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 شركة ا�تصا�ت المتنقلة السعودية

 ( شركة مساھمة سعودية )

  

  )غير مراجعة( الموحدة الموجزة ا�ولية الماليةالقوائم 

 م٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ أشھرالمنتھية في تسعةلفترتي الث�ثة وال
 

    

   

  صفحة  فهرس

    

  ١  القوائم�ا�الية�ا#ولية�ا�وحدة�ا�وجزة�تقرير�فحص�

    

  ٢  �ا�وجزة�ا�وحدة�ا#وليةائمة�ا�ركز�ا�ا(ي�ق

    

  ٣  �ا�وجزة�ا�وحدة�ا#ولية�ا4خرأوالخسائر�والدخل�الشامل��ا#رباحقائمة�

    

  ٤  �ا�وجزة�ا�وحدة�ا#ولية�ا�ساهم:نالتغ:9ات�7ي�حقوق��قائمة

    

  ٥  �ا�وجزة�ا�وحدة�ا#ولية�قائمة�التدفقات�النقدية

    

  �١٨-�٦ �ا�وجزة�ا�وحدة�ا#وليةلقوائم�ا�الية�حول�ا�إيضاحات
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 - ٦  -  

 التكوين�والنشاطات -١

 المعلومات العامة ١-١

يونيو��١١هــ�(ا�وافق�١٤٢٨جمادى�ا#و(ى��٢٥بتاريخ��١٧٦إن�الشركة�sي�"شركة�مساهمة�سعودية"�أنشئت�بموجب�القرارات�الوزارية�رقم�

�وقرار�رق٢٠٠٧ �م) ��٣٥٧م ��٢٨بتاريخ �(ا�وافق�١٤٢٨ذو�الحجة �٢٠٠٨يناير��٧هـ �رقم �ا�لكي �وا�رسوم �٤٨م) �بتاريخ �ا#و(ى��٢٦/م جمادى

�٤با�ملكة�العربية�السعودية�بتاريخ��،الصادر�من�مدينة�الرياض�١٠١٠٢٤٦١٩٢م)�والسجـل�التجـاري�رقم�٢٠٠٧يونيو�١٢هـ�(ا�وافق�١٤٢٨

ل�ولديه�رخصة�تشغيل�غ:�9محدودة�التقنية�7ي�ا�ملكة��تنقم)�كمشغل�ثالث�لخدمة�الهاتف�ا٢٠٠٨مارس��١٢هـ�(ا�وافق�١٤٢٩ربيع�ا#ول�

 )�عام.٢٥خمسة�وعشرون�(��دةالعربية�السعودية�

�7ي �بتقديـم�خدمات�اNتصاNت�ا�تنقلة �"ا�جموعة") �(مجتمعة �والشركات�التابعة �("الشركة") �السعودية �اNتصاNت�ا�تنقلة �تقوم�شركة

�وشراء �بتشغيل �حيث�تقوم �السعودية �العربية �وتوزيع�ا�ملكة �خدمات�الهاتف�ا�تنقل�وبيع �وصيانة �وتركيب�وإدارة �تقوم��.وتقديـم كما

براج�اNتصاNت�وتقديم�الخدمات�ا�الية�وتوف:�9خدمات�الطائرات�ا�س:9ة�بدون�طيار�باNضافة�أالشركة�بخدمات�استشارية�وبناء�وإصbح�

 bس:9ة�بدون�طيار�كما�هو�مذكور�7ا(ى�بيع�وإص�  .٢-١ايضاح��يح�الطائرات�ا

 .،�ا�ملكة�العربية�السعودية١١٣٥١،�الرياض�٢٩٥٨١٤إن�العنوان�ا�سجل�للشركة�هو�صندوق�بريد�

اNتصـاNت�الشركة�شركة�تابعة�لشركة�اNتصاNت�ا�تنقلة�الكويتية�ش.م.ك.ع.�("مجموعة�زين").�مجموعة�زين�sي�شـركة�تابعـة�لشـركة��تعد

  العمانية�ش�م�ع�ع،�عمان.

مليــون��٢٢٤:�م�٢٠٢٠سـبتم٣٠�9Vمليـون�ريـال�سـعودي�(١٤٣:�م�٢٠٢١سـبتم٣٠�9Vا�نOfيــة�7ـي��أشـهر �التسـعةخـbل��الشـركة�صـا7ي�ربـح��حققـت

ريـــال��ون مليـــ��٥٤بــــ�م`ـــ9اكم�عجـــز:�م�٢٠٢٠ديســـم٣١�9Vريـــال�ســـعودي�كمـــا�7ـــي�هـــذا�التـــاريخ�(�ون مليـــ��٨٩ا�رحلـــة�ا#ربـــاح�تبلـــغريـــال�ســـعودي)،�و 

و�ال�ـ��تحتـوي�عkـى�مديونيـة�#طـراف�ذات��ريـال�سـعودي�مليـار��٦٫٥بمبلـغ�ا�تداولـة�ا�وجـودات�للشـركة�تتجـاوز �ا�تداولة�وا�طلوبات�)سعودي

ســـياق�مليـــار�ريـــال�ســـعودي.�بنـــاًء�عkـــى�أحـــدث�خطـــة�أعمـــال�معتمـــدة،�تعتقـــد�إدارة�الشـــركة�أ Oـــا�ســـتنجح�7ـــي�الوفـــاء�بال`�اماOPـــا�7ـــي��١٬٥صـــلة�بــــ�

ســعودي.�لــدى�مــديري�الشــركة�توقعــات�معقولــة��ريــالمليــار��٣٬٢العمليــات�العاديــة�باعتبــار�الجــزء�الغ:ــ�9مســتعمل�مــن�تســهيل�ا�رابحــة�بقيمــة�

  بأن�الشركة�لدO³ا�موارد�كافية��واصلة�عملياOPا�التشغيلية�7ي�ا�ستقبل�ا�نظور.

 الشركات التابعة ٢-١

  ة�لها�بالكامل�7ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�كما�يkي:أنشأت�الشركة�الشركات�التابعة�وا�ملوك

�ر �،شركة�زين�للمبيعات�وال���ستكون�مسؤولة�عن�توزيع�وبيع�أجهزة�ومعدات�اNتصاNت  .أ  س�ا�ال�أوتقديم�الخدمات�اNستشارية.

 م.٢٠١٩ريال�سعودي.�بدأت�الشركة�ممارسة�ا#نشطة�التجارية�خbل�الربع�ا#ول�من�عام��١٠٫٠٠٠

� ن�ل�عمال�وال��شركة�زي  .ب  �بناء، �رأس�ا�ال�و ستكون�مسؤولة�عن�إنشاء، ريال��١٠٫٠٠٠اصbح�وصيانة�محطات�وأبراج�اnتصاNت.

 سعودي.�لم�تبدء�الشركة�ا#نشطة�التجارية�بعد.
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 - ٧  -  

١- � (تتمة)�نشطةالتكوين�وا

ريال�سعودي.�بدأت�الشركة��١٠٠٫٠٠٠�ال�شركة�زين�ا�دفوعات�ا�حدودة�(تمام)�وال���ستقدم�التقنية�7ي�الخدمات�ا�الية.�رأس�ا  .ج 

مليون��٢٠،�قامت�الشركة�بتعديل�راس�مالها�بمبلغ�٢٠٢٠م.��7ي�عام�٢٠١٩ممارسة�ا#نشطة�التجارية�خbل�الربع�الرابع�من�عام�

 سعودي�ريال�مليون ��٥٧مبلغ�ا(ى�مالها�راس�بزيادة�الشركة�قامت،�٢٠٢١ريال�سعودي.�7ي�عام�

   .د 
ُ
�س:9ة�بدون�طيار�باnضافة�إ(ى�بيع�شركة�زين�للطائرات�ا

ُ
�س:9ة�بدون�طيار�وال���توفر�الخدمات�ا�هنية�والعلمية�والتقنية�للطائرات�ا

س:9ة�بدون�طيار.�رأس�ا�ال�
ُ
�ريال�سعودي.�بدأت�الشركة�ممارسة�ا#نشطة�التجارية�خbل�الربع�الرابع��١٠٫٠٠٠وإصbح�الطائرات�ا

 م.٢٠١٩من�عام�

سمو�ا#م:��9و �صندوق�اNستثمارات�العامة�من�ةالوارد�ةض�الغ:�9ملزمو عkى�العر �OPا�إدار �مجلس�طرف�من�موافقة�عkى�احصوله�الشركة�أعلنت

وستستحوذ�الكيانات�الثbثة�عkى��،عkى�حصة�من�ابراج�البنية�التحتية�لشركة�زينباستحواذهم��ة�سلطان�القابضةكسعود�بن�فهد�و�شر 

  ٪.٢٠ح:ن�ستمتلك�زين�السعودية�الحصة�ا�تبقية�البالغة��٪�عkى�التوا(ي،�7ي١٠٪�و١٠٪�و٦٠حصة�

�لـ�قيمةالبلغت� �ا�ملوكةبرج��٨٬٠٦٩ا�ق`9حة �ل�ا �السعودية �(�٣٬٠٢٦زين �ريال�سعودي �دوNر�أمريكي)�٨٠٧مليون �مليون وبموجب�شروط�.

