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شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Eمراجعة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهراملن+,ية 0ي  ٣٠سبتم٢٠٢١ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عkى خالف ذلك(

 -١التكوين والنشاطات

 ١-١المعلومات العامة
إن الشركة sي "شركة مساهمة سعودية" أنشئت بموجب القرارات الوزارية رقم  ١٧٦بتاريخ  ٢٥جمادى األو)ى ١٤٢٨ه ـ )املوافق  ١١يونيو
٢٠٠٧م( وقرار رقم  ٣٥٧بتاريخ  ٢٨ذو الحجة ١٤٢٨هـ )املوافق  ٧يناير ٢٠٠٨م( واملرسوم امللكي رقم /٤٨م بتاريخ  ٢٦جمادى األو)ى
١٤٢٨هـ )املوافق ١٢يونيو ٢٠٠٧م( والسجـل التجـاري رقم  ١٠١٠٢٤٦١٩٢الصادر من مدينة الرياض ،باململكة العربية السعودية بتاريخ ٤
ربيع األول ١٤٢٩هـ )املوافق  ١٢مارس ٢٠٠٨م( كمشغل ثالث لخدمة الهاتف املتنقل ولديه رخصة تشغيل غ 9:محدودة التقنية 7ي اململكة
العربية السعودية ملدة خمسة وعشرون ) (٢٥عام.
تقوم شركة االتصاالت املتنقلة السعودية )"الشركة"( والشركات التابعة )مجتمعة "املجموعة"( بتقديـم خدمات االتصاالت املتنقلة 7ي
اململكة العربية السعودية حيث تقوم بتشغيل وشراء وبيع وتوزيع وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف املتنقل .كما تقوم
الشركة بخدمات استشارية وبناء وإصالح أبراج االتصاالت وتقديم الخدمات املالية وتوف 9:خدمات الطائرات املس9:ة بدون طيار باالضافة
ا)ى بيع وإصالح الطائرات املس9:ة بدون طيار كما هو مذكور 7ي ايضاح .٢-١
إن العنوان املسجل للشركة هو صندوق بريد  ،٢٩٥٨١٤الرياض  ،١١٣٥١اململكة العربية السعودية.
تعد الشركة شركة تابعة لشركة االتصاالت املتنقلة الكويتية ش.م.ك.ع") .مجموعة زين"( .مجموعة زين sي شـركة تابعـة لشـركة االتصـاالت
العمانية ش م ع ع ،عمان.
حققـت الشـركة صـا7ي ربـح خـالل التسـعة أشـهر املنOfيــة 7ـي  ٣٠سـبتم٢٠٢١ 9Vم١٤٣ :مليـون ريـال سـعودي ) ٣٠سـبتم٢٠٢٠ 9Vم ٢٢٤ :مليــون
ري ــال س ــعودي( ،وتبل ــغ األرب ــاح املرحل ــة  ٨٩ملي ـون ري ــال س ــعودي كم ــا  7ــي ه ــذا الت ــاريخ ) ٣١ديس ــم٢٠٢٠ 9Vم :عج ــز م` ـ9اكم بـ ـ  ٥٤ملي ـون ري ــال
سعودي( واملطلوبات املتداولة للشـركة تتجـاوز املوجـودات املتداولـة بمبلـغ  ٦٫٥مليـار ريـال سـعودي و الـ تحتـوي عkـى مديونيـة ألطـراف ذات
صــلة ب ـ  ١٬٥مليــار ريــال ســعودي .بنـ ًـاء ع kــى أحــدث خطــة أعمــال معتمــدة ،تعتقــد إدارة الشــركة أ  Oــا ســتنجح 7ــي الوفــاء بال`اماOPــا 7ــي س ــياق
العمليــات العاديــة باعتبــار الجــزء الغ:ــ 9مســتعمل مــن تســهيل املرابحــة بقيمــة  ٣٬٢مليــار ريــال ســعودي .لــدى مــديري الشــركة توقعــات معقولــة
بأن الشركة لدO³ا موارد كافية ملواصلة عملياOPا التشغيلية 7ي املستقبل املنظور.

 ٢-١الشركات التابعة
أنشأت الشركة الشركات التابعة واململوكة لها بالكامل 7ي اململكة العربية السعودية كما يkي:
أ.

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

ب.

شركة زين لألعمال وال ستكون مسؤولة عن إنشاء ،بناء ،واصالح وصيانة محطات وأبراج اإلتصاالت .رأس املال  ١٠٫٠٠٠ريال
سعودي .لم تبدء الشركة األنشطة التجارية بعد.

-٦-

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Eمراجعة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهراملن+,ية 0ي  ٣٠سبتم٢٠٢١ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عkى خالف ذلك(

 -١التكوين واألنشطة )تتمة(
ج.

شركة زين املدفوعات املحدودة )تمام( وال ستقدم التقنية 7ي الخدمات املالية .رأس املال  ١٠٠٫٠٠٠ريال سعودي .بدأت الشركة
ممارسة األنشطة التجارية خالل الربع الرابع من عام ٢٠١٩م7 .ي عام  ،٢٠٢٠قامت الشركة بتعديل راس مالها بمبلغ  ٢٠مليون

د.

ريال سعودي7 .ي عام  ،٢٠٢١قامت الشركة بزيادة راس مالها ا)ى مبلغ  ٥٧مليون ريال سعودي
ُ
ُ
شركة زين للطائرات املس9:ة بدون طيار وال توفر الخدمات املهنية والعلمية والتقنية للطائرات املس9:ة بدون طيار باإلضافة إ)ى بيع
ُ
وإصالح الطائرات املس9:ة بدون طيار .رأس املال  ١٠٫٠٠٠ريال سعودي .بدأت الشركة ممارسة األنشطة التجارية خالل الربع الرابع
من عام ٢٠١٩م.

