المفروضة من قبل الجهات المنظمة  الشركةتخضع 

وبعد التشاور مع مكتب  الشركةوالبلديات وغيرها من المطالبات من الموردين وشركات اإلتصاالت التي تقدم خدمات الخلوية. تعتقد 
  .الشركةاإلستشاري الفني أن هذه المسائل لن يكون لها تأثير كبير على المركز المالي أو نتائج عمليات المحاماة الداخلي والخارجي و

  

 مكونات الوعاء الزكوي - ١٢
  

  مارس ٣١  مخصص الزكاة
٢٠٢٠  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٩  

 - ١٨٬٦٠٧  الرصيد في بداية السنة  
 ١٨٬٦٠٧  ٤٬٩٦٤  مكون خالل العام

  ١٨٬٦٠٧  ٢٣٬٥٧١  الرصيد كما في نهاية السنة
  

  وضع الربوطات الزكوية
  

  وحصلت بموجب ذلك على شهادة الزكاة النهائية. ٢٠٠٨وضعها الزكوي والضريبي حتى عام  الشركةأنهت 
 

حيث قامت بتسديد الزكاة والضريبة المستقطعة طبقا  ٢٠١٨حتى  ٢٠٠٩القوائم المالية واقرارات الزكاة لألعوام من  الشركةكما قدمت 
 لالقرارات المقدمة.

  

م).  خطاب من مصلحة الزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي الضريبي ٢٠١٥يوليو  ٧هـ (الموافق ١٤٣٦رمضان  ١٨، في الشركةتلقت 
لایر  مليون.٣٥٢لایر سعودي منها مليون  ٦٢٠جمالي حيث طالبت بموجبه بدفع مبالغ إضافية با ٢٠١١حتى  ٢٠٠٩عن السنوات 

يوم. ٣٠عن كل  %١لایر سعودي ضريبة استقطاع باالضافة الى غرامة تأخير بما يعادل  مليون٢٦٧سعودي زكاة و



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية )

  

 (غير مراجعة ) (تتمة) الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية الألولية الموحدة 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١في  يةالثالثة أشهر المنته ةلفتر

  (جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)
 

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية١٤) إلى (١إن اإليضاحات المرفقة من (
- ١٦ -  

  (تتمة) مكونات الوعاء الزكوي - ١٢
  

  (تتمة) وضع الربوطات الزكوية
  

، الى أن تمكنت من نقض كامل المبلغ ٢٠١٥أغسطس  ٢٧باإلستئناف امام اللجنة االبتدائية على هذه المطالبات بتاريخ  الشركةقامت 
من المبلغ المطلوب الخاص بضريبة  سعودي مليون لایر ٢١٩من نقض  الشركةمليون لایر. كما تمكنت  ٣٥٢الخاص بالزكاة البالغ 

 ستقطاع.اإل
 

عتراض أمام اللجنة االستئنافية الضريبية، قامت باستكمال الشروط الشكلية المحددة في نظام ضريبة الدخل من اإل الشركةتمكن كي تول
العائدة لضرائب االستقطاع. ، ٢٠١٧نوفمبر  ١٦مليون لایر سعودي بتاريخ  ٤٨السعودي، وذلك بسداد الفواتير الصادرة من الهيئة بمبلغ 

 ستقطاع.ن لایر سعودي مقابل غرامة التأخير المتوجبة على ضريبة اإلمليو ٤٣كما أصدرت زين ضمان بنكي بقيمة 
 

 ستئناف الضريبية اإللجنعتراضاتها أمام إعاله استلمت زين الربط الزكوي المعدل للمبلغ المدفوع، كما أنها تقدمت بأعلى ما ورد  ناءً ب
  .٢٠١٧نوفمبر  ١٩على قرار اللجنة االبتدائية بتاريخ 

  

  .لديها المخصصات الكافية لتغطية هذه المبالغ الشركةال يوجد أي أثر مالي حيث أن 
  

ة - ١٣ ال م ال ل وال ة العادلة لألص  الق
  

لة. يتم تجميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي في ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العاد
  هذه المجموعة بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة ، على النحو التالي:يتم تحديد 

  
  : األسعار المعروضة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو الخصوم المتطابقة.١المستوى 

  
يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات ، إما مباشرة (أي  والتي ١: مدخالت بخالف األسعار المعروضة ضمن المستوى ٢المستوى 

  كأسعار) أو بشكل غير مباشر (أي مشتقة من األسعار).
  