رى�وال9Vامج�ميع�هوائيات�اNتصاNت�الbسلكية�ا#خض،�ستقوم�زين�السعودية�ببيع�بنيOfا�التحتية�السلبية�وا�ادية�ل�براج�واNحتفاظ�بجو العر 

�وأجهزة �اNن`9نت�والتكنولوجيا �العر بروتوكول �لتنفيذ �طريقة �أفضل �عkى �ا#طراف �مختلف �مع �حاليا �السعودية �زين �ضو .تعمل و�Nتمثل�.

�وا�وافقات�ال �السلطات�الرسمية، �وافقة� �اNتفاقات�ال«Oائية �وتخضع ،� �ال`�ام �أي �وإالعروض�ا�قدمة �ا�عني:ن، �ا�ش`9ين �من �تمامداخلية

�،�وأي�شروط�أخرى�قد�التفصيلية�و�العناية�الواجبة�و�الفحوصات�النافية�للجهالة�عkى�نحو�مستو7ي�و�مر¼���للدراسات�ستحوذةالجهات�ا

 طراف�ا�عنية.يتم�اNتفاق�عل�Oا�ب:ن�ا# 

 عدادس�اd اأس -٢

 ا�وحدة�ا��ا#وليةا�الية��القوائمتم�إعداد�هذه�
ً
7ي�ا�ملكة�العربية��ا�عتمد"،�ا#ولية"التقارير�ا�الية���٣٤رقم�عيار�ا�حاسبة�الدو(ي��وجزة�وفقا

ا�الية�ا�وحدة�السنوية��القوائما�وحدة�ا�وجزة�ا�علومات�الكاملة�الواردة�7ي��ا#وليةا�الية��القوائم7ي�هذه��اNيضاحاتالسعودية.��Nتتضمن�

  .م�٢٠٢٠لعاما�الية�ا�وحدة�السنوية��قوائممع�ال��امنبال`ولذلك�يجب�قراءOPا�

 هامةالسياسات�ا�حاسبية�ال - ٣

�7ي�قوائمها�ا�الية�ا�وحدة��كماهذه�القوائم�ا�الية�ا#ولية�ا�وحدة�ا�وجزة��7ي�القياس�وطرق نفس�السياسات�ا�حاسبية��جموعةاستخدمت�ا

  .�):9ةالقوائم�ا�الية�السنوية�ا#خ(م�٢٠٢٠السنوية�لعام�

  ا�حكام�والتقديرات�ا�حاسبية�الهامة

  .�القوائم�ا�الية�السنوية�ا#خ:9ةيطرأ�أي�تغي:�9عkى�نوعية�و�مبالغ�التقديرات�ال���تم�احتساOZا�7ي��لم

�ا#خ:�تعتقد �السنوية �القوائم�ا�الية �7ي �ا�وضحة �التأكد�من�التقديرات�sي�نفس�ا#حكام �لعدم �أن�ا�صادر�الرئيسية �اNدارة ستواصل�9ة.

 ا�جموعة�مراقبة�الوضع،�وستنعكس�أي�تغي:9ات�مطلوبة�7ي�ف`9ات�التقارير�ا�ستقبلية.
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 (تتمة)� هامةالسياسات�ا�حاسبية�ال - ٣

  التفسE$ات حديثا�و�التعدي)ت�ع�ى�ا�عايE$�و��ا�صدرةعايE$�ا�

وتـم�شـرحها�7ـي�البيانـات��٢٠٢١ينـاير��١ي:�9ال���تسـري�اعتبـارا�مـن��Nتوجد�معاي:�9جديدة�صادرة،�ومع�ذلك،��هناك�عدد�من�التعديbت�عkى�ا�عا

  للمجموعة.ا�وحدة�ا�وجزة��ا#وليةا�الية��القوائما�الية�ا�وحدة�السنوية�للمجموعة،�ولكن�ليس�لها�تأث:�9مادي�عkى�

 

 أرصدة�البنوك�و�النقد -٤

  ديسم٣١�9V  سبتم٣٠�$3

٢٠٢٠ ٢٠٢١  

  (مراجعة) (غE$�مراجعة)

 ١,٢٩٧ ١,٢٩٢  لنقد�7ي�الخزينةا

 ١,١٠٢,١٠٤ ٦١١٬٦١٦ ارصدة�البنوك

١,١٠٣,٤٠١ ٦١٢٬٩٠٨ 

)٤٬٤٢٦(   نقد�تحت�اNمتياز  (٢٢٠,٦٠٧) 

         ٨٨٢,٧٩٤ ٦٠٨٬٤٨٢ 

  غE$�ا�لموسة�وجوداتوا��ا�متلكات�وا�عدات   -٥

�٣٠مليون�ريال�سعودي�(��٣٠٣بقيمة�معدات�و�ممتلكاتعkى��جموعةا�استحوذت�،�م�٢٠٢١سبتم٣٠�9Vأشهر�ا�نOfية�7ي��ةتسعالخbل�ف`9ة�

9Vم�٢٠٢٠سبتم� ��٢٠٢٠سبتم٣٠�9Vمليون�ريال�سعودي�(�٢٧موسة�بقيمة�لوعkى�موجودات�غ:�9م�)مليون�ريال�سعودي�١٬٣٨٦: �٨٠١م:

  .�ملموسة�الغ:�9توا�وجودا�وا�عدات�متلكاتمللستبعاد�ا�أيب�جموعةا��تقم�لمخbل�الف`9ة،��.مليون�ريال�سعودي)

��١٬٤٤٦م«Oا�،مليون�ريال�سعودي�١٬٨٠٠اNسbOfك�واnطفاء�م،�بلغت�مصروفات��٢٠٢١سبتم7٣٠�9Vي��ةیأشھر�ا�نتھ�تسعةالخbل�ف`9ة�

�سبتم٣٠�9V(�ا#صول �استخدام�لحق��سعودي�ريال�مليون ��٣٥٤و�ملموسة�الغ:�9ا�وجودات�و�ا�عدات�و�للممتلكات�سعودي�ريال�مليون 

�ا�وجودات�و�ا�عدات�و�للممتلكات�سعودي�ريال�مليون ��١٬٥٣٩م«Oا�،ليون�ريال�سعوديم��١٬٨١٥اNسbOfك�مصروفات�مجموع:�م٢٠٢٠

 ).ا#صول �استخدام�لحق��سعودي�ريال�مليون ��٢٧٦و�ملموسة�الغ:9

 القروض� -٦

  سبتم٣٠�$3  

٢٠٢١  

  (غE$�مراجعة)

  ديسم٣١�$3

٢٠٢٠  

  (مراجعة)

  ١٬٥٩١٬٣٠٩ ٢٬٩٤٨٬١٨٤  )١-٦تسهيل�مرابحة�مش`9ك�(

  -  ٦٥٠٬٠٠٠  )١-٦(�رأس�مال�تشغيkي�مرابحة�تسهيل

  ٢٬٢٤٤٬٨٣٦ ٢٬٢٤٤,٩٥٤  )٢-٦(�ثانوي تسهيل�مرابحة�

  ٣٬٨٣٦٬١٤٥ ٥٬٨٤٣٬١٣٨  ا�جماTي
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  (جميع�ا�بالغ�باN4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عkى�خbف�ذلك)