أعلنت الشركة حصولها عkى موافقة من طرف مجلس إدارOPا عkى العروض الغ 9:ملزمة الواردة من صندوق االستثمارات العامة و سمو األم9:
سعود بن فهد و شركة سلطان القابضة باستحواذهم عkى حصة من ابراج البنية التحتية لشركة زين ،وستستحوذ الكيانات الثالثة عkى
حصة  ٪٦٠و ٪١٠و ٪١٠عkى التوا)ي7 ،ي ح:ن ستمتلك زين السعودية الحصة املتبقية البالغة .٪٢٠
بلغت القيمة املق`9حة لـ  ٨٬٠٦٩برجا اململوكة لزين السعودية  ٣٬٠٢٦مليون ريال سعودي ) ٨٠٧مليون دوالر أمريكي( .وبموجب شروط
العروض ،ستقوم زين السعودية ببيع بنيOfا التحتية السلبية واملادية لألبراج واالحتفاظ بجميع هوائيات االتصاالت الالسلكية األخرى وال9Vامج
والتكنولوجيا وأجهزة بروتوكول االن`9نت.تعمل زين السعودية حاليا مع مختلف األطراف عkى أفضل طريقة لتنفيذ العروض .وال تمثل
العروض املقدمة أي ال`ام  ،وتخضع االتفاقات ال»Oائية ملوافقة السلطات الرسمية ،واملوافقات الداخلية من املش`9ين املعني:ن ،وإتمام
الجهات املستحوذة للدراسات التفصيلية و العناية الواجبة و الفحوصات النافية للجهالة عkى نحو مستو7ي و مر¼ ،وأي شروط أخرى قد
يتم االتفاق علOا ب:ن األطراف املعنية.
 -٢أساس اإلعداد
ً
تم إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة وفقا ملعيار املحاسبة الدو)ي رقم " ٣٤التقارير املالية األولية" ،املعتمد 7ي اململكة العربية
السعودية .ال تتضمن االيضاحات 7ي هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة املعلومات الكاملة الواردة 7ي القوائم املالية املوحدة السنوية
ولذلك يجب قراءOPا بال`امن مع القوائم املالية املوحدة السنوية لعام ٢٠٢٠م.
 -٣السياسات املحاسبية الهامة
استخدمت املجموعة نفس السياسات املحاسبية وطرق القياس 7ي هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة كما 7ي قوائمها املالية املوحدة
السنوية لعام ٢٠٢٠م )القوائم املالية السنوية األخ9:ة( .
األحكام والتقديرات املحاسبية الهامة
لم يطرأ أي تغي 9:عkى نوعية و مبالغ التقديرات ال تم احتساOZا 7ي القوائم املالية السنوية األخ9:ة .
تعتقد االدارة أن املصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات sي نفس األحكام املوضحة 7ي القوائم املالية السنوية األخ9:ة .ستواصل
املجموعة مراقبة الوضع ،وستنعكس أي تغي9:ات مطلوبة 7ي ف`9ات التقارير املستقبلية.

-٧-

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Eمراجعة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهراملن+,ية 0ي  ٣٠سبتم٢٠٢١ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عkى خالف ذلك(

 -٣السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
املعاي $Eاملصدرة حديثا و التعديالت عى املعاي $Eو التفس$Eات
ال توجد معاي 9:جديدة صادرة ،ومع ذلك ،هناك عدد من التعديالت عkى املعاي 9:ال تسـري اعتبـارا مـن  ١ينـاير  ٢٠٢١وتـم شـرحها 7ـي البيانـات
املالية املوحدة السنوية للمجموعة ،ولكن ليس لها تأث 9:مادي عkى القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة للمجموعة.
 -٤النقد و أرصدة البنوك
 ٣٠سبتم$3

 ٣١ديسم9V

٢٠٢١

٢٠٢٠

)غ $Eمراجعة(

)مراجعة(

النقد 7ي الخزينة
ارصدة البنوك

١,٢٩٢
٦١١٬٦١٦
٦١٢٬٩٠٨

١,٢٩٧
١,١٠٢,١٠٤
١,١٠٣,٤٠١

نقد تحت االمتياز

)(٤٬٤٢٦
٦٠٨٬٤٨٢

)(٢٢٠,٦٠٧
٨٨٢,٧٩٤

 -٥املمتلكات واملعدات واملوجودات غ $Eامللموسة
خالل ف`9ة التسعة أشهر املنOfية 7ي  ٣٠سبتم٢٠٢١ 9Vم ،استحوذت املجموعة عkى ممتلكات و معدات بقيمة  ٣٠٣مليون ريال سعودي )٣٠
سبتم٢٠٢٠ 9Vم ١٬٣٨٦ :مليون ريال سعودي( وعkى موجودات غ 9:ملموسة بقيمة  ٢٧مليون ريال سعودي ) ٣٠سبتم٢٠٢٠ 9Vم٨٠١ :
مليون ريال سعودي( .خالل الف`9ة ،لم تقم املجموعة بأي استبعاد للممتلكات واملعدات واملوجودات الغ 9:ملموسة.
خالل ف`9ة التسعة أشھر املنتھیة 7ي  ٣٠سبتم٢٠٢١ 9Vم ،بلغت مصروفات االسOfالك واإلطفاء  ١٬٨٠٠مليون ريال سعودي ،م»Oا ١٬٤٤٦
مليون ريال سعودي للممتلكات و املعدات و املوجودات الغ 9:ملموسة و  ٣٥٤مليون ريال سعودي لحق استخدام األصول ) ٣٠سبتم9V
٢٠٢٠م :مجموع مصروفات االسOfالك  ١٬٨١٥مليون ريال سعودي ،م»Oا  ١٬٥٣٩مليون ريال سعودي للممتلكات و املعدات و املوجودات
الغ 9:ملموسة و  ٢٧٦مليون ريال سعودي لحق استخدام األصول(.
 -٦القروض
 ٣٠سبتم$3
٢٠٢١
)غ $Eمراجعة(
تسهيل مرابحة مش`9ك )(١-٦
تسهيل مرابحة رأس مال تشغيkي )(١-٦
تسهيل مرابحة ثانوي )(٢-٦
االجماTي

٢٬٩٤٨٬١٨٤
٦٥٠٬٠٠٠
٢٬٢٤٤,٩٥٤
٥٬٨٤٣٬١٣٨
-٨-

 ٣١ديسم$3
٢٠٢٠
)مراجعة(
١٬٥٩١٬٣٠٩
٢٬٢٤٤٬٨٣٦
٣٬٨٣٦٬١٤٥

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Eمراجعة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهراملن+,ية 0ي  ٣٠سبتم٢٠٢١ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عkى خالف ذلك(

 -٦القروض )تتمة(
املستحقات املتداولة و الغ 9:متداولة كاآلتي:
 ٣٠سبتم$3
٢٠٢١
)غ $Eمراجعة(
٣٬٢١١٬٧٥٤
٢٬٦٣١٬٣٨٤
٥٬٨٤٣٬١٣٨

