شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة
لفترة الثالثة أشهراملنتهية في
 31مارس 2021م

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الثالثة أشهرالمنتهية في  31مارس 2021م

فهرس

صفحة

تقرير الفحص للقوائم املالية األولية املوحدة املوجزة

1

قائمة املركز املالي األولية املوحدة املوجزة

2

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية املوحدة املوجزة

3

قائمة التغيرات في حقوق امللكية األولية املوحدة املوجزة

4

قائمة التدفقات النقدية األولية املوحدة املوجزة

5

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة

19 - 6

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة (غيرمراجعة)
لفترة الثالثة أشهراملنتهية في  31مارس 2021م (جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -1التكوين واألنشطة
1 -1

معلومات عامة

إن الشركة هي "شركة مساهمة سعودية" أنشئت بموجب القرارات الوزارية رقم  176بتاريخ  25جمادى األولى 1428ه ـ (املوافق 11
يونيو 2007م) وقرار رقم  357بتاريخ  28ذو الحجة 1428هـ (املوافق  7يناير 2008م) واملرسوم امللاي رقم /48م بتاريخ  25جمادى
األولى 1428هـ (املوافق 12يونيو 2007م) والسجـل التجـاري رقم  1010246192الصادر من مدينة الرياض ،باململكة العربية
السعودية بتاريخ  4ربيع األول 1429هـ (املوافق  12مارس 2008م) كمشغل ثالث لخدمة الهاتف املتنقل ولديه رخصة تشغيل غير
محدودة التقنية في اململكة العربية السعودية تبلغ مدتها خمسة وعشرون ( )25عام.
تقوم شركة االتصاالت املتنقلة السعودية ("الشركة") والشركات التابعة (مجتمعة "املجموعة") بتقديـم خدمات االتصاالت املتنقلة
في اململكة العربية السعودية حيث تقوم بتشغيل وشراء وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف املتنقل .كما تقوم الشركة
بخدمات استشارية وبناء وإصالح أبراج االتصاالت وتقديم الخدمات املالية وتوفير خدمات الطائرات املسيرة بدون يار باالضافة الى
بيع وإصالح الطائرات املسيرة بدون يار كما هو مذكور في ايضاح .2-1
إن العنوان املسجل للشركة هو صندوق بريد  ،295814الرياض  ،11351اململكة العربية السعودية.
تعد الش ـ ــركة ش ـ ــركة تابعة لش ـ ــركة االتص ـ ــاالت املتنقلة الاويتية ش.م.ك.ع"( .مجموعة زين") .مجموعة زين هي ش ـ ــركة تابعة لش ـ ــركة
االتصاالت العمانية ش م ع ع ،عمان.
حققــت الش ـ ـ ـ ــركــة ص ـ ـ ـ ــافي ربح خالل الثالثــة أش ـ ـ ـ ــهر املنتهيــة في  31مــارس 2021م يبلغ  41مليون ريــال س ـ ـ ـ ــعودي ( 31مــارس 2020م:
105مليون ريال س ـ ــعودي) ولدى الش ـ ــركة عجز متراكم  13مليون ريال س ـ ــعودي كما في هذا التاريخ ( 31ديس ـ ــمبر 2020م 54 :مليون
ريال سـ ـ ــعودي) واملطلوبات املتداولة للشـ ـ ــركة تتجاوز املوجودات املتداولة بمبلغ  4,1مليار ريال سـ ـ ــعودي و الت تحتوي على مديونية
أل راف ذات صـ ـ ــلة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1,6مليار ريال سـ ـ ــعوديً .
بناء على أحدث خطة أعمال معتمدة ،تعتقد إدارة الشـ ـ ــركة أنها سـ ـ ــتن في الوفاء
بالتزاماتها في ســياق العمليات العادية باعتبار الجزء الغير مس ـتعمل من تســهيل املرابحة بقيمة  3,9مليار اليال ســعودي .لدى مديري
الشركة توقعات معقولة بأن الشركة لديها موارد كافية ملواصلة عملياتها التشغيلية في املستقبل املنظور.
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 -1التكوين واألنشطة (تتمة)
2-1

الشركات التابعة

أنشأت الشركة الشركات التابعة واململوكة لها بالاامل في اململكة العربية السعودية كما يلي:
أ.

شركة زين للمبيعات والت ستاون مسؤولة عن توزيع وبيع أجهزة ومعدات االتصاالت ،وتقديم الخدمات االستشارية .رأس املال
 10.000ريال سعودي .بدأت الشركة ممارسة األنشطة التجارية خالل الربع األول من عام 2019م.

ب.

شركة زين لألعمال والت ستاون مسؤولة عن إنشاء ،بناء ،واصالح وصيانة محطات وأبراج اإلتصاالت .رأس املال  10.000ريال
سعودي .لم تبدء الشركة األنشطة التجارية بعد.

ج.

د.