 

 - ٩  -  

 

 (تتمة)�القروض� -٦

  ا�تداولة�و�الغ:�9متداولة�كا4تي:��ا�ستحقات

  سبتم٣٠�$3  

٢٠٢١ 

�$Eمراجعة(غ(  

  ديسم٣١�$3

٢٠٢٠ 

  (مراجعة)

  -  ٣٬٢١١٬٧٥٤  متداول �اق`9اض

  ٣٬٨٣٦٬١٤٥ ٢٬٦٣١٬٣٨٤  متداول �غ:�9اق`9اض

  ٣٬٨٣٦٬١٤٥ ٥٬٨٤٣٬١٣٨  ا�جماTي

 القيمة�الدف`9ية�لقروض�ا�جموعة�مقومة�بالعمbت�التالية:

 

 

  ديسم3$�٣١ سبتم٣٠�$3

٢٠٢٠  ٢٠٢١  

�$E(مراجعة)  )مراجعة(غ  

  �٣٬٥٣٨٬٠٠٢  ٥٬١٧١٬٢٨٣  السعودي�الريال

  �٢٩٨٬١٤٣  ٦٧١٬٨٥٥  ا#مريكي�الدوNر

  �٣٬٨٣٦٬١٤٥  �٥٬٨٤٣٬١٣٨  �ا�جماTي

 مش%$كتسهيل�مرابحة����� ١-٦

،�قامت�ا�جموعة�بإعادة�تمويل�وتمديد�تاريخ�استحقاق�ا�رابحة�ا�ش`9كة�القائمة�لخمس�سنوات�بمبلغ�إجما(ي�متاح��٢٠٢٠سبتم7�٢٧��9Vي

مليار�ريال�سعودي�مع�ف`9ة�سماح��دة�عام:ن،�بشروط�تجارية�أفضل.�عbوة�عkى�ذلك�،�تتضمن�اNتفاقية�تسهيbت�رأس�مال��٦يصل�إ(ى�

مليار�ريال��٧)�وبذلك�يصل�إجما(ي�التسهيbت�إ(ى�٢٠١٨مليار�ريال�سعودي�7ي�عام��٠٫٦٥مليار�ريال�سعودي�(7ي�ا#صل��١مبلغ�ب�تشغيkي

 �.،�مما�يوفر�سيولة�إضافية�للمجموعة�لتمويل�خطط�نمو�أعمالها�٢٠٢٥سعودي�ح��Âعام�

خbل�مليون�ريال�سعودي��٦٥٠ل�ا�رابحة�باNضافة�ا(ى�من�تسهي٢٠٢١خbل�الربع�اNول�من�مليار�ريال�سعودي��١٬٣ا�جموعة��سحبت

  .تشغيkيالرأس�ا�ال�ا�رابحة�لمن�تسهيbت��٢٠٢١الربع�الثاني�من�

��كما� �استخدمت�ا�جموعة��٢٠٢١سبتم7٣٠�9Vي .�سعودي�ريال�مليار��٧أصل�منمن�اNتفاقية�الحالية��سعودي�ريال�مليار�٣٫٨مبلغ�،

�غ:��9بلغ .�٢٠٢٠نوفم7�٣٠�9Vي�سعودي�ريال�يارمل��٢٫٨٣٢بتسوية�ا�جموعة�قامت �وقدرة�مبلغ�ا�رابحة�تسهيbت�من�ا�ستخدمالجزء

  .�٢٠٢١سبتم7�٣٠�9Vي�كما�سعودي�ريال مليار٣٫٢

�ا�ستقبلية� �التعاقدية �النقدية �للتدفقات �الحالية �القيمة �أ Oا �عkى �ا�الية �للمطلوبات �الدف`9ية �القيمة �إجما(ي �احتساب �ا�جموعة تعيد

�للقرض�لتعكس�ا �الدف`9ية �القيمة �إجما(ي �تعديل �وبالتا(ي �ا�الية �ل�داة �ا#صkي �الفعkي �بسعر�الفائدة �يتم�خصمها �ال�� لتدفقات�ا�قدرة

ة�الفرق�ب:ن�القيمة�الدف`9ية�الحالية�لتسهيل�ا�رابحة�وإجما(ي�القيمة�الدف`9ية�ا�عدلتم�اثبات�.�ةوا�عدل�ةالفعلي�النقدية�التعاقدية�ا�قدرة

  .٢٠٢٠كأرباح�من�تعديل�القروض�7ي��ا4خروالدخل�الشامل�الربح�والخسارة��قائمةمليون�ريال�سعودي�7ي��١٣٦

  



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )�سعودية�مساهمة�شركة(�

 القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غE$�مراجعة)�حول �إيضاحات

  �م�٢٠٢١سبتم3$�٣٠أشهرا�ن,+ية�0ي��تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باN4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عkى�خbف�ذلك)

 

 - ١٠  -  

 (تتمة)�القروض� -٦

إن�مصاريف�التمويل�كما�هو�محدد�7ي�"اتفاقية�تمويل�ا�رابحة"�تستحق�بأقساط�ربع�سنوية�خbل�خمس�سنوات.�إن�التسهيل�الجديد�

�بموجب�ضمان�من �ورهن�بعض�أسهم�الشركة�ا�ملوكة�بواسطة�بعض�ا�ساهم:ن�ش.م.ك.عشركة�اnتصاNت�ا�تنقلة��مضمون�جزئيا .

  التنازل�عن�بعض�العقود�والذمم�ا�دينة�وا#صول�الثابتة�بما�يعادل�الرصيد�القائم. ا�ؤسس:ن�و�

 تل`�م�الشركة�بالتعهدات�ا�الية�الحالية�للقرض.

 تسهيل�ا�رابحة�الثانوي  ٢-٦

مليار�ريال�سعودي�مع�تحالف�يتكون�من�خمسة��٢٫٢٥اتفاقية�تسهيل�مرابحة�ثانوي�جديدة�بقيمة��جموعة،�أبرمت�ا�م٢٠١٩يونيو��7١٦ي�

بنوك�لتسوية�القرض�التجاري�القائم�الذي�تم�الحصول�عليه�من�البنك�الصناÇي�والتجاري�الصي��Æ(أي�����بي����).�تتضمن�اNتفاقية�

 
ً
�غاية�ا(ى�أي�،ا�تكلفة�تمويل�أقل.�مدة�اNتفاقية�سنتان،�مع�إمكانية�تمديدها�لسنة�واحدة�بناًء�عkى�طلب�الشركةأفضل�وسيكون�له�شروطا

مصاريف�التمويل��ستحق.�هذا�القرض�مؤمن�بالكامل�بضمان�تجاري�من�شركة�اNتصاNت�ا�تنقلة�الكويتية�ش.م.ك.ع.�ت�٢٠٢٢يونيو�١٦

  عkى�أقساط�ربع�سنوية.