اق`9اض متداول
اق`9اض غ 9:متداول
االجماTي

 ٣١ديسم$3
٢٠٢٠
)مراجعة(
٣٬٨٣٦٬١٤٥
٣٬٨٣٦٬١٤٥

القيمة الدف`9ية لقروض املجموعة مقومة بالعمالت التالية:
 ٣٠سبتم$3

 ٣١ديسم$3

٢٠٢١

٢٠٢٠

)غ $Eمراجعة(

)مراجعة(

الريال السعودي

٥٬١٧١٬٢٨٣

٣٬٥٣٨٬٠٠٢

الدوالر األمريكي

٦٧١٬٨٥٥

٢٩٨٬١٤٣

االجماTي

٥٬٨٤٣٬١٣٨

٣٬٨٣٦٬١٤٥

١-٦

تسهيل مرابحة مش$%ك

7ي  ٢٧سبتم ، ٢٠٢٠ 9Vقامت املجموعة بإعادة تمويل وتمديد تاريخ استحقاق املرابحة املش`9كة القائمة لخمس سنوات بمبلغ إجما)ي متاح
يصل إ)ى  ٦مليار ريال سعودي مع ف`9ة سماح ملدة عام:ن ،بشروط تجارية أفضل .عالوة عkى ذلك  ،تتضمن االتفاقية تسهيالت رأس مال
تشغيkي بمبلغ  ١مليار ريال سعودي )7ي األصل  ٠٫٦٥مليار ريال سعودي 7ي عام  (٢٠١٨وبذلك يصل إجما)ي التسهيالت إ)ى  ٧مليار ريال
سعودي ح Âعام  ،٢٠٢٥مما يوفر سيولة إضافية للمجموعة لتمويل خطط نمو أعمالها .
سحبت املجموعة  ١٬٣مليار ريال سعودي خالل الربع االول من ٢٠٢١من تسهيل املرابحة باالضافة ا)ى  ٦٥٠مليون ريال سعودي خالل
الربع الثاني من  ٢٠٢١من تسهيالت املرابحة لرأس املال التشغيkي.
كما 7ي  ٣٠سبتم ،٢٠٢١ 9Vاستخدمت املجموعة مبلغ  ٣٫٨مليار ريال سعودي من االتفاقية الحالية من أصل  ٧مليار ريال سعودي.
قامت املجموعة بتسوية  ٢٫٨٣٢مليار ريال سعودي 7ي  ٣٠نوفم .٢٠٢٠ 9Vبلغ الجزء غ 9:املستخدم من تسهيالت املرابحة مبلغ وقدرة
٣٫٢مليار ريال سعودي كما 7ي  ٣٠سبتم.٢٠٢١ 9V
تعيد املجموعة احتساب إجما)ي القيمة الدف`9ية للمطلوبات املالية عkى أ Oا القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية املستقبلية
املقدرة ال يتم خصمها بسعر الفائدة الفعkي األصkي لألداة املالية وبالتا)ي تعديل إجما)ي القيمة الدف`9ية للقرض لتعكس التدفقات
النقدية التعاقدية املقدرة الفعلية واملعدلة .تم اثبات الفرق ب:ن القيمة الدف`9ية الحالية لتسهيل املرابحة وإجما)ي القيمة الدف`9ية املعدلة
 ١٣٦مليون ريال سعودي 7ي قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر كأرباح من تعديل القروض 7ي .٢٠٢٠

-٩-

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Eمراجعة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهراملن+,ية 0ي  ٣٠سبتم٢٠٢١ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عkى خالف ذلك(

 -٦القروض )تتمة(
إن مصاريف التمويل كما هو محدد 7ي "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 بعض أسهم الشركة اململوكة بواسطة بعض املساهم:ن
املؤسس:ن و التنازل عن بعض العقود والذمم املدينة واألصول الثابتة بما يعادل الرصيد القائم.
تل`م الشركة بالتعهدات املالية الحالية للقرض.

 ٢-٦تسهيل املرابحة الثانوي
7ي  ١٦يونيو ٢٠١٩م ،أبرمت املجموعة اتفاقية تسهيل مرابحة ثانوي جديدة بقيمة  ٢٫٢٥مليار ريال سعودي مع تحالف يتكون من خمسة
بنوك لتسوية القرض التجاري القائم الذي تم الحصول عليه من البنك الصناÇي والتجاري الصي) Æأي  بي ( .تتضمن االتفاقية
ً
شروطا أفضل وسيكون لها تكلفة تمويل أقل .مدة االتفاقية سنتان ،مع إمكانية تمديدها لسنة واحدة ً
بناء عkى طلب الشركة ،أي ا)ى غاية
 ١٦يونيو  .٢٠٢٢هذا القرض مؤمن بالكامل بضمان تجاري من شركة االتصاالت املتنقلة الكويتية ش.م.ك.ع .تستحق مصاريف التمويل
عkى أقساط ربع سنوية.
 -٧معامالت و مبالغ مستحقة إTى أطراف ذات عالقة
خالل الف`9ة الحالية ،دخلت الشركة 7ي معامالت تجارية مع أطراف ذات عالقة:
العالقة
الطرف ذو العالقة
الشركة األم لشركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع.
شركة االتصاالت العمانية ش م ع ع
مساهم مؤسس  /الشركة األم
شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع) .مجموعة زين(
شركة تابعة ملساهم مؤسس
زين البحرين
شركة تابعة ملساهم مؤسس
زين السودان
شركة تابعة ملساهم مؤسس
ام تي  لبنان اس ايه ار ال
شركة تابعة ملساهم مؤسس
زين العراق  /أث 9:تليكوم العراق املحدودة "أث"9:
شركة تابعة ملساهم مؤسس
شركة زين جلوبال كوميونيكيش Èأس بي 
مساهم مؤسس
شركة إنفرا كابيتال لالستثمارات
خالل الف`9ة الحالية ،دخلت املجموعة 7ي املعامالت التجارية التالية مع األطراف ذات العالقة:
א 