شركة زين املدفوعات املحدودة (تمام) والت ستقدم التقنية في الخدمات املالية .رأس املال  100.000ريال سعودي .بدأت
الشركة ممارسة األنشطة التجارية خالل الربع الرابع من عام 2019م .في عام  ،2020قامت الشركة بتعديل راس مالها بمبلغ
 20مليون ريال سعودي.
ق
ق
شركة زين للطائرات املسيرة بدون يار والت توفر الخدمات املهنية والعلمية والتقنية للطائرات املسيرة بدون يار باإلضافة
ق
إلى بيع وإصالح الطائرات املسيرة بدون يار .رأس املال  10.000ريال سعودي .بدأت الشركة ممارسة األنشطة التجارية خالل
الربع الرابع من عام 2019م.
أعلنت الشركة عن حصولها على موافقة مبدئية من رف مجلس إدارة هيئة االتصالت وتقنية املعلومات على الطلب الوارد
من شركة اإلتصاالت املتنقلة السعودية (زين السعودية) و شركة اتحاد االتصاالت (موبايلي) و شركة الرائدة لالستثمار
(الرائدة) و شركة أ.ه.س السعودية املحدودة بخصوب تاوين اتحاد لالستحواذ على ابراج االتصاالت اململوكة لشركت زين
السعودية و موبايلي و دمجها في شركة مسجلة باململكة العربية السعودية تحت مسمى "شركة االبراج" ،على أن تستحوذ كل
من شركة زين السعودية و موبايلي و الريادة على أغلبية األسهم فيما تمتلك شركة ا.ه.س حصة األقلية و يتم الحصول على
التصريحات و الرخص الالزمة الستخراج املوافقة النهائية من رف هيئة االتصالت وتقنية املعلومات.

 -2أساس اإلعداد
ً
تم إعداد هذه القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة وفقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم " 34التقارير املالية األولية" ،املعتمد في اململكة
العربية السعودية .ال تتضمن االيضاحات في هذه القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة املعلومات الااملة الواردة في القوائم املالية
املوحدة السنوية ولذلك يجب قراءتها بالتزامن مع القوائم املالية املوحدة السنوية لعام 2020م.
 -3السياسات املحاسبية الهامة
استخدمت املجموعة نفس السياسات املحاسبية و رق الحساب في هذه القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة كما في قوائمها املالية
املوحدة السنوية لعام 2020م. .
األحكام والتقديرات املحاسبية الهامة
لم يطرأ أي تغيير على نوعية و مبالغ التقديرات الت تم احتسابها في الفترات السابقة.
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 -3السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
تعتقد االدارة أن املصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفس األحاام املوضحة في القوائم املالية السنوية األخيرة .ستواصل
املجموعة مراقبة الوضع ،وستنعكس أي تغييرات مطلوبة في فترات التقارير املستقبلية.
املعاييراملصدرة ولكن لم تصبح سارية املفعول للسنة الحالية
لم تقم الش ــركة في وقت مبكر باعتماد أي معيار أو تفس ــير أو تعديل جديد تم إص ــداره ولكنه لم يس ــري بعد .لم يتم اإلفص ــاح عن تلك
املعايير والتفسـ ـ ــيرات أو التعديالت في هذه القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة ألن اإلدارة لم تراها ذات صـ ـ ــلة بتشـ ـ ــغيل الشـ ـ ــركة أو
سياون لها تأثير هام على القوائم املالية للمجموعة في الفترات املستقبلية.
املعايير املصدرة وسارية املفعول للسنة الحالية
هن ــاك بعت التع ــديالت األخرى على املع ــايير ال ــدولي ــة للتقرير امل ــالي ولجن ــة املع ــايير ال ــدولي ــة للتقرير امل ــالي والت تم تطبيقه ــا من قب ــل
املجموعة بتواريخ سـ ـ ــارية قبل الفترة املنتهية في  31مارس 2021م .لم يتم اإلفصـ ـ ــاح عن هذه املعايير والتفسـ ـ ــيرات أو التعديالت في هذه
القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة حيث أن اإلدارة لم تعتبرها ذات ص ــلة بـ ـ ـ ـ ـ ـتش ــغيل الش ــركة أو كان لها تأثير هام على القوائم املالية
للمجموعة.
 -4النقد و ما في حكمه
 31مارس

 31ديسمبر

2021

2020

(غيرمراجعة)

(مراجعة)