 �إTى�أطراف�ذات�ع)قة�ةمستحق�و�مبالغ�معام)ت -٧

  خbل�الف`9ة�الحالية،�دخلت�الشركة�7ي�معامbت�تجارية�مع�أطراف�ذات�عbقة:

  الع)قة  الع)قة�ذو الطرف�

  الشركة�ا#م�لشركة�اNتصاNت�ا�تنقلة�ش.م.ك.ع.  شركة�اNتصاNت�العمانية�ش�م�ع�ع

  مؤسس�/�الشركة�ا#م�ساهمم  شركة�اNتصاNت�ا�تنقلة�ش.م.ك.ع.�(مجموعة�زين)

  ؤسس�مشركة�تابعة��ساهم�  زين�البحرين

 ؤسس�مشركة�تابعة��ساهم�  زين�السودان

 ؤسس�مشركة�تابعة��ساهم�  ام�تي�����لبنان�اس�ايه�ار�ال

 ؤسس�مشركة�تابعة��ساهم�  زين�العراق�/�أث:�9تليكوم�العراق�ا�حدودة�"أث:9"

 ؤسس�مشركة�تابعة��ساهم�  ���شركة�زين�جلوبال�كوميونيكيش��Èأس�بي�

  ؤسسمساهم�م لbستثمارات�كابيتال�إنفرا�شركة

  :العbقة�ذات�ا#طراف�مع�التالية�التجارية�ا�عامbت�7ي�ا�جموعة�دخلت�الحالية،�الف`9ة�خbل

  

 
���א���������������א������ ��א�����������א�	�������� �

  

  سبتم٣٠�9V سبتم3$�٣٠  سبتم٣٠�9V سبتم٣٠�$3

٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
�$Eمراجعة(غ:�9  )مراجعة(غ(  �$Eغ)مراجعة(غ:�9  )مراجعة(  

 ٢٣٬٣٩٦ ١٠٬٦٧٢ ٢٬٠٦٧ ١٬٧٦٥  مساهم�بواسطة�مملوكة�شركات�من�إيرادات

 ٧٦٬٧١٦ ٦٠٬١٦٣ ١٨٬٠٠٤ ٢٦٬٨٣٩  مساهم�بواسطة�مملوكة�شركات�من�مش`9يات

 ٩١٬١١٥ ٨٧٬٦٦٣    ٢٩٬٢٩٦ ٢٩٬٠٦٢  �)١-٧محملة�من�قبل�مساهم�مؤسس�(ايضاح��رسوم

 ٢١٣٬٥٨٦ ١٣٬٨٤٨ ٦٣٬٥٥٦ -  مؤسس�مساهم�قبل�من�محملة�تمويل�تكلفة



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )�سعودية�مساهمة�شركة(�

 القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غE$�مراجعة)�حول �إيضاحات

  �م�٢٠٢١سبتم3$�٣٠أشهرا�ن,+ية�0ي��تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باN4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عkى�خbف�ذلك)

 

 - ١١  -  

  (تتمة)�معام)ت�و�مبالغ�مستحقة�إTى�أطراف�ذات�ع)قة -٧

  ما�يkي�ا#رصدة�القائمة�كما�7ي�تاريخ�التقرير:في

  �٢٠٢٠ديسم٣١�9V  ٢٠٢١سبتم٣٠�$3  

 ١٬٣٢٦٬٥٨٣ ١٬٤١٤٬٢٤٦  )١-٧(شركة�اNتصاNت�ا�تنقلة�ش.م.ك.ع.�

 ٢٬١٥٩٬٢٦٧ ١٬٤٤١  )٢-٧شركة�اNتصاNت�ا�تنقلة�ش.م.ك.ع.�(

 ١٣٠٬٨٦١ ٨٤٬٥٧٣  )�٢-٧ا�ساهمون�ا�ؤسسون�(

 ٣٢٬٦٩٨ -  )٣-٧انفرا�كابيتال�لbستثمارات�(

 ١٠٥ ١٠٥  أطراف�أخرى�ذات�عbقة

  ٣٬٦٤٩٬٥١٤ ١,٥٠٠٬٣٦٥ 

  .ش.م.ك.عركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�ش ١-٧

ق�هذا�ا�بلغ�بأتعاب�اnدارة�ا�ستحقة�وُيستحق�#ك�9Vمساهم�7ي�الشركة.�ُيعد�هذا�ا�بلـغ�غ:ـ�9مضـمون�وبـدون�فوائـد�وغ:ـ�9مقيـد�بـأي�مـدة�يتعل

  .١-٦بعض�شروط�تسهيل�ا�رابحة�ا�ش`9ك�ا�شار�إل�Oا�7ي�إيضاح��تحقيقسداد�محددة�و�Nُيسدد�قبل�

  

  ا�ساهمون�ا�ؤسسون  ٢-٧

وغ:ـــ�9مقيـــد�بـــأي�مـــدة��التمويـــل�ا�ســـتحقة�وُيســـتحق�للمســـاهم:ن�ا�ؤسســـ:ن�للشـــركة.�ُيعـــد�هـــذا�ا�بلـــغ�غ:ـــ�9مضـــمون��يتعلـــق�هـــذا�ا�بلـــغ�برســـوم

  .١-٦سداد�محددة�و�Nُيسدد�قبل�تتحقيق�بعض�شروط�تسهيل�ا�رابحة�ا�ش`9ك�ا�شار�إل�Oا�7ي�إيضاح�

  

  .�وإنفرا�كابيتال�ل�ستثماراتش.م.ك.عشركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة� ٣-٧

  

الف`9ة�ا�نOfيـة��7يبأسعار�السوق.��افوائد�الدفاعات�ا�قدمة�تضمنتلفائدة�ا�ساهم:ن.���ةستحقهذه�ا�بالغ�دفعات�مقدمة�و�مبالغ�ُم �تتضمن

،�قامــت�ا�جموعــة�بســداد�مجمــوع�ا�بــالغ�اNساســية�و�فوائــدها.�ا�بــالغ�ا�تبقيــة�تمثــل�مســتحقات�أخــرى�و��Nتتحمــل�أي��٢٠٢١ســبتم7٣٠�9Vــي�

  مليون�ريال�سعودي)��٢٠٢٠�:١٬١٢٢يسم�9Vد�٣١فوائد�(

  

 أخرى �متداولة�غE$�مطلوبات -٨

  ٢٠٢٠ديسم٣١�9V  ٢٠٢١سبتم٣٠�$3 

 ٣٬٥٠٠٬٦١٤ ٢٫٩٧٥٫٦١٩  )١-٨(ايضاح��مستحق�السداد�لوزارة�ا�الية�السعودية

  )٢- ٨(ايضاح��ترددات�–طويلة�ا#جل��مدفوعات
١٬٣٨٩٬٩٥١ ١٬٢٦٢٬٠٣٩ 

 ٢٠٧٬٠٤٣ ١٠٠٬٧٤٥  أخرى 

 ٥٬٠٩٧٬٦٠٨ ٤٫٣٨٣٫٤٠٣ 

 

  

 

 



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )�سعودية�مساهمة�شركة(�

 القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غE$�مراجعة)�حول �إيضاحات

  �م�٢٠٢١سبتم3$�٣٠أشهرا�ن,+ية�0ي��تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باN4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عkى�خbف�ذلك)

 

 - ١٢  -  

 (تتمة) أخرى �متداولة�غE$�مطلوبات -٨

م،�قامـــت�الشـــركة�بتوقيـــع�اتفاقيـــة�مـــع�وزارة�ا�اليـــة�الســـعودية�لتأجيـــل�دفعـــات�مســـتحقة�للدولـــة�عـــن�الســـنوات�الســـبع�7٢٠١٣ـــي�عـــام� ١-٨

�وباnضـافة�ا(ـى�.�إن�هذه�ا�دفوعات�ا�ؤجله�تحت�هذه�اnتفاقيه�تخضع�لعمولة�تجاريه�٢٠٢٠وا�نOfية�7ي�مايو��القادمه
ً
مستحقه�سـنويا

م.�بلـغ�ا�بلـغ�ا�ؤجــل�مـن�قبـل�الشــركة�٢٠٢١الهـامش�ا�تفـق�عليـه،�وســيتم�سـداد�ا�بـالغ�ا�سـتحقة�عkــى�أقسـاط�متسـاوية�تبـدأ�7ــي�يونيـو�

�يســـعود�ريـــال�مليـــار��١مبلـــغ�يتضـــمن�ريـــال�ســـعودي)��مليـــار�٢٠٢٠�:٤ديســـم٣١��9V(�ريـــال�ســـعودي�مليـــار�٤:�م�٢٠٢١ســـبتم٣٠�9Vكمـــا�7ـــي�

 
ً
b٣٠��9كمــا�7ـــي��وأخــرى �تجاريــة�دائنـــة�ذمــم�ضــمن�مســجV٣١��9(�٢٠٢١ســبتمVتـــداول��ريـــال�ســعودي).�مليــار�٠٫٥٤:�م٢٠٢٠ديســم�الجــزء�ا