  ة).ظلقابلة للمالحر اغيت خالدلم(اة ظلقابلة للمالحوق الست الی بياناد إلتي ال تستنت اباولطلمودات أو اجولمت اخالدمث: لثالوى المستا

  
ة. باستثناء التحوط. لذلك ، لم يتم اإلفصاح عن إفصاحعن التسلسل الهرمي فأطلماکة بالتکلفة رلمالية للشت اابولطلمودات واجولماجميع درج ت

  للقيمة العادلة الذي يتطلب تصنيف من ثالث مستويات للقيمة العادلة.
  

  لة.دلعاالقيمتها ول لمعقا بيرلتقاي هلمالية القوائم افي الواردة لمالية ت اباولطلمودات واجولماية لجميع رفتدلم القيإن ا
  

  .٢تم تصنيف القيمة العادلة لهذه المشتقات على أنها المستوى 
  

، يتم تقييمها باستخدام نماذج تقييم معترف به على نطاق واسع. تعتمد الشركة على الطرف المقابل  ٢األدوات المالية المشتقة من المستوى 
أساليب التقييم المطبقة من قبل األطراف المقابلة استخدام نماذج قياسية إلعادة التوجيه باستخدام حسابات القيمة لتقييم هذه المشتقات. تتضمن 

 الحالية وتقييمات منتصف السوق. حيثما ينطبق ذلك ، تقوم هذه النماذج بعرض التدفقات النقدية المستقبلية وخصم المبالغ المستقبلية على
مدخالت يمكن مالحظتها على أساس السوق بما في ذلك منحنيات أسعار الفائدة وهوامش االئتمان وأسعار صرف القيمة الحالية باستخدام 

.نبية واألسعار اآلجلة والمباشرةالعمالت األج



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية )

  

 (غير مراجعة ) (تتمة) الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية الألولية الموحدة 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١في  يةالثالثة أشهر المنته ةلفتر

  (جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)
 

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية١٤) إلى (١إن اإليضاحات المرفقة من (
- ١٧ -  

  األدوات المالية المشتقة -١٤
  

بقيمة  ٢٠٢٠ مارس ٣١في  بلغت القيمة االسمية للعقد كما ٢٠٢٣دخلت الشركة في عقود مبادالت معدالت الربح المستحقة في عام 
مليون  ١٩٤٬٨مليون لایر سعودي)، وبلغت القيمة العادلة مبلغ سالب قدره ٢٬٩٨٠: ٢٠١٩ ديسمبر ٣١( مليون لایر سعودي ٢٬٩٨٠

مليون لایر سعودي). يتراوح متوسط سعر الفائدة الثابت المتعاقد  ١٢٧٬٩: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في  لایر سعودي
 ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  مليون لایر سعودي في الدخل الشامل اآلخر٦٦٫٩٨٪. تم إدراج خسارة بقيمة ٣٪ و١٫٥٥عليه بين 

المتعلقة بهذا التحوط. تُحدد القيمة العادلة  مليون لایر سعودي) نتيجة لتحركات القيمة العادلة ٦٦٫٩٦: ٢٠١٩مارس  ٣١(٢٠٢٠مارس 
اد لمبادالت أسعار الفائدة في نهاية مدة إعداد التقرير عن طريق حسم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام المنحنيات في نهاية مدة إعد

 التقرير ومخاطر االئتمان المالزمة في العقد.
  

  