النقد يف الخزينة
ارصدة البنوك

1.226
361.229
362.495

1.297
1.102.104
1.103.401

نقد تحت االمتياز

()70.793
291.207

()220.607
882.794

 -5املمتلكات واملعدات واملوجودات غيرامللموسة
خالل فترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2021م ،أستحوذت املجموعة على ممتلاات ومعدات بتالفة 67مليون ريال سعودي
وموجودات غير ملموسة بتالفة  3مليون ريال سعودي ( 31مارس 2020م :ممتلاات ومعدات بتالفة  422مليون ريال سعودي
وموجودات غير ملموسة بتالفة  674مليون ريال سعودي) .خالل الفترة ،لم تقم املجموعة بأي استبعاد للممتلاات واملعدات
واملوجودات الغير ملموسة
خالل فترة الثالثة أشھر املنتھیة في  31مارس 2021م ،بلغت مصروفات االستهالك واإل فاء  577مليون ريال سعودي ( 31مارس
2020م 582 :مليون ريال سعودي).
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 -6القروض طويلة األجل
 31مارس

 31ديسمبر

2021

2020

(غيرمراجعة)

(مراجعة)

تسهيل مرابحة مشترك (ايضاح )1-6

2,934,916

1,591,309

اتفاق تسهيل مرابحة ثانوي (ايضاح )2-6

2,247,027

2,244,836

القروض طويلة اآلجل

5,181,943

3,836,145

القيمة الدفترية لقروض املجموعة مقومة بالعمالت التالية:
 31مارس

 31ديسمبر

2021

2020

(غيرمراجعة)

(مراجعة)

الريال السعودي

4,632,864

3,538,002

الدوالر األمرياي

549,079

298,143

االجمالي

5,181,943

3,836,145

 1-6تسهيل مرابحة مشترك
في  27سبتمبر  ، 2020قامت املجموعة بإعادة تمويل وتمديد تاريخ استحقاق املرابحة املشتركة القائمة لخمس سنوات حتى عام
 2025بمبلغ إجمالي متاح يصل إلى  6مليار ريال سعودي مع فترة سماح ملدة عامين ،بشروط تجارية أفضل .عالوة على ذلك  ،تتضمن
االتفاقية تسهيالت رأس مال عامل بمبلغ  1مليار ريال سعودي (في األصل  0.65مليار ريال سعودي في عام  )2018وبذلك يصل إجمالي
التسهيالت إلى  7مليار ريال سعودي حتى عام  ،2025مما يوفر سيولة إضافية للمجموعة لتمويل خطط نمو أعمالها .لذلك ،في 31
مارس  ، 2021استخدمت املجموعة فقط املبلغ القائم من االتفاقية الحالية ( 3.1مليار ريال سعودي) .قامت املجموعة بتسوية
 2.832مليار ريال سعودي في  30نوفمبر  .2020بلغ الجزء غير املسحوب من تسهيالت املرابحة مبلغ وقدرة 3.9مليار ريال سعودي
كما في  31مارس . .2021
تعيد املجموعة احتس ـ ــاب إجمالي القيمة الدفترية للمطلوبات املالية على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية املس ـ ــتقبلية
املقدرة الت يتم خص ـ ـ ـ ــمها بس ـ ـ ـ ــعر الفائدة الفعلي األص ـ ـ ـ ــلي لألداة املالية وبالتالي تعديل إجمالي القيمة الدفترية للقرض لتعكس الفعلي
واملعدل التدفقات النقدية التعاقدية املقدرة .الفرق بين القيمة الدفترية الحالية لتس ـ ـ ـ ــهيل املرابحة وإجمالي القيمة الدفترية املعدلة
 136مليون ريال ســعودي والت تم اإلقرار بها في بيان الربح والخســارة املرحلي املجمع املكثف والدخل الشــامل اآلخر ،كأرباح من تعديل
القروض في .2020
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 -6القروض طويلة األجل (تتمة)

 1-6تسهيل مرابحة مشترك (تتمة)
إن مصاريف التمويل كما هو محدد في "اتفاقية تمويل املرابحة" تستحق بأقساط ربع سنوية خالل خمس سنوات .إن التسهيل الجديد
ً
مضمون جزئيا بموجب ضمان من شركة اإلتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع .ورهن بعت أسهم الشركة اململوكة بواسطة بعت املساهمين
املؤسسين و التنازل عن بعت العقود والذمم املدينة واملوجودات الثابتة بما يعادل الرصيد القائم.
تلتزم املجموعة بالتعهدات املالية الحالية للقرض.

 2-6تسهيل املرابحة الثانوي
في  16يونيو 2019م ،أبرمت املجموعة اتفاقية تسـ ـ ــهيل مرابحة ثانوي جديدة بقيمة  2.25مليار ريال سـ ـ ــعودي مع تحالف يتاون من
خمسة بنوك لتسوية القرض التجاري القائم الذي تم الحصول عليه من البنك الصناعي والتجاري الصين (أي
االتفاقية ش ـ ـ ــرو ًا أفض ـ ـ ــل وس ـ ـ ــياون لها تالفة تمويل أقل .مدة االتفاقية س ـ ـ ــنتان ،مع إماانية تمديدها لس ـ ـ ــنة واحدة ً
بناء على لب
بي

) .تتضمن

الشركة .هذا القرض مؤمن بالاامل بضمان تجاري من شركة االتصاالت املتنقلة الاويتية ش.م.ك.ع .تستحق مصاريف التمويل على
أقساط ربع سنوية.