 .خرى وأبالفائدة�ا�ستحقة�مدرج�ضمن�ذمم�دائنة�تجارية��قعلا�تو لهذة�ا�طلوبات�

�ريــــال�مليــــار��٢٠٢٠�:١٫٥ديســــم٣١�9V(�ســــعودي�ريــــالمليــــار���١٫٤٥بــــال`9ددات�ا�تعلــــق�و�ا�ســــتحق�الجمkــــي��بلــــغ،�ا��٢٠٢١ســــبتم7٣٠�9Vــــي� ٢-٨

  ).سعودي�ريال�مليار��٢٠٢٠�:٠٫١٤ديسم٣١�9V(�وأخرى �تجارية�دائنة�ذمم�ضمن�مدرج�سعودي�ريال��مليار��٠٫١٨٨يتضمن)�سعودي

  

 رأس�ا�ال� -٩

ريـــال�ســـعودي��١٠ســـهم�للاnســـمية�م)�وتبلـــغ�القيمـــة��٢٠٢٠ديســـم7�9Vـــي�٨٩٨٬٧٢٩٬١٧٥(�اســـهم��٨٩٨٬٧٢٩٬١٧٥نيتكـــون�رأس�مـــال�الشـــركة�مـــ

  ).١٠.�(إيضاح�٢٠٢١سبتم٣٠��9Vا�نOfية�7ي�7ي�رأس�ا�ال�خbل�الف`9ة��حركاتكما�7ي�تاريخ�القوائم�ا�الية.�ولم�تكن�هناك�

 ربحية�السهم -١٠

�7ي�الصا7ي�الربح�لتعدي�يتم�لم�حيث��الربح�صا7ي�7ي�ا�جموعة�مساهم:ن�حصة ا(ى�باNستناد�ا�خففة�و�ا#ساسية�السهم�ربحية�تحتسب

9Vو��٢٠٢١سبتم�N7�9ي�Vخف� .�٢٠٢٠سبتم��7٣٠ي��ا�نOfيةأشهر��تسعةو�ال�الثbثة�ةة�إ(ى�صا7ي�الربح�لف`9 فتستند�ربحية�السهم�ا#ساسية�وا

9V٣٠�9مليون�ريال�سعودي�(�١٤٣مليون�ريال�سعودي�و��٦٠والبالغةم�٢٠٢١سبتمVثة��ةم:�صا7ي�الربح�لف`9 �٢٠٢٠سبتمbأشهر��تسعةال�و الث

  مليون�ريال�سعودي�تباعا)�.�٢٢٤ريال�سعودي�و��مليون �٦٠

  

  العادية�ا�سهم�لعدد�ا�رجح�ا�توسط

  ا�توسط�ا�رجح�لعدد�ا#سهم�7ي�حساب�ربحية�السهم�ا#ساسية�كما�يkي:��يكون 

  سبتم٣٠�9V سبتم٣٠�$3 

  
٢٠٢١ 

٢٠٢٠  

  معدل

  �٦٧٧٬٤٩٥  �٨٩٨٬٧٢٩  العام�خbل�القائم�الرصيد

  �٠٫٣٣١  ٠.١٥٩  )سعودي(ريال��ا#ساسية�السهم�ةربحي

�بلغ.�سهم�٠٠٠�٠٠٠�٤٥٠اnصدار�بإصدار��حقوق رأس�ا�ال�من�خbل� �بزيادةا�تنقلة�السعودية��اNتصاNت شركة�قامت�٢٠٢٠أكتوبر��7١٤ي�

�حقوق السابقة�بحيث�تشمل�أثر�لف`9ة�لالسهم��ربحيةوقد�ُعدلت� .سعودىريال��٧٥٠�٢٩١�٩٨٧�٨اnصدار��حقوق بعد��ا�صدر رأس�ا�ال�

  .اnصدار

�ا#سهم�لعدد�ا�رجح�ا�توسط�عkى�للشركة�العادي:ن�للمساهم:ن�العائد�الضريبة�بعد�الربح�بقسمة�ا#ساسية�السهم�ربحية�إحتساب�يتم

  .الشركة�7ي�السهم�ربحية�عkى�مخفض�تأث:�9يوجد�N.�السنة�خbل�القائمة�العادية



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )�سعودية�مساهمة�شركة(�

 القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غE$�مراجعة)�حول �إيضاحات

  �م�٢٠٢١سبتم3$�٣٠أشهرا�ن,+ية�0ي��تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باN4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عkى�خbف�ذلك)

 

 - ١٣  -  

  

 القطاعية�ا�علومات -١١

�يتبعها�ما�و�اNتصال�خدمات��جموعةا�تقدم ��تقوم��مرتبطة�ا�وجودات�و�يراداتاN �أغلبية. بخدمات�مقدمة�7ي�ا�ملكة�السعودية�العربية.

  �.عادية�تجارية�معامbت�بأسعاراNرادات�ا(ى�قطاعات�محددة.�تتم�ا�بيعات�و�العمليات�ب:ن�القطاعات��بتوزيعا�جموعة�

  ونتائجها�عkى�أساس�قطاÇي:�جموعةا�فيما�يkي�تحليل�nيرادات�

������א�	��������א��������   �� ���א������������������א���� �

�������������������������٣٠٣٠٣٠٣٠  الايرادات �� �� �� �

٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١� �� �� �� �

٣٠������� �

٢٠٢٠� �

� �٣٠٣٠٣٠٣٠������������������������� �� �� �� �

٢٠٢٠٢٠٢٠٢١٢١٢١٢١� �� �� �� �

٣٠������� �

٢٠٢٠� �

 ٥٬٦٥٥٬٥٢٦ ٥٬٧٠٧٬١٨٤    ١٬٨٥٧٬٣٤٥ ١٬٩٤٦٬٦١٦  شركة�اNتصاNت�ا�تنقلة

  ١٬٧٤٧٬٤٣٨ ١٬٤٠٣٬٥٥٣    ٦٢٧٬٠٢١ ٥١٠٬٥٥٦  شركة��زين�للمبيعات

  ٢٢٠ ٨٬٤٨٨    ١١٩ ٤٬٣٤٢  شركة��زين�للمدفوعات

س:9ة�بدون�طيار
ُ
�  - -    - -  شركة��زين�للطائرات�ا

  )١٬٥٤٧٬٥١٦( )١٬٣٠١٬٦٨١(    )٥٥٦٬٨٩٩( )٤٧٧٬٣٤٣(  اnقصاءات�/�التعديbت

  ٥٬٨٥٥٬٦٦٨  ٥٬٨١٧٬٥٤٤    ١٬٩٢٧٬٥٨٦  ١٬٩٨٤٬١٧١  اجمالي الايرادات 

            

  )٣٬٠٥٥٬٢٦٦( )٣٬٤٠٠٬٠٩٨(    )١٬٠٩١٬٨٦٣( )١٬١٥٥٬٥٤٣(  تكلفة�العمليات

  )١٬٨١٤٬٥٦١( )١٬٨٠٠٬٧٥٦(    )٦٢٨٬٤٧٥( )٦١٧٬٥١١(  اNسbOfك�واnطفاء

  )١٩٤٬١٩٦( )١١٠٬٩٢٨(    )٦٨٬٩٨١( )٢٢٬٧٨٦(  الخسارة�اnئتمانية�ا�توقعة�عkى�ا�وجودات�ا�الية

  ١١٬١١٠ ٩٧٩    ١٬٣١٨ ٧٣٣ تمويليةإيرادات�

  ١٩٬٧٧٠ ٨٬٢٥٩    ٧٬٢٩٥  )١٬٢٨٩( إيرادات�أخرى 

  ١٣٦٬٢٥٥ -    ١٣٦٬٢٥٥ -  مكاسب�تعديل�الديون 

  )٧٢٠٬٣٩٦( )٣٦٨٬٤٨٩(    )٢١٦٬٩٥٦( )١٢٧٬٣٨٦(  أعباء�تمويل

  )١٤٬٣٨٥( (٣٬٦٠٧)    )٦٬٠٠٩( -  الزكاة�

  ٢٢٣٬٩٩٩  ١٤٢٬٩٠٤    ٦٠٬١٧٠  ٦٠٬٣٨٩  صافي الربح  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )�سعودية�مساهمة�شركة(�

 القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غE$�مراجعة)�حول �إيضاحات

  �م�٢٠٢١سبتم3$�٣٠أشهرا�ن,+ية�0ي��تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باN4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عkى�خbف�ذلك)

 

 - ١٤  -  

 

 (تتمة)�القطاعية�ا�علومات -١١

  لمجموعة�عkى�أساس�قطاÇي:ل�وا�طلوبات�ا�وجوداتيkي�تحليل��فيما

  ٢٠٢٠ديسم٣١�9V  ٢٠٢١سبتم3$�٣٠  ا�وجودات

 ٣٥٬٣٢٨٬٩٣٠ ٣٥٬٠٢١٬٨٦٣  شركة�اNتصاNت�ا�تنقلة

 ٦٬٦٠٢٬٧٧٣ ٨٬٣٠٦٬٨٧٩  شركة�زين�للمبيعات�

 ٢٧٬٦٥٣ ٦٩٬٨٤٩  شركة�زين�للمدفوعات

س:9ة�
ُ
� ٤٧٣٬٨٥٤ ٣٩١  بدون�طيارشركة�زين�للطائرات�ا

 (١٤٬٢٧٥٬٤٥٥) )١٦٬٢٠٩,٩١٦(  اnقصاءات�/�التعديbت

  ٢٨٬١٥٧٬٧٥٥  ٢٧٬١٨٩٬٠٦٦  اجماTي�ا�وجودات

  

  المطلوبات
    

 ٢٦٬٧٧٤٬٧٨٢ ٢٦٬٢٤٦٬٣٦٦  شركة�اNتصاNت�ا�تنقلة

 ٦٬٤٥٨٬٨٣٣ ٨٬١٧٧٬٧٢١  شركة�زين�للمبيعات�

 ١٨٬٠٤٣ ٣٢٬٧٧٩  شركة�زين�للمدفوعات

س:9ة�بدون�طيارشركة�زين�
ُ
� ١٬٧٠١ ٢٬٦٢٦  للطائرات�ا

 ١٠ ١٠  شركة�زين�ل�عمال

 (١٣٬٨٢٤٬٦٩٧) (١٦٬١٩٠٬٨٩٨)  اnقصاءات�/�التعديbت

  ١٩٬٤٢٨٬٦٧٢  ١٨,٢٦٨٬٦٠٤  اجماTي�ا�طلوبات 

  

bOfسNجانب�ا� �إ(ى �ا�متلكات�وا�عدات�وا�وجودات�غ:�9ا�لموسة �7ي �ا�رتبط:ن�بشركة�تتمثل�اnضافات�واNستبعادات�الرئيسية ك�واnطفاء

  اNتصاNت�ا�تنقلة.

 محتملة�ال%�اماترأسمالية�و �ارتباطات� -١٢

  

  مليون�ريال�سعودي).��١٩٤:م�٢٠٢٠ديسم٣١�9V(كما�7ي�تاريخ�التقرير�مليون�ريال�سعودي��٦٦٤رأسمالية�بمبلغ��رتباطاتا�الشركةلدى�

  :يkي�كما�محتملة�ال`�اماتلدى�الشركة��كان

  �٢٠٢٠ديسم٣١�9V  ٢٠٢١سبتم٣٠�$3 

 ٧٨٬٣٥٢  ٨٠٬٠٥٦  خطابات�ضمان

 ١٧٠٬٠٠٠ ٢٣١٬٥٢٦  مستندية�اتخطابات�اعتماد

 

 ٢٤٨٬٣٥٢  ٣١١٬٥٨٢ 

  

 



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )�سعودية�مساهمة�شركة(�

 القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غE$�مراجعة)�حول �إيضاحات

  �م�٢٠٢١سبتم3$�٣٠أشهرا�ن,+ية�0ي��تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باN4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عkى�خbف�ذلك)

 

 - ١٥  -  

 

 (تتمة)محتملة��ال%�اماترأسمالية�و �ارتباطات -١٢

الجهات�ا�نظمة�7ي�سياق�ا#عمال�اnعتيادية��واصلة�الدعاوى�القضائية�ومتابعة�العقوبات�والغرامات�ا�فروضة�من�قبل��الشركةتخضع�

�من�ا�طالبات�من�ا�وردين�وشركات�اnتصاNت�ال���تقدم� �تعتقد�الوالبلديات�وغ:9ها وبعد�التشاور�مع�مكتب��الشركةخدمات�الخلوية.

  .شركةالعkى�ا�ركز�ا�ا(ي�أو�نتائج�عمليات��جوهري لن�يكون�لها�تأث:��9مور أن�هذه�ا# �ن:يالفن�:نا�حاماة�الداخkي�والخارÌي�واnستشاري

بــ:ن��عقوبــات.�تختلــف�أســباب�إصــدار�هــذه�العل�Oــا�اNع`ــ9اض�تــم�شــركةال��ضــد�ال�اتهيئــة�اNتصــاNت�و�تقنيــة�ا�علومــات�عــدة�عقوبــ�أصــدرت

�الهيئـةا�دفوعة�مسبقا�وتـوف:�9العـروض�ال`9ويجيـة�ال�ـ��لـم�تـتم�ا�وافقـة�عل�Oـا�مـن�قبـل�و الصادرة��SIMربط�بطاقة�الهوية�الخاصة�ببطاقات�

  مليون�ريال�سعودي�تم�تسجيلها�بالكامل.��١١٬٥،�بلغ�حجم�الدعاوى�وا�خالفات�٢٠٢١سبتم٣٠�9Vأخرى.�و7ي��و�أسباب

  

 الزكاة -١٣

  

  مخصص�الزكاة

  سبتم٣٠�$3

٢٠٢١  

٣١�9Vديسم  

٢٠٢٠  

 ١٨٬٦٠٧ ٢٤٬٢٥٤  الرصيد�7ي�بداية��الف`9ة�/�السنة

 ١٩٬٥٨١ ٣٬٦٠٧  مكون�خbل�الف`9ة�/�السنة

 (١٣٬٩٣٤) -  سنةمدفوع�خbل�الف`9ة�/�ال

 ٢٤٬٢٥٤ ٢٧٬٨٦١  الرصيد�كما�7ي� Oاية�الف`9ة�/�السنة

  

  وضع�الربوطات�الزكوية

  

  شهادة�ذات�الصلة.الم�وحصلت�بموجب�ذلك�عkى�٢٠٠٨وضعها�الزكوي�والضري��Òح��Âعام��ا�جموعةOت�fأن

 
� �اNستقطاعحيث�قامت�بتسديد�الزكاة�وضريبة��م٢٠٢٠م�ح�٢٠٠٩�Âالقوائم�ا�الية�واقرارات�الزكاة�ل�عوام�من��جموعةكما�قدمت�ا

ً
�طبقا

 لbقرارات�ا�قدمة.

  
�(ا�وافق�١٤٣٦رمضان��7١٨ي��ا�جموعةتلقت� �وضريبةلزكاة�والدخل�بتقييم�الربط�الزكوي�ل�العامة�الهيئةم)�خطاب�من�٢٠١٥يوليو��٧هـ

�٣٥٢ريال�سعودي�م«Oا��مليون �٦٢٠جما(ي�إضافية�بم�حيث�طالبت�بموجبه�بدفع�مبالغ�إ٢٠١١م�ح�٢٠٠٩�Âعن�السنوات�من��اNستقطاع

  يوم.�٣٠%�عن�كل�١ريال�سعودي�ضريبة�استقطاع�باNضافة�ا(ى�غرامة�تأخ:�9بما�يعادل��مليون �٢٦٧ريال�سعودي�زكاة�و�مليون 

  
من�نقض�كامل�ا�بلغ��،�ا(ى�أن�تمكنتم٢٠١٥أغسطس��٢٧مام�اللجنة�اNبتدائية�عkى�هذه�ا�طالبات�بتاريخ�أباnستئناف��ا�جموعةقامت�

 ستقطاع.مليون�ريال�سعودي�من�ا�بلغ�ا�طلوب�الخاص�بضريبة�اn �٢١٩نقض��ا(ى،�باNضافةمليون�ريال.��٣٥٢الخاص�بالزكاة�البالغ�

  
  
  
  
  



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )�سعودية�مساهمة�شركة(�

 القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غE$�مراجعة)�حول �إيضاحات

  �م�٢٠٢١سبتم3$�٣٠أشهرا�ن,+ية�0ي��تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باN4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عkى�خbف�ذلك)

 

 - ١٦  -  

  
 (تتمة)الزكاة� -١٣

دة�7ي�نظام�ضريبة�الدخل�ع`9اض�أمام�اللجنة�اNستئنافية�الضريبية،�قامت�باستكمال�الشروط�الشكلية�ا�حدمن�اn �الشركةتمكن�ت�كيول

� �بمبلغ �الهيئة �من �الفوات:�9الصادرة �بسداد �وذلك ��٤٨السعودي، �بتاريخ �سعودي �ريال �لضرائب��م،�٢٠١٧نوفم١٦�9Vمليون العائدة

 ستقطاع.جبة�عkى�ضريبة�اn امليون�ريال�سعودي�مقابل�غرامة�التأخ:�9الو �٤٣ضمان�بنكي�بقيمة��الشركةاNستقطاع.�كما�أصدرت�

 
ستئناف�الضري��Òة�اn لجنع`9اضاOPا�أمام�إالربط�الزكوي�ا�عدل�للمبلغ�ا�دفوع،�كما�أ Oا�تقدمت�ب�الشركةعbه�استلمت�أkى�ما�ورد�ع�ناءً ب

  م.٢٠١٧نوفم١٩��9Vعkى�قرار�اللجنة�اNبتدائية�بتاريخ�

�عام�من�ا#ول �الربع�7ي�التقييمات�ذيه�باستئناف�قامت�الشركة�أن�كمأ، م�٢٠٢٠عام�ح��Âا�تبقية�للسنوات�اضافيا�تقييما�زين�تلقت

  .م٢٠٢١

  لدO³ا�ا�خصصات�الكافية�لتغطية�هذه�ا�بالغ.�الشركة�Nيوجد�أي�أثر�ما(ي�حيث�أن�

 

 القيمة�العادلة�ل�صول�والخصوم�ا�الية -١٤

  العادلة�للقيمة�الهرمي�التسلسل�١-١٤

إ(ى�ثbثة�مستويات�من�التسلسل�الهرمي��ا�وجزة�ا�وحدة�ا#وليةا�ركز�ا�ا(ي��قائمةيتم�تجميع�ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�قاسة�بالقيمة�العادلة�7ي�

للقيمــة�العادلـــة.�يـــتم�تحديـــد�هــذه�ا�جموعـــة�عkـــى�أســـاس�أدنــى�مســـتوى�مـــن�ا�ـــدخbت�الهامــة�ا�ســـتخدمة�7ـــي�قيـــاس�القيمــة�العادلـــة،�عkـــى�النحـــو�

  التا(ي:
  

  ق�النشطة��وجودات�أو�مطلوبات�مماثلة.:�ا#سعار�ا�درجة�(غ:�9ا�عدلة)�7ي�ا#سوا١ا�ستوى�

وال���يمكن�مbحظOfا�ل�صل�أو�اNل`ـ�ام،�إمـا�بشـكل�مباشـر�(مثـل�ا#سـعار)�أو��١:�ا�دخbت�بخbف�ا#سعار�ا�درجة�ا�درجة�7ي�ا�ستوى�٢ا�ستوى�

  بشكل�غ:�9مباشر�(أي�مشتقة�من�ا#سعار).

  تند�إ(ى�بيانات�السوق�ال���يمكن�مbحظOfا�(مدخbت�غ:�9قابلة�للرصد).:�مدخbت�ا#صل�أو�ا�طلوبات�ال����Nتس٣ا�ستوى�
  

�يــــتم�تســــجيل�جميــــع�ا�وجــــودات�وا�طلوبــــات�ا�اليــــة�للشــــركة�بالتكلفــــة�ا�طفــــأة�باســــتثناء�ا#دوات�ا�اليــــة�ا�شــــتقة.�لــــذلك،�لــــم�يــــتم�اnفصــــاح�عــــن

  .العادلة�قيمةلل�مستويات�الثbثةالتسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة�الذي�يتطلب�فئة�
  

  القيمة�الدف%$ية�مقابل�القيمة�العادلة��٢-١٤

  تعت�9Vا�جموعة�أن�القيمة�الدف`9ية�للموجودات�وا�طلوبات�ا�الية�التالية�sي�تقدير�تقري��Òمعقول�لقيمOfا�العادلة:
  

  حكمه�7ي�ماالنقد�و  •

 ذمم�مدينة�تجارية�وأخرى  •

  صلة�ذات�أطراف�ا(ى�مستحق •

  ذمم�دائنة�تجارية�وأخرى  •

  قروضال •

  مطلوبات�غ:�9متداولة�أخرى  •
 

  
 



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )�سعودية�مساهمة�شركة(�

 القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غE$�مراجعة)�حول �إيضاحات

  �م�٢٠٢١سبتم3$�٣٠أشهرا�ن,+ية�0ي��تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باN4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عkى�خbف�ذلك)

 

 - ١٧  -  

  
 (تتمة)�القيمة�العادلة�ل�صول�والخصوم�ا�الية -١٤

  

 

�ا�قاسة�العادلة�القيمة

   الهرمي�بالتسلسل
  �٢٠٢٠ديسم٣١�9V    ��٢٠٢١سبتم٣٠�$3

  
  الدف%$ية�القيمة     

�القيمة

    العادلة
 الدف`9ية�القيمة

�القيمة

  العادلة

  �٢٠٦٬٢١٠  �٢٠٦٬٢١٠     ١٥٧٬٧٣٥  ١٥٧٬٧٣٥     �٢ستوى ا�  ا�شتقة�ا�الية�ا#دوات

  أساليب�التقييم��٣-�١٤

يـــتم�تقيـــيم�هـــذه�ا�شـــتقات�باســـتخدام�نمـــاذج�تقيـــيم�مع`ـــ9ف�OZـــا�عkـــى�نطـــاق�واســـع.�تعتمـــد�الشـــركة�عkـــى�الطـــرف�ا�قابـــل�لتقيـــيم�هـــذه�ا�شـــتقات.�

قياســــية�للتســــع:�9ا4جــــل�باســــتخدام�حســــابات�القيمــــة�الحاليــــة��تتضــــمن�أســــاليب�التقيــــيم�ا�طبقــــة�مــــن�قبــــل�ا#طــــراف�ا�قابلــــة�اســــتخدام�نمــــاذج

وتقييمـــات�منتصــــف�الســـوق.�حيثمــــا�ينطبـــق�ذلــــك،�تتوقــــع�هـــذه�النمــــاذج�التـــدفقات�النقديــــة�ا�ســــتقبلية�وتخصـــم�ا�بــــالغ�ا�ســـتقبلية�إ(ــــى�القيمــــة�

ائـــدة�وفـــروق�اNئتمـــان�وأســـعار�صـــرف�العمـــbت�الحاليـــة�باســـتخدام�ا�ـــدخbت�ال�ـــ��يمكـــن�مbحظOfـــا�7ـــي�الســـوق�بمـــا�7ـــي�ذلـــك�منحنيـــات�أســـعار�الف

  ا#جنبية�وا#سعار�ا4جلة�والسريعة.