א 

א

א  

إيرادات من شركات مملوكة بواسطة مساهم

 ٣٠سبتم$3
٢٠٢١
)غ $Eمراجعة(
١٬٧٦٥

 ٣٠سبتم9V
٢٠٢٠
)غ 9:مراجعة(
٢٬٠٦٧

 ٣٠سبتم$3
٢٠٢١
)غ $Eمراجعة(
١٠٬٦٧٢

 ٣٠سبتم9V
٢٠٢٠
)غ 9:مراجعة(
٢٣٬٣٩٦

مش`9يات من شركات مملوكة بواسطة مساهم

٢٦٬٨٣٩

١٨٬٠٠٤

٦٠٬١٦٣

٧٦٬٧١٦

رسوم محملة من قبل مساهم مؤسس )ايضاح (١-٧

٢٩٬٠٦٢

٢٩٬٢٩٦

٨٧٬٦٦٣

٩١٬١١٥

تكلفة تمويل محملة من قبل مساهم مؤسس

-

٦٣٬٥٥٦

١٣٬٨٤٨

٢١٣٬٥٨٦

- ١٠ -

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Eمراجعة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهراملن+,ية 0ي  ٣٠سبتم٢٠٢١ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عkى خالف ذلك(

 -٧معامالت و مبالغ مستحقة إTى أطراف ذات عالقة )تتمة(
فيما يkي األرصدة القائمة كما 7ي تاريخ التقرير:
شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع(١-٧) .
شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع(٢-٧) .
املساهمون املؤسسون )(٢-٧
انفرا كابيتال لالستثمارات )(٣-٧
أطراف أخرى ذات عالقة

 ٣٠سبتم٢٠٢١$3

 ٣١ديسم٢٠٢٠9V

١٬٤١٤٬٢٤٦
١٬٤٤١
٨٤٬٥٧٣
١٠٥
١,٥٠٠٬٣٦٥

١٬٣٢٦٬٥٨٣
٢٬١٥٩٬٢٦٧
١٣٠٬٨٦١
٣٢٬٦٩٨
١٠٥
٣٬٦٤٩٬٥١٤

 ١-٧شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع.
ُ
يتعلق هذا املبلغ بأتعاب اإلدارة املستحقة ُويستحق ألك 9Vمساهم 7ي الشركة .يعد هذا املبلـغ غ:ـ 9مضـمون وبـدون فوائـد وغ:ـ 9مقيـد بـأي مـدة
سداد محددة وال ُيسدد قبل تحقيق بعض شروط تسهيل املرابحة املش`9ك املشار إلOا 7ي إيضاح .١-٦
 ٢-٧املساهمون املؤسسون
ُ
ُ
يتعلــق هــذا املبلــغ برســوم التمويــل املســتحقة ويســتحق للمســاهم:ن املؤسســ:ن للشــركة .يعــد هــذا املبلــغ غ:ــ 9مضــمون وغ:ــ 9مقيــد بــأي مــدة
سداد محددة وال ُيسدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل املرابحة املش`9ك املشار إلOا 7ي إيضاح .١-٦
 ٣-٧شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع .وإنفرا كابيتال لإلستثمارات
تتضمن هذﻩ املبالغ دفعات مقدمة و مبالغ ُمستحقة لفائدة املساهم:ن .تتضمن الدفاعات املقدمة فوائدا بأسعار السوق7 .ي الف`9ة املنOfيـة
7ــي  ٣٠ســبتم ،٢٠٢١ 9Vقامــت املجموعــة بســداد مجمــوع املبــالغ االساســية و فوائــدها .املبــالغ املتبقيــة تمثــل مســتحقات أخــرى و ال تتحمــل أي
فوائد ) ٣١ديسم ١٬١٢٢ :٢٠٢٠ 9Vمليون ريال سعودي(
 -٨مطلوبات غ $Eمتداولة أخرى

مستحق السداد لوزارة املالية السعودية )ايضاح (١-٨

 ٣٠سبتم٢٠٢١$3
٢٫٩٧٥٫٦١٩

مدفوعات طويلة األجل – ترددات )ايضاح (٢-٨

١٬٢٦٢٬٠٣٩

١٬٣٨٩٬٩٥١

أخرى

١٠٠٬٧٤٥

٢٠٧٬٠٤٣

٤٫٣٨٣٫٤٠٣

٥٬٠٩٧٬٦٠٨

- ١١ -

 ٣١ديسم٢٠٢٠9V
٣٬٥٠٠٬٦١٤

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Eمراجعة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهراملن+,ية 0ي  ٣٠سبتم٢٠٢١ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عkى خالف ذلك(

 -٨مطلوبات غ $Eمتداولة أخرى )تتمة(
 7 ١-٨ــي ع ــام ٢٠١٣م ،قام ــت الش ــركة بتوقي ــع اتفاقي ــة م ــع وزارة املالي ــة الس ــعودية لتأجي ــل دفع ــات مس ــتحقة للدول ــة ع ــن الس ــنوات الس ــبع
ً
القادمه واملنOfية 7ي مايو  .٢٠٢٠إن هذﻩ املدفوعات املؤجله تحت هذﻩ اإلتفاقيه تخضع لعمولة تجاريه مستحقه سـنويا وباإلضـافة ا)ـى
الهـامش املتفـق عليـه ،وســيتم سـداد املبـالغ املسـتحقة عkــى أقسـاط متسـاوية تبـدأ 7ــي يونيـو ٢٠٢١م .بلـغ املبلـغ املؤجــل مـن قبـل الشــركة
كمــا 7ــي  ٣٠ســبتم٢٠٢١ 9Vم ٤ :مليــار ريــال ســعودي ) ٣١ديســم ٤ :٢٠٢٠ 9Vمليــار ريــال ســعودي( يتضــمن مبلــغ  ١مليــار ريــال ســعودي
ً
ـجال ضــمن ذمــم دائنــة تجاريــة وأخــرى كمــا 7ــي  ٣٠ســبتم ٣١) ٢٠٢١ 9Vديســم٢٠٢٠ 9Vم ٠٫٥٤ :مليــار ريــال ســعودي( .الجــزء املتــداول
مسـ
لهذة املطلوبات واملتعلق بالفائدة املستحقة مدرج ضمن ذمم دائنة تجارية وأخرى.
 7 ٢-٨ــي  ٣٠س ــبتم ،٢٠٢١ 9Vاملبل ــغ الجم kــي املس ــتحق و املتعل ــق ب ــال`9ددات  ١٫٤٥ملي ــار ري ــال س ــعودي ) ٣١ديس ــم ١٫٥ :٢٠٢٠ 9Vملي ــار ري ــال
سعودي( يتضمن  ٠٫١٨٨مليار ريال سعودي مدرج ضمن ذمم دائنة تجارية وأخرى ) ٣١ديسم ٠٫١٤ :٢٠٢٠ 9Vمليار ريال سعودي(.
 -٩رأس املال
يتكــون رأس مــال الشــركة م ـن  ٨٩٨٬٧٢٩٬١٧٥ســهما )7 ٨٩٨٬٧٢٩٬١٧٥ــي ديســم٢٠٢٠ 9Vم( وتبلــغ القيمــة اإلســمية للســهم  ١٠ريــال ســعودي
كما 7ي تاريخ القوائم املالية .ولم تكن هناك حركات 7ي رأس املال خالل الف`9ة املنOfية 7ي  ٣٠سبتم) .٢٠٢١ 9Vإيضاح .(١٠
 -١٠ربحية السهم
تحتسب ربحية السهم األساسية و املخففة باالستناد ا)ى حصة مساهم:ن املجموعة 7ي صا7ي الربح حيث لم يتم تعديل الربح الصا7ي 7ي
سبتم ٢٠٢١ 9Vو ال 7ي سبتم . ٢٠٢٠ 9Vتستند ربحية السهم األساسية واملخففة إ)ى صا7ي الربح لف`9ة الثالثة و التسعة أشهر املنOfية 7ي ٣٠
سبتم٢٠٢١9Vم والبالغة  ٦٠مليون ريال سعودي و ١٤٣مليون ريال سعودي ) ٣٠سبتم٢٠٢٠ 9Vم :صا7ي الربح لف`9ة الثالثة و التسعة أشهر
 ٦٠مليون ريال سعودي و  ٢٢٤مليون ريال سعودي تباعا( .
املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية
يكون املتوسط املرجح لعدد األسهم 7ي حساب ربحية السهم األساسية كما يkي:
 ٣٠سبتم$3