 -7معامالت و مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
لدى املجموعة األ راف ذات عالقة التالية:
العالقة
الشركة األم لشركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع.
مساهم مؤسس  /الشركة األم
شركة تابعة ملساهم مؤسس
شركة تابعة ملساهم مؤسس
شركة تابعة ملساهم مؤسس
شركة تابعة ملساهم مؤسس
شركة تابعة ملساهم مؤسس
مساهم مؤسس

الطرف ذو العالقة
شركة االتصاالت العمانية ش م ع ع
شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع( .مجموعة زين)
زين البحرين
زين السودان
ام تي لبنان اس ايه ار ال
زين العراق  /أثير تلياوم العراق املحدودة "أثير"
شركة زين جلوبال كوميونيكيشنز أس بي
شركة إنفرا كابيتال لالستثمارات
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شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة (غيرمراجعة) (تتمة)
لفترة الثالثة أشهراملنتهية في  31مارس 2021م (جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -7معامالت و مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (تتمة)
خالل الفترة الحالية ،دخلت املجموعة في املعامالت التجارية التالية مع األ راف ذات العالقة:
لفترة الثالثة أشهراملنتهية في
 31مارس

 31مارس

2021

2020

(غيرمراجعة)

(غير مراجعة)

إيرادات من شركات مملوكة بواسطة مساهم

2,113

12,809

مشتريات من شركات مملوكة بواسطة مساهم

13,801

37,574

رسوم محملة من قبل مساهم مؤسس (ايضاح )1-7

29,336

51,151

تالفة تمويل محملة من قبل مساهم مؤسس

13,900

76,382

فيما يلي األرصدة القائمة كما في تاريخ التقرير:
 31مارس

 31مارس

2021

2020

شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع( .ايضاح )1-7

1,355,919

1,326,583

شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع( .ايضاح )3-7

100,054

2,159,267

املساهمون املؤسسون (ايضاح )2-7

130,861

130,861

شركة إنفرا كابيتال لالستثمارات (ايضاح )3-7

32,750

32,698

أ راف ذات عالقة أخرى

105

105

1,619,689

3,649,514

 1-7شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع.
يتعلق هذا املبلغ بأخدمات و أتعاب العالمة التجارية املس ـ ــتحقة ألكبر مس ـ ــاهم في الش ـ ــركة .قيعد هذا املبلغ غير مض ـ ــمون وبدون فوائد وغير
مقيد بأي مدة سداد محددة وال قيسدد قبل تحقيق بعت شروط تسهيل املرابحة املشترك املشار إليها في إيضاح .1-6

 2-7املساهمون املؤسسون
يتعلق هذا املبلغ بتااليف التمويل املس ــتحقة قويس ــتحق للمس ــاهمين املؤسـ ـس ــين للش ــركة .قيعد هذا املبلغ غير مض ــمون وغير مقيد بأي مدة
سداد محددة وال قيسدد قبل تحقيق بعت شروط تسهيل املرابحة املشترك املشار إليها في إيضاح .1-6
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شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة (غيرمراجعة) (تتمة)
لفترة الثالثة أشهراملنتهية في  31مارس 2021م (جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -7معامالت و مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (تتمة)

 3-7شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع .وإنفرا كابيتال لإلستثمارات
ق
ق
تستحق هذه املبالغ للمساهمين وتتضمن فوائد بأسعار السوق .تعد هذه املبالغ غير مضمونة وال يمكن سدادها قبل تحقيق بعت شروط
تس ــهيل املرابحة املش ــترك املش ــار إليها في إيض ــاح  .1-6تتض ــمن هذه املبالغ تااليف التمويل املس ــتحقة بقيمة  118مليون ريال س ــعودي (31
ديسمبر 2020م 1,122 :مليون ريال سعودي).
 -8مطلوبات غيرمتداولة أخرى
 31مارس