  

  مالية�دوات�أ�مشتقات -١٥

تــــاريخ�تمديــــد��ا(ــــى�الفائــــدةتمديــــد�عقــــود�مبــــادNت�معــــدNت��تــــمم.�٢٠٢٥ســــتحقة�7ــــي�عــــام�م�الفائــــدةدخلــــت�الشــــركة�7ــــي�عقــــود�مبــــادNت�معــــدNت�

�٣١مليـون�ريـال�سـعودي�(�٣٫٢٠٠م�بقيمـة��٢٠٢١سـبتم٣٠�9Vسمية�للعقد�كمـا�7ـي�القيمة�ا# ).�بلغت�١-٦استحقات�اعادة�تمويل�القرض�(ايضاح�

9V٣٠�9مليــون�ريــال�ســعودي�كمــا�7ــي��١٥٨مليــون�ريــال�ســعودي)،�وبلغــت�القيمــة�العادلــة�مبلــغ�ســالب�قــدره��١٬٨٢٧م:��٢٠٢٠ديســمV�٢٠٢١ســبتم�

)٣١�9Vمليون�ريال�سعودي).��٢٠٦م:��٢٠٢٠ديسم  
  

ريـــال�ســعودي�7ـــي�الــدخل�الشـــامل�ا4خــر�لف`ـــ9ة��مليــون �٤٨بقيمـــة��ربــحإدراج�٪.�تـــم�٣٪�و٢لفائــدة�الثابـــت�ا�تعاقــد�عليـــه�بــ:ن�9اوح�متوســط�ســـعر�ا`ــي

مليــون�ريـــال�ســعودي)�نتيجـــة�لتحركــات�القيمـــة�العادلــة�ا�تعلقـــة��٨٤م:�خســـارة��٢٠٢٠ســبتم٣٠�9Vم�(�٢٠٢١ســـبتم٣٠�9Vأشــهر�ا�نOfيـــة�7ــي��التســعة

حــــدد�القيمــــة�
ُ
التــــدفقات�النقديــــة�ا�ســــتقبلية��خصــــمالعادلــــة��بــــادNت�أســــعار�الفائــــدة�7ــــي� Oايــــة�مــــدة�إعــــداد�التقريــــر�عــــن�طريــــق�OZــــذا�التحــــوط.�ت

 7ي�العقد.�ا�تأصلةباستخدام�ا�نحنيات�7ي� Oاية�مدة�إعداد�التقرير�ومخاطر�اNئتمان�

١٦- � ١٩-ثر�ا�%$تب�ع�ى�وباء�كوفيدا

م�7ي�معظم�البلدان�إ(ى�تعطل�ا#عمال�التجارية�عkى�نحو�واسع�النطاق،�٢٠٢٠مطلع�عام��)�7ي�١٩-أدى�تف���Öف:9وس�كورونا�ا�ستجد�(كوفيد�

��إ(ى�جنب�مع�الهيئات��جموعةوما�ترتب�عkى�ذلك�من�أثر�سل��Òعkى�ا#نشطة�اNقتصادية.�تراقب�ا
ً
باستمرار�ا#ثر�الواقع�عل�Oا،�كما�تتعاون�جنبا

�  .�١٩- #عمال�بسبب�تف���Öوباء�كوفيد�7ي�ا�تواصلالرقابية�ا�حلية�nدارة�التعطل�ا

 نظر 
ً
من�وجود�أي�تسويات�وتغ:9ات�7ي�ا#حكام�والتقديرات�وإدارة�ا�خاطر�يتع:ن�أخذها�7ي�اNعتبار��جموعة،�تحققت�ا��١٩-لتف���Öوباء�كوفيد��ا

مصادر�التقديرات�الرئيسية�ا�ستقبلية�وا#خرى�واNفصاح�ع«Oا�7ي�القوائم�ا�الية�ا#ولية�ا�وحدة�ا�وجزة.�فيما�يkي�اNف`9اضات�الرئيسية�حول�

  ال���قد�تنطوي�عkى�مخاطر�جوهرية�تتسبب�7ي�إجراء�تسويات�مادية�عkى�القوائم�ا�الية�ا#ولية�ا�وحدة�ا�وجزة.



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )�سعودية�مساهمة�شركة(�

 القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غE$�مراجعة)�حول �إيضاحات

  �م�٢٠٢١سبتم3$�٣٠أشهرا�ن,+ية�0ي��تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال
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 - ١٨  -  

  
 

 (تتمة)�١٩-ا�ثر�ا�%$تب�ع�ى�وباء�كوفيد -١٦

  قيمة�ا�وجودات�غ:�9ا�الية��انخفاض

عkى�الكيانات�العاملة�7ي���١٩-وباء�كوفيد�،�مع�ا#خذ�7ي�اNعتبار�ا#ثر�ا#دنى�النقد�توليدمارها�7ي�وحدات�أجرت�ا�جموعة�تقييما�نوعيا�Nستث

�Âانية�والصناعة�لتستنتج�أن�تقييم�انخفاض�القيمة�ح��:�ديسم٣١��9Vقطاع�اNتصاNت،�وقارنت�النتائج�الفعلية�للف`9ة�با�قارنة�مع�معاي:�9ا

  9.لم�يتغ:�9إ(ى�حد�كب:�٢٠٢٠

��وموجوداتوجود�أي�مؤشرات�عkى�انخفاض�القيمة�وأي�حاNت�عدم�تأكد�جوهرية�فيما�يتعلق�با�متلكات�وا�عدات�� من�جموعةتحققت�ا

 حق�اNستخدام�الخاصة�OZا�وخصوص
ً
تلك�الناتجة�عن�أي�تغ:7�9ي�ف`9ات�عقود�اnيجار،�وخلصت�إ(ى�أنه��Nيوجد�أثر�مادي�م`9تب�عkى�وباء��ا

  .�١٩-كوفيد�
 

  الخسائر�اNئتمانية�ا�توقعة�وانخفاض�قيمة�ا�وجودات�ا�الية

��السيناريوهات�ا�رجحة��جموعةطبقت�ا �تطبيق �خbل �من �ا�توقعة �للخسائر�اNئتمانية �القائمة �النماذج �عkى �تقديرية مخصصات�إضافية

�تقييمالشركة��تواصلسوق�الذي�تزاول�فيه�أنشطOfا.�كما�باNحتماNت�عkى�عوامل�اNقتصاد�الكkي�ذات�الصلة�ا�تعلقة�با�ناخ�اNقتصادي�لل

  .ا�نطقة�7ي�الوبائي�الوضع�تطور �مع�تزامنا�اNضافية�ا�خصصات�فاعلية

 Nحتملة�رتباطاتا�  واNل`�امات�ا

�مال�والعbقات�التجارية�عبتقييم�ا#ثر�ا�`9تب�عkى�تعطل�أي�أنشطة�تشغيلية،�بما�7ي�ذلك�أي�تحديات�تعاقدية�وتغي:9ات�7ي�ا# �جموعةقامت�ا

 
ً
bوردين،�فض�  واNل`�امات�ا�حتملة،�ولم�يتم�مbحظة�أي�مشكbت.�Nرتباطاتعن�استعراض�الزيادة�ا�حتملة�7ي�ا�ب:ن�العمbء�وا

 
  مبدأ�اNستمرارية

� �جموعةأجرت�ا
ً
فة�ا�علومات�ا�تاحة�حول�ا�خاطر�حول�قدرOPا�عkى�اNستمرار�كمنشأة�مستمرة�7ي�ظل�الظروف�اNقتصادية�الحالية�وكا�تقييما

وباء�كوفيد�وحاNت�عدم�التأكد�ا�ستقبلية.�تم�إعداد�التوقعات�ال���تتناول�ا#داء�ا�ستقبkي�للشركة�ورأس�ا�ال�والسيولة.�رغم�ا#ثر�ا�تفاقم�ل

 ،�إ�Nأنه�7ي�الوقت�الراهن،�تش:�9التوقعات�إ(ى�أن�الشركة�لدO³ا�موارد�كافية�لbستمرار��١٩-
ً
bا�التشغيلية�فضOPعن�أن�موقفها��7ي�مزاولة�عمليا

�ونتيجة�لذلك،�فقد�أُعدت�هذه�القوائم�ا�الية�ا#ولية�ا�وحدة�٢٠٢٠ديسم٣١��9Vى�حد�كب:�9ولم�يتغ:�9منذ�ا(ا�تعلق�باNستمرارية�لم�يتأثر� م.

  .ا�وجزة:�بما�يتوافق�مع�أساس�مبدأ�اNستمرارية

  
 ا�ولية�ا�وحدة�ا�وجزةا�وافقة�ع�ى�القوائم�ا�الية� -١٧

  م.�٢٠٢١أكتوبر��٢٤بتاريخا�وافقة�عkى�هذه�القوائم�ا�الية�ا#ولية�ا�وحدة�ا�وجزة�من�قبل�مجلس�اnدارة��متت

  