 ٣٠سبتم9V
٢٠٢٠

٢٠٢١

معدل

الرصيد القائم خالل العام

٨٩٨٬٧٢٩

٦٧٧٬٤٩٥

ربحية السهم األساسية )ريال سعودي(

٠.١٥٩

٠٫٣٣١

7ي  ١٤أكتوبر  ٢٠٢٠قامت شركة االتصاالت املتنقلة السعودية بزيادة رأس املال من خالل حقوق اإلصدار بإصدار  ٤٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠سهم .بلغ
رأس املال املصدر بعد حقوق اإلصدار  ٨ ٩٨٧ ٢٩١ ٧٥٠ريال سعودى .وقد ُعدلت ربحية السهم للف`9ة السابقة بحيث تشمل أثر حقوق
اإلصدار.
يتم إحتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح بعد الضريبة العائد للمساهم:ن العادي:ن للشركة عkى املتوسط املرجح لعدد األسهم
العادية القائمة خالل السنة .ال يوجد تأث 9:مخفض عkى ربحية السهم 7ي الشركة.

- ١٢ -

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Eمراجعة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهراملن+,ية 0ي  ٣٠سبتم٢٠٢١ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عkى خالف ذلك(

 -١١املعلومات القطاعية
تقدم املجموعة خدمات االتصال و ما يتبعها .أغلبية االيرادات و املوجودات مرتبطة بخدمات مقدمة 7ي اململكة السعودية العربية .تقوم
املجموعة بتوزيع االرادات ا)ى قطاعات محددة .تتم املبيعات و العمليات ب:ن القطاعات بأسعار معامالت تجارية عادية.
فيما يkي تحليل إليرادات املجموعة ونتائجها عkى أساس قطاÇي:
א 
الايرادات

א  

 ٣٠

 ٣٠

 

א

   ٣٠

א  
 ٣٠

شركة االتصاالت املتنقلة
شركة زين للمبيعات
شركة زين للمدفوعات
ُ
شركة زين للطائرات املس9:ة بدون طيار
اإلقصاءات  /التعديالت
اجمالي الايرادات

 ٢٠٢١
١٬٩٤٦٬٦١٦
٥١٠٬٥٥٦
٤٬٣٤٢
)(٤٧٧٬٣٤٣
١٬٩٨٤٬١٧١

 ٢٠٢٠
١٬٨٥٧٬٣٤٥
٦٢٧٬٠٢١
١١٩
)(٥٥٦٬٨٩٩
١٬٩٢٧٬٥٨٦

 ٢٠٢١
٢٠٢١
٥٬٧٠٧٬١٨٤
١٬٤٠٣٬٥٥٣
٨٬٤٨٨
)(١٬٣٠١٬٦٨١
٥٬٨١٧٬٥٤٤

 ٢٠٢٠
٥٬٦٥٥٬٥٢٦
١٬٧٤٧٬٤٣٨
٢٢٠
)(١٬٥٤٧٬٥١٦
٥٬٨٥٥٬٦٦٨

تكلفة العمليات
االسOfالك واإلطفاء
الخسارة اإلئتمانية املتوقعة عkى املوجودات املالية
إيرادات تمويلية
إيرادات أخرى
مكاسب تعديل الديون
أعباء تمويل
الزكاة
صافي الربح

)(١٬١٥٥٬٥٤٣
)(٦١٧٬٥١١
)(٢٢٬٧٨٦
٧٣٣
)(١٬٢٨٩
)(١٢٧٬٣٨٦
٦٠٬٣٨٩

)(١٬٠٩١٬٨٦٣
)(٦٢٨٬٤٧٥
)(٦٨٬٩٨١
١٬٣١٨
٧٬٢٩٥
١٣٦٬٢٥٥
)(٢١٦٬٩٥٦
)(٦٬٠٠٩
٦٠٬١٧٠

)(٣٬٤٠٠٬٠٩٨
)(١٬٨٠٠٬٧٥٦
)(١١٠٬٩٢٨
٩٧٩
٨٬٢٥٩
)(٣٦٨٬٤٨٩
)(٣٬٦٠٧
١٤٢٬٩٠٤

)(٣٬٠٥٥٬٢٦٦
)(١٬٨١٤٬٥٦١
)(١٩٤٬١٩٦
١١٬١١٠
١٩٬٧٧٠
١٣٦٬٢٥٥
)(٧٢٠٬٣٩٦
)(١٤٬٣٨٥
٢٢٣٬٩٩٩

- ١٣ -

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Eمراجعة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهراملن+,ية 0ي  ٣٠سبتم٢٠٢١ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عkى خالف ذلك(