 31ديسمبر

2021

2020

مستحق الى وزارة املالية السعودية

3,500,614

3,500,614

مدفوعات ويلة اآلجل  -ترددات

1,221,515

1,389,951

أخرى

135,804

207,043

4,857,933

5,097,608

في عام 2013م ،قامت الش ــركة بتوقيع اتفاقية مع وزارة املالية الس ــعودية لتأجيل دفعات مس ــتحقة للدولة عن الس ــنوات الس ــبع القادمة
ً
ابتداءا من شـ ــهر مايو 2020م .إن هذه املدفوعات املؤجله تحت هذه اإلتفاقيه تخضـ ــع لعمولة تجارية مسـ ــتحقة سـ ــنويا ،وسـ ــيتم سـ ــداد
املبالغ املس ـ ـ ـ ــتحقة على أقس ـ ـ ـ ــاط تبدأ في يونيو 2021م .بلغ املبلغ املؤجل من قبل الش ـ ـ ـ ــركة كما في  31مارس 2021م 4,039 :مليون ريال
ً
ســعودي يتضــمن مبلغ  538مليون ريال ســعودي مســجال ضــمن الذمم الدائنة التجارية واآلخرى ( 31ديســمبر 2020م4,039 :مليون ريال
سعودي) .الفائدة املستحقة املرتبطة باملستحق الى وزارة املالية السعودية مدرجة ضمن ذمم دائنة تجارية وأخرى.
 -9رأس املال
يتاون رأس مال الشــركة من  898,729,175ســهما ( 898,729,175في ديســمبر 2020م) وتبلغ القيمة اإلســمية للســهم  10ريال ســعودي
كما في تاريخ القوائم املالية .ولم تكن هناك حركات في رأس املال خالل الفترة محل الفحص( .إيضاح .)9
 -10ربحية السهم
تحتسب ربحية السهم األساسية و املخففة باالستناد الى حصة مساهمين املجموعة في صافي الربح حيث لم يتم تعديل الربح الصافي في
مارس  2021و ال في مارس  . 2020تستند ربحية السهم األساسية واملخففة إلى صافي الربح لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس2021م
والبالغة  41مليون ريال سعودي ( 31مارس 2020م :صافي الربح لفترة الثالثة أشهر  105مليون ريال سعودي) .
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شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة (غيرمراجعة) (تتمة)
لفترة الثالثة أشهراملنتهية في  31مارس 2021م (جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -10ربحية السهم (تتمة)
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

ياون املتوسط املرج لعدد األسهم في حساب ربحية السهم األساسية كما يلي:
 31مارس

 31مارس

2021

2020

الرصيد القائم خالل العام

898,729

677,495

ربحية السهم األساسية (ريال سعودي)

0.045

0.155

وفي  14أكتوبر  2020قامت شركة االتصاالت املتنقلة السعودية بزيادة رأس املال من خالل حقوق اإلصدار بإصدار 450 000 000
سهم .بلغ رأس املال املصدر بعد حقوق اإلصدار  8 987 291 750ريال سعودى .وقد قعدلت ربحية السهم للفترة السابقة بحيث تشمل
أثر حقوق اإلصدار.
يتم إحتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح بعد الضريبة العائد للمساهمين العاديين للشركة على املتوسط املرج لعدد األسهم
العادية القائمة خالل السنة .ال يوجد تأثير مخفت على ربحية السهم في الشركة.
 -11التقاريرالقطاعية
تعمل املجموعة بشال رئيس ى فى تقديم خدمات االتصاالت واملنتجات ذات الصلة .وتتصل غالبية إيرادات املحموعة ومااسبها وأصولها
بعملياتها داخل اململكة .ويتم توزيع اإليرادات على أساس القطاع التشغيلي بناء على كيان املجموعة الذى يقوم بالتقرير عن االيرادات
يتم أحتساب املبيعات بين القطاعات بأسعار املعامالت التجارية العادية.
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شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة (غيرمراجعة) (تتمة)
لفترة الثالثة أشهراملنتهية في  31مارس 2021م (جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -11التقاريرالقطاعية (تتمة)
فيما يلي تحليل إليرادات املجموعة ونتائجها على أساس قطاعي:
لفترة الثالثة أشهر املنتهية في
االيرادات

 31مارس
2021

 31مارس
2020

شركة االتصاالت املتنقلة

1,898,993

1,949,700

شركة زين للمبيعات

483,698

599,583

شركة زين للمدفوعات (تمام)
ق
شركة زين للطائرات املسيرة بدون يار

1,992

24

-

-

اإلقصاءات  /التعديالت

()447,171

()510,441

اجمالي االيرادات

1,937,512

2,038,866

تالفة العمليات

()1,159,830

()1.046.567

االستهالك واإل فاء

()577,408

()582.031

االنخفاض في الذمم املدينة التجارية واآلخرى

()42,192

()53.562

دخل تمويل

179

5.324

إيرادات أخرى

7,475

8.190

تااليف تمويل

()121,264

()260.032

الزكاة

()3,607

()4.964

ربح الفترة

40,865

105,224
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شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة (غيرمراجعة) (تتمة)
لفترة الثالثة أشهراملنتهية في  31مارس 2021م (جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -11التقاريرالقطاعية (تتمة)
فيما يلي تحليل املوجودات واملطلوبات للمجموعة على أساس قطاعي:
املوجودات