 -١١املعلومات القطاعية )تتمة(
فيما يkي تحليل املوجودات واملطلوبات للمجموعة عkى أساس قطاÇي:
املوجودات
شركة االتصاالت املتنقلة
شركة زين للمبيعات
شركة زين للمدفوعات
ُ
شركة زين للطائرات املس9:ة بدون طيار
اإلقصاءات  /التعديالت
اجماTي املوجودات

 ٣٠سبتم٢٠٢١$3
٣٥٬٠٢١٬٨٦٣
٨٬٣٠٦٬٨٧٩
٦٩٬٨٤٩
٣٩١
)(١٦٬٢٠٩,٩١٦
٢٧٬١٨٩٬٠٦٦

المطلوبات
شركة االتصاالت املتنقلة
شركة زين للمبيعات
شركة زين للمدفوعات
ُ
شركة زين للطائرات املس9:ة بدون طيار
شركة زين لألعمال
اإلقصاءات  /التعديالت
اجماTي املطلوبات

٢٦٬٢٤٦٬٣٦٦
٨٬١٧٧٬٧٢١
٣٢٬٧٧٩
٢٬٦٢٦
١٠
)(١٦٬١٩٠٬٨٩٨
١٨,٢٦٨٬٦٠٤

 ٣١ديسم٢٠٢٠9V
٣٥٬٣٢٨٬٩٣٠
٦٬٦٠٢٬٧٧٣
٢٧٬٦٥٣
٤٧٣٬٨٥٤
)(١٤٬٢٧٥٬٤٥٥
٢٨٬١٥٧٬٧٥٥

٢٦٬٧٧٤٬٧٨٢
٦٬٤٥٨٬٨٣٣
١٨٬٠٤٣
١٬٧٠١
١٠
)(١٣٬٨٢٤٬٦٩٧
١٩٬٤٢٨٬٦٧٢

تتمثل اإلضافات واالستبعادات الرئيسية 7ي املمتلكات واملعدات واملوجودات غ 9:امللموسة إ)ى جانب االسOfالك واإلطفاء املرتبط:ن بشركة
االتصاالت املتنقلة.
 -١٢ارتباطات رأسمالية وال%امات محتملة

لدى الشركة ارتباطات رأسمالية بمبلغ  ٦٦٤مليون ريال سعودي كما 7ي تاريخ التقرير ) ٣١ديسم٢٠٢٠ 9Vم ١٩٤ :مليون ريال سعودي(.
كان لدى الشركة ال`امات محتملة كما يkي:
خطابات ضمان
خطابات اعتمادات مستندية

- ١٤ -

 ٣٠سبتم٢٠٢١$3
٨٠٬٠٥٦
٢٣١٬٥٢٦

 ٣١ديسم٢٠٢٠ 9V
٧٨٬٣٥٢
١٧٠٬٠٠٠

٣١١٬٥٨٢

٢٤٨٬٣٥٢

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Eمراجعة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهراملن+,ية 0ي  ٣٠سبتم٢٠٢١ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عkى خالف ذلك(

 -١٢ارتباطات رأسمالية وال%امات محتملة )تتمة(
تخضع الشركة 7ي سياق األعمال اإلعتيادية ملواصلة الدعاوى القضائية ومتابعة العقوبات والغرامات املفروضة من قبل الجهات املنظمة
والبلديات وغ9:ها من املطالبات من املوردين وشركات اإلتصاالت ال تقدم الخدمات الخلوية .تعتقد الشركة وبعد التشاور مع مكتب
املحاماة الداخkي والخارÌي واإلستشاري:ن الفني:ن أن هذﻩ األمور لن يكون لها تأث 9:جوهري عkى املركز املا)ي أو نتائج عمليات الشركة.
أصــدرت هيئــة االتصــاالت و تقنيــة املعلومــات عــدة عقوبـات ضــد الشــركةال تــم االع`ـ9اض علOــا .تختلــف أســباب إصــدار هــذﻩ العقوبــات بــ:ن
ربط بطاقة الهوية الخاصة ببطاقات  SIMالصادرة واملدفوعة مسبقا وتـوف 9:العـروض ال`9ويجيـة الـ لـم تـتم املوافقـة علOـا مـن قبـل الهيئـة
و أسباب أخرى .و7ي  ٣٠سبتم ،٢٠٢١ 9Vبلغ حجم الدعاوى واملخالفات  ١١٬٥مليون ريال سعودي تم تسجيلها بالكامل.
 -١٣الزكاة

 ٣٠سبتم$3
٢٠٢١
٢٤٬٢٥٤
٣٬٦٠٧

مخصص الزكاة
الرصيد 7ي بداية الف`9ة  /السنة
مكون خالل الف`9ة  /السنة
مدفوع خالل الف`9ة  /السنة

٢٧٬٨٦١

الرصيد كما 7ي Oاية الف`9ة  /السنة

 ٣١ديسم9V
٢٠٢٠
١٨٬٦٠٧
١٩٬٥٨١
)(١٣٬٩٣٤
٢٤٬٢٥٤

وضع الربوطات الزكوية
أنOfت املجموعة وضعها الزكوي والضري Òح Âعام ٢٠٠٨م وحصلت بموجب ذلك عkى الشهادة ذات الصلة.
ً
كما قدمت املجموعة القوائم املالية واقرارات الزكاة لألعوام من ٢٠٠٩م ح٢٠٢٠ Âم حيث قامت بتسديد الزكاة وضريبة االستقطاع طبقا
لالقرارات املقدمة.
تلقت املجموعة 7ي  ١٨رمضان ١٤٣٦هـ )املوافق  ٧يوليو ٢٠١٥م( خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي وضريبة
االستقطاع عن السنوات من ٢٠٠٩م ح٢٠١١ Âم حيث طالبت بموجبه بدفع مبالغ إضافية بإجما)ي  ٦٢٠مليون ريال سعودي م»Oا ٣٥٢
مليون ريال سعودي زكاة و ٢٦٧مليون ريال سعودي ضريبة استقطاع باالضافة ا)ى غرامة تأخ 9:بما يعادل  %١عن كل  ٣٠يوم.
قامت املجموعة باإلستئناف أمام اللجنة االبتدائية عkى هذﻩ املطالبات بتاريخ  ٢٧أغسطس ٢٠١٥م ،ا)ى أن تمكنت من نقض كامل املبلغ
الخاص بالزكاة البالغ  ٣٥٢مليون ريال .باالضافة ا)ى ،نقض  ٢١٩مليون ريال سعودي من املبلغ املطلوب الخاص بضريبة اإلستقطاع.