 31مارس
2021

 31ديسمبر
2020

شركة االتصاالت املتنقلة

33,903,081

35,328,930

شركة زين للمبيعات

7,205,551

6,602,773

شركة زين للمدفوعات (تمام)
ق
شركة زين للطائرات املسيرة بدون يار

29,127

27,653

446

473,854

اإلقصاءات  /التعديالت

)(13,954,148

)(14,275,455

اجمالي املوجودات

27,184,057

28,157,755

املطلوبات
شركة االتصاالت املتنقلة

25,267,710

26,774,782

شركة زين للمبيعات

7,072,465

6,458,833

شركة زين للمدفوعات (تمام)
ق
شركة زين للطائرات املسيرة بدون يار

21,744

18,043

2,120

1,701

شركة زين لألعمال

10

10

اإلقصاءات  /التعديالت

)(13,977,505

)(13,824,697

اجمالي املطلوبات

18,386,544

19,428,672

تتمثل اإلضافات واالستبعادات الرئيسية في املمتلاات واملعدات واملوجودات غير امللموسة إلى جانب االستهالك واإل فاء املرتبطين
بشركة االتصاالت املتنقلة.
 -12االرتباطات الراسمالية وااللتزامات املحتملة
لدى الش ـ ـ ـ ــركة ارتبا ات رأس ـ ـ ـ ــمالية بمبلغ 484مليون ريال س ـ ـ ـ ــعودي كما في تاريخ القوائم املالية ( 31ديس ـ ـ ـ ــمبر 2020م 194 :مليون ريال
سعودي).
كان لدى الشركة التزامات محتملة كما يلي:
 31مارس
2021

 31ديسمبر
2020

خطابات ضمان

70,793

78,352

خطابات اعتمادات مستندية

170,000

170,000

240,793

248,352
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شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة (غيرمراجعة) (تتمة)
لفترة الثالثة أشهراملنتهية في  31مارس 2021م (جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -12االرتباطات الراسمالية وااللتزامات املحتملة (تتمة)
تخضع الشركة في سياق األعمال اإلعتيادية ملواصلة الدعاوى القضائية ومتابعة العقوبات والغرامات املفروضة من قبل الجهات املنظمة
والبلديات وغيرها من املطالبات من املوردين وشركات اإلتصاالت الت تقدم الخدمات الخلوية .تعتقد الشركة وبعد التشاور مع مكتب
املحاماة الداخلي والخارجي واإلستشاريين الفنيين أن هذه األمور لن ياون لها تأثير جوهري على املركز املالي أو نتائج عمليات الشركة.
أصدرت هيئة االتصاالت و تقنية املعلومات عدة عقوبات ضد الشركةالت تم االعتراض عليها .تختلف أسباب إصدار هذه العقوبات بين
ربط بطاقة الهوية الخاصة ببطاقات  SIMالصادرة واملدفوعة مسبقا وتوفير العروض الترويجية الت لم تتم املوافقة عليها من قبل الهيئة
و أسباب أخرى .وفي  31مارس  ،2021بلغ حجم الدعاوى واملخالفات  60.24مليون ريال سعودي تم تسجيلها بالاامل .الزكاة
مخصص الزكاة

 31مارس
2021

 31ديسمبر
2020

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

24,254

18,607

ماون خالل الفترة  /السنة

3,607

19,581

مدفوع خالل الفترة  /السنة

-

)(13,934

الرصيد كما في نهاية الفترة  /السنة

27,861

24,254

وضع الربوطات الزكوية
أنتهت املجموعة وضعها الزكوي والضريب حتى عام 2008م وحصلت بموجب ذلك على الشهادة ذات الصلة.
كما قدمت املجموعة القوائم املالية واقرارات الزكاة لألعوام من 2009م حتى 2019م حيث قامت بتسديد الزكاة والضريبة املستقطعة
ً
بقا لالقرارات املقدمة.
تلقت املجموعة في  18رمضان 1436هـ (املوافق  7يوليو 2015م) خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي وضريبة
االستقطاع عن السنوات من 2009م حتى 2011م حيث البت بموجبه بدفع مبالغ إضافية بإجمالي  620مليون ريال سعودي منها 352
مليون ريال سعودي زكاة و 267مليون ريال سعودي ضريبة استقطاع باالضافة الى غرامة تأخير بما يعادل  %1عن كل  30يوم.
قامت املجموعة باإلستئناف أمام اللجنة االبتدائية على هذه املطالبات بتاريخ  27أغسطس 2015م ،الى أن تمكنت من نقت كامل املبلغ
الخاب بالزكاة البالغ  352مليون ريال .باالضافة الى ،نقت  219مليون ريال سعودي من املبلغ املطلوب الخاب بضريبة اإلستقطاع.
ولاي تتمكن الشركة من اإلعتراض أمام اللجنة االستئنافية الضريبية ،قامت باستكمال الشروط الشالية املحددة في نظام ضريبة الدخل
السعودي ،وذلك بسداد الفواتير الصادرة من الهيئة بمبلغ  48مليون ريال سعودي بتاريخ  16نوفمبر 2017م ،العائدة لضرائب
االستقطاع .كما أصدرت الشركة ضمان بناي بقيمة  43مليون ريال سعودي مقابل غرامة التأخير الواجبة على ضريبة اإلستقطاع.
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شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة (غيرمراجعة) (تتمة)
لفترة الثالثة أشهراملنتهية في  31مارس 2021م (جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -12االرتباطات الراسمالية وااللتزامات املحتملة (تتمة)
ب ً
ناء على ما ورد أعاله استلمت الشركة الربط الزكوي املعدل للمبلغ املدفوع ،كما أنها تقدمت بإعتراضاتها أمام لجنة اإلستئناف الضريب
على قرار اللجنة االبتدائية بتاريخ  19نوفمبر 2017م.
تلقت زين تقييما اضافيا للسنوات املتبقية حتى عام  ,2019كمأ أن الشركة قامت باستئناف هذي التقييمات في الربع األول من عام .2021
ال يوجد أي أثر مالي حيث أن الشركة لديها املخصصات الاافية لتغطية هذه املبالغ.
 -13القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية

 1-13التسلسل الهرمي القيمة العادلة
يتم تجميع املوجودات واملطلوبات املقاسـة بالقيمة العادلة في قائمة املركز املالي األولية املوحدة املوجزة إلى ثالثة مسـتويات من التسـلسـل
الهرمي للقيمة العادلة .يتم تحديد هذه املجموعة على أسـ ـ ــاس أدنن مسـ ـ ــتوى من املدخالت الهامة املسـ ـ ــتخدمة في قياس القيمة العادلة،
على النحو التالي:
املستوى  :1األسعار املدرجة (غير املعدلة) في األسواق النشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة.
املس ـ ــتوى  :2املدخالت بخالف األس ـ ــعار املدرجة املدرجة في املس ـ ــتوى  1والت يمكن مالحظتها لألص ـ ــل أو االلتزام ،إما بش ـ ــال مباش ـ ــر (مثل
األسعار) أو بشال غير مباشر (أي مشتقة من األسعار).
املستوى  :3مدخالت األصل أو املطلوبات الت ال تستند إلى بيانات السوق الت يمكن مالحظتها (مدخالت غير قابلة للرصد).
يتم تســجيل جميع املوجودات واملطلوبات املالية للشــركة بالتالفة املطفأة باســت ناء األدوات املالية املشــتقة .لذلك ،لم يتم اإلفصــاح عن
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يتطلب فئة الثالثة مستويات للقيمة العادلة.

 2-13القيمة الدفترية مقابل القيمة العادلة
تعتبر املجموعة أن القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات املالية التالية هي تقدير تقريب معقول لقيمتها العادلة:
 النقد وما في حكمه
 ذمم مدينة تجارية وأخرى
 ذمم دائنة تجارية وأخرى
 القروض
 مطلوبات غير متداولة أخرى
القيمة العادلة املقاسة
بالتسلسل الهرمي

 31مارس 2020
القيمة الدفترية

األدوات املالية املشتقة

املستوى 2

178,645
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 31ديسمبر 2020
القيمة
العادلة

القيمة الدفترية

القيمة
العادلة

178,645

206,210

206,210

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة (غيرمراجعة) (تتمة)
لفترة الثالثة أشهراملنتهية في  31مارس 2021م (جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -13القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية (تتمة)