- ١٥ -

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Eمراجعة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهراملن+,ية 0ي  ٣٠سبتم٢٠٢١ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عkى خالف ذلك(

 -١٣الزكاة )تتمة(
ولكي تتمكن الشركة من اإلع`9اض أمام اللجنة االستئنافية الضريبية ،قامت باستكمال الشروط الشكلية املحددة 7ي نظام ضريبة الدخل
السعودي ،وذلك بسداد الفوات 9:الصادرة من الهيئة بمبلغ  ٤٨مليون ريال سعودي بتاريخ  ١٦نوفم٢٠١٧ 9Vم ،العائدة لضرائب
االستقطاع .كما أصدرت الشركة ضمان بنكي بقيمة  ٤٣مليون ريال سعودي مقابل غرامة التأخ 9:الواجبة عkى ضريبة اإلستقطاع.
ب ً
ناء عkى ما ورد أعالﻩ استلمت الشركة الربط الزكوي املعدل للمبلغ املدفوع ،كما أ Oا تقدمت بإع`9اضاOPا أمام لجنة اإلستئناف الضريÒ
عkى قرار اللجنة االبتدائية بتاريخ  ١٩نوفم٢٠١٧ 9Vم.
تلقت زين تقييما اضافيا للسنوات املتبقية ح Âعام ٢٠٢٠م ،كمأ أن الشركة قامت باستئناف هذي التقييمات 7ي الربع األول من عام
٢٠٢١م.
ال يوجد أي أثر ما)ي حيث أن الشركة لدO³ا املخصصات الكافية لتغطية هذﻩ املبالغ.
 -١٤القيمة العادلة لألصول والخصوم املالية

 ١-١٤التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
يتم تجميع املوجودات واملطلوبات املقاسة بالقيمة العادلة 7ي قائمة املركز املا)ي األولية املوحدة املوجزة إ)ى ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي
للقيمــة العادلــة .يــتم تحديــد هــذﻩ املجموعــة عkــى أســاس أدنــى مســتوى مــن املــدخالت الهامــة املســتخدمة 7ــي قيــاس القيمــة العادلــة ،عkــى النحــو
التا)ي:
املستوى  :١األسعار املدرجة )غ 9:املعدلة( 7ي األسواق النشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة.
املستوى  :٢املدخالت بخالف األسعار املدرجة املدرجة 7ي املستوى  ١وال يمكن مالحظOfا لألصل أو االل`ـام ،إمـا بشـكل مباشـر )مثـل األسـعار( أو
بشكل غ 9:مباشر )أي مشتقة من األسعار(.
املستوى  :٣مدخالت األصل أو املطلوبات ال ال تستند إ)ى بيانات السوق ال يمكن مالحظOfا )مدخالت غ 9:قابلة للرصد(.
ي ــتم تس ــجيل جمي ــع املوج ــودات واملطلوب ــات املالي ــة للش ــركة بالتكلف ــة املطف ــأة باس ــتثناء األدوات املالي ــة املش ــتقة .ل ــذلك ،ل ــم ي ــتم اإلفص ــاح ع ــن
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يتطلب فئة الثالثة مستويات للقيمة العادلة.

 ٢-١٤القيمة الدف$%ية مقابل القيمة العادلة
تعت 9Vاملجموعة أن القيمة الدف`9ية للموجودات واملطلوبات املالية التالية sي تقدير تقري Òمعقول لقيمOfا العادلة:
•
•
•
•
•
•

النقد وما 7ي حكمه
ذمم مدينة تجارية وأخرى
مستحق ا)ى أطراف ذات صلة
ذمم دائنة تجارية وأخرى
القروض
مطلوبات غ 9:متداولة أخرى

- ١٦ -

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Eمراجعة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهراملن+,ية 0ي  ٣٠سبتم٢٠٢١ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عkى خالف ذلك(

 -١٤القيمة العادلة لألصول والخصوم املالية )تتمة(
القيمة العادلة املقاسة
بالتسلسل الهرمي