 3-13أساليب التقييم
يتم تقييم هذه املشــتقات باســتخدام نماذج تقييم معترف بها على نطاق واســع .تعتمد الشــركة على الطرف املقابل لتقييم هذه املشــتقات.
تتضــمن أســاليب التقييم املطبقة من قبل األ راف املقابلة اســتخدام نماذج قياســية للتســعير اآلجل باســتخدام حســابات القيمة الحالية
وتقييمات منتصــف الســوق .حيثما ينطبق ذلك ،تتوقع هذه النماذج التدفقات النقدية املســتقبلية وتخصــم املبالغ املســتقبلية إلى القيمة
الحالية باستخدام املدخالت الت يمكن مالحظتها في السوق بما في ذلك منحنيات أسعار الفائدة وفروق االئتمان وأسعار صرف العمالت
األجنبية واألسعار اآلجلة والسريعة.
 -14مشتقات أدوات مالية
دخلت الش ـ ـ ـ ــركة في عقود مبادالت معدالت الفائدة مس ـ ـ ـ ــتحقة في عام 2025م .تم تمديد عقود مبادالت معدالت الفائدة الى تاريخ تمديد
اســتحقات اعادة تمويل القرض (ايضــاح  .)1-6بلغت القيمة األســمية للعقد كما في  31مارس 2021م بقيمة  1,827مليون ريال ســعودي
( 31ديس ــمبر 2020م 1,827 :مليون ريال س ــعودي) ،وبلغت القيمة العادلة مبلغ س ــالب قدره  178مليون ريال س ــعودي كما في  31مارس
 31( 2021ديسمبر 2020م 206 :مليون ريال سعودي).
يتراوح متوسـ ـط س ــعر الفائدة الثابت املتعاقد عليه بين  ٪2و .٪3تم إدراج ربح بقيمة  27.5مليون ريال سـ ــعودي في الدخل الشـ ــامل اآلخر
لفترة الثالثة أشـ ـ ـ ــهر املنتهية في  31مارس 2021م ( 31مارس 2020م :خسـ ـ ـ ــارة  67مليون ريال سـ ـ ـ ــعودي) نتيجة لتحركات القيمة العادلة
ق
املتعلقة بهذا التحوط .تحدد ا لقيمة العادلة ملبادالت أس ـ ـ ـ ــعار الفائدة في نهاية مدة إعداد التقرير عن ريق خص ـ ـ ـ ــم التدفقات النقدية
املستقبلية باستخدام املنحنيات في نهاية مدة إعداد التقرير ومخا ر االئتمان املتأصلة في العقد.
 -15األثراملترتب على وباء كوفيد 19 -
أدى تفش فيروس كورونا املستجد (كوفيد  )19 -في مطلع عام 2020م في معظم البلدان إلى تعطل األعمال التجارية على نحو واسع
ً
النطاق ،وما ترتب على ذلك من أثر سلب على األنشطة االقتصادية .تراقب املجموعة باستمرار األثر الواقع عليها ،كما تتعاون جنبا إلى
جنب مع الهيئات الرقابية املحلية إلدارة التعطل املتواصل في األعمال بسبب تفش وباء كوفيد .19 -
ً
نظرا لتفش وباء كوفيد  ،19 -تحققت املجموعة من وجود أي تسويات وتغيرات في األحاام والتقديرات وإدارة املخا ر يتعين أخذها في
االعتبار واالفصاح عنها في القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة .فيما يلي االفتراضات الرئيسية حول مصادر التقديرات الرئيسية
املستقبلية واألخرى الت قد تنطوي على مخا ر جوهرية تتسبب في إجراء تسويات مادية على القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة.

انخفاض قيمة املوجودات غير املالية
تحققت املجموعة من وجود أي مؤشرات على انخفاض القيمة وأي حاالت عدم تأكد جوهرية فيما يتعلق باملمتلاات واملعدات وموجودات
ً
حق االستخدام الخاصة بها وخصوصا تلك الناتجة عن أي تغير في فترات عقود اإليجار ،وخلصت إلى أنه ال يوجد أثر مادي مترتب على
وباء كوفيد .19 -
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شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة (غيرمراجعة) (تتمة)
لفترة الثالثة أشهراملنتهية في  31مارس 2021م (جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -16األثراملترتب على وباء كوفيد – ( 19تتمة)

الخسائر االئتمانية املتوقعة وانخفاض قيمة املوجودات املالية
بقت املجموعة مخصصات إضافية تقديرية على النماذج القائمة للخسائر االئتمانية املتوقعة من خالل تطبيق السيناريوهات املرجحة
باالحتماالت على عوامل االقتصاد الكلي ذات الصلة املتعلقة باملناخ االقتصادي للسوق الذي تزاول فيه أنشطتها .كما تواصل الشركة
تقييم فاعلية املخصصات االضافية تزامنا مع تطور الوضع الوبائي في املنطقة.

االرتبا ات وااللتزامات املحتملة
قامت املجموعة بتقييم األثر املترتب على تعطل أي أنشطة تشغيلية ،بما في ذلك أي تحديات تعاقدية وتغييرات في األعمال والعالقات
ً
التجارية بين العمالء واملوردين ،فضال عن استعراض الزيادة املحتملة في االرتبا ات وااللتزامات املحتملة ،ولم يتم مالحظة أي مشكالت.

مبدأ االستمرارية
ً
أجرت املجموعة تقييما حول قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة في ظل الظروف االقتصادية الحالية وكافة املعلومات املتاحة حول
املخا ر وحاالت عدم التأكد املستقبلية .تم إعداد التوقعات الت تتناول األداء املستقبلي للشركة ورأس املال والسيولة .رغم األثر املتفاقم
ً
لوباء كوفيد  ،19 -إال أنه في الوقت الراهن ،تشير التوقعات إلى أن الشركة لديها موارد كافية لالستمرار في مزاولة عملياتها التشغيلية فضال
عن أن موقفها املتعلق باالستمرارية لم يتأثر الى حد كبير ولم يتغير منذ  31ديسمبر 2020م .ونتيجة لذلك ،فقد ق
أعدت هذه القوائم املالية
األولية املوحدة املوجزة :بما يتوافق مع أساس مبدأ االستمرارية.
 -17األحداث الالحقة
في رأي اإلدارة  ،لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ نهاية السنة تتطلب اإلفصاح أو التعديل في القوائم املالية املوحدة.
 -18املو افقة على القوائم املالية االولية املوحدة املوجزة
تمت املوافقة على هذه القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  6مايو 2021م.
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