 ٣٠سبتم٢٠٢١ $3

القيمة الدف$%ية

األدوات املالية املشتقة

املستوى ٢

١٥٧٬٧٣٥

 ٣١ديسم٢٠٢٠ 9V
القيمة
العادلة

القيمة الدف`9ية

القيمة
العادلة

١٥٧٬٧٣٥

٢٠٦٬٢١٠

٢٠٦٬٢١٠

 ٣-١٤أساليب التقييم
يــتم تقيــيم هــذﻩ املشــتقات باســتخدام نمــاذج تقيــيم مع`ــ9ف OZــا عkــى نطــاق واســع .تعتمــد الشــركة عkــى الطــرف املقابــل لتقيــيم هــذﻩ املشــتقات.
تتض ــمن أس ــاليب التقي ــيم املطبق ــة م ــن قب ــل األط ـراف املقابل ــة اس ــتخدام نم ــاذج قياس ــية للتس ــع 9:اآلج ــل باس ــتخدام حس ــابات القيم ــة الحالي ــة
وتقييم ــات منتص ــف الس ــوق .حيثم ــا ينطب ــق ذل ــك ،تتوق ــع ه ــذﻩ النم ــاذج الت ــدفقات النقدي ــة املس ــتقبلية وتخص ــم املب ــالغ املس ــتقبلية إ) ــى القيم ــة
الحالي ــة باس ــتخدام امل ــدخالت ال ــ يمك ــن مالحظ Ofــا  7ــي الس ــوق بم ــا  7ــي ذل ــك منحني ــات أس ــعار الفائ ــدة وف ــروق االئتم ــان وأس ــعار ص ــرف العم ــالت
األجنبية واألسعار اآلجلة والسريعة.
 -١٥مشتقات أدوات مالية
دخل ــت الش ــركة  7ــي عق ــود مب ــادالت مع ــدالت الفائ ــدة مس ــتحقة  7ــي ع ــام ٢٠٢٥م .ت ــم تمدي ــد عق ــود مب ــادالت مع ــدالت الفائ ــدة ا) ــى ت ــاريخ تمدي ــد
استحقات اعادة تمويل القرض )ايضاح  .(١-٦بلغت القيمة األسمية للعقد كمـا 7ـي  ٣٠سـبتم٢٠٢١ 9Vم بقيمـة  ٣٫٢٠٠مليـون ريـال سـعودي )٣١
ديســم٢٠٢٠ 9Vم ١٬٨٢٧ :مليــون ريــال ســعودي( ،وبلغــت القيمــة العادلــة مبلــغ ســالب قــدرﻩ  ١٥٨مليــون ريــال ســعودي كمــا 7ــي  ٣٠ســبتم٢٠٢١ 9V
) ٣١ديسم٢٠٢٠ 9Vم ٢٠٦ :مليون ريال سعودي(.
ي` ـ9اوح متوســط ســعر الفائــدة الثابــت املتعاقــد عليــه بــ:ن  ٪٢و .٪٣تــم إدراج ربــح بقيمــة  ٤٨مليــون ريــال ســعودي 7ــي الــدخل الشــامل اآلخــر لف`ــ9ة
التســعة أشــهر املنOfيــة 7ــي  ٣٠ســبتم٢٠٢١ 9Vم ) ٣٠ســبتم٢٠٢٠ 9Vم :خســارة  ٨٤مليــون ريــال ســعودي( نتيجــة لتحركــات القيمــة العادلــة املتعلقــة
ُ
 OZــذا التح ــوط .تح ــدد القيم ــة العادل ــة ملب ــادالت أس ــعار الفائ ــدة  7ــي Oاي ــة م ــدة إع ــداد التقري ــر ع ــن طري ــق خص ــم الت ــدفقات النقدي ــة املس ــتقبلية
باستخدام املنحنيات 7ي Oاية مدة إعداد التقرير ومخاطر االئتمان املتأصلة 7ي العقد.
 -١٦األثر امل$%تب عى وباء كوفيد١٩-
أدى تف Öف9:وس كورونا املستجد )كوفيد 7 (١٩ -ي مطلع عام ٢٠٢٠م 7ي معظم البلدان إ)ى تعطل األعمال التجارية عkى نحو واسع النطاق،
ً
وما ترتب عkى ذلك من أثر سل Òعkى األنشطة االقتصادية .تراقب املجموعة باستمرار األثر الواقع علOا ،كما تتعاون جنبا إ)ى جنب مع الهيئات
الرقابية املحلية إلدارة التعطل املتواصل 7ي األعمال بسبب تف Öوباء كوفيد .١٩ -
ً
نظرا لتف Öوباء كوفيد  ،١٩ -تحققت املجموعة من وجود أي تسويات وتغ9:ات 7ي األحكام والتقديرات وإدارة املخاطر يتع:ن أخذها 7ي االعتبار
واالفصاح ع»Oا 7ي القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة .فيما يkي االف`9اضات الرئيسية حول مصادر التقديرات الرئيسية املستقبلية واألخرى
ال قد تنطوي عkى مخاطر جوهرية تتسبب 7ي إجراء تسويات مادية عkى القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة.

- ١٧ -

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Eمراجعة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهراملن+,ية 0ي  ٣٠سبتم٢٠٢١ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عkى خالف ذلك(

 -١٦األثر امل$%تب عى وباء كوفيد) ١٩-تتمة(

انخفاض قيمة املوجودات غ 9:املالية
أجرت املجموعة تقييما نوعيا الستثمارها 7ي وحدات توليد النقد ،مع األخذ 7ي االعتبار األثر األدنى وباء كوفيد  ١٩ -عkى الكيانات العاملة 7ي
قطاع االتصاالت ،وقارنت النتائج الفعلية للف`9ة باملقارنة مع معاي 9:امل:انية والصناعة لتستنتج أن تقييم انخفاض القيمة ح ٣١ Âديسم9V
 ٢٠٢٠لم يتغ 9:إ)ى حد كب.9:
تحققت املجموعة من وجود أي مؤشرات عkى انخفاض القيمة وأي حاالت عدم تأكد جوهرية فيما يتعلق باملمتلكات واملعدات وموجودات
ً
حق االستخدام الخاصة OZا وخصوصا تلك الناتجة عن أي تغ7 9:ي ف`9ات عقود اإليجار ،وخلصت إ)ى أنه ال يوجد أثر مادي م`9تب عkى وباء
كوفيد .١٩ -

الخسائر االئتمانية املتوقعة وانخفاض قيمة املوجودات املالية
طبقت املجموعة مخصصات إضافية تقديرية عkى النماذج القائمة للخسائر االئتمانية املتوقعة من خالل تطبيق السيناريوهات املرجحة
باالحتماالت عkى عوامل االقتصاد الكkي ذات الصلة املتعلقة باملناخ االقتصادي للسوق الذي تزاول فيه أنشطOfا .كما تواصل الشركة تقييم
فاعلية املخصصات االضافية تزامنا مع تطور الوضع الوبائي 7ي املنطقة.

االرتباطات واالل`امات املحتملة
قامت املجموعة بتقييم األثر امل`9تب عkى تعطل أي أنشطة تشغيلية ،بما 7ي ذلك أي تحديات تعاقدية وتغي9:ات 7ي األعمال والعالقات التجارية
ً
ب:ن العمالء واملوردين ،فضال عن استعراض الزيادة املحتملة 7ي االرتباطات واالل`امات املحتملة ،ولم يتم مالحظة أي مشكالت.

مبدأ االستمرارية
ً
أجرت املجموعة تقييما حول قدرOPا عkى االستمرار كمنشأة مستمرة 7ي ظل الظروف االقتصادية الحالية وكافة املعلومات املتاحة حول املخاطر
وحاالت عدم التأكد املستقبلية .تم إعداد التوقعات ال تتناول األداء املستقبkي للشركة ورأس املال والسيولة .رغم األثر املتفاقم لوباء كوفيد
ً
  ،١٩إال أنه 7ي الوقت الراهن ،تش 9:التوقعات إ)ى أن الشركة لدO³ا موارد كافية لالستمرار 7ي مزاولة عملياOPا التشغيلية فضال عن أن موقفهااملتعلق باالستمرارية لم يتأثر ا)ى حد كب 9:ولم يتغ 9:منذ  ٣١ديسم٢٠٢٠ 9Vم .ونتيجة لذلك ،فقد ُ
أعدت هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة
املوجزة :بما يتوافق مع أساس مبدأ االستمرارية.
 -١٧املوافقة عى القوائم املالية االولية املوحدة املوجزة
تمت املوافقة عkى هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  ٢٤أكتوبر ٢٠٢١م.

- ١٨ -

