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 التكوين والنشاطات -1

 املعلومات العامة 1-1

م( 2007يونيو  11هــ )املوافق 1428جمادى األولى  25بتاريخ  176إن الشركة هي "شركة مساهمة سعودية" أنشئت بموجب القرارات الوزارية رقم 

هـ )املوافق 1428جمادى األولى  25م بتاريخ /48م( واملرسوم امللصي رقم 2008يناير  7هـ )املوافق 1428ذو الحجة  28بتاريخ  357وقرار رقم 

هـ 1429ربي  األول  4باململكة العربية السعودية بتاريخ  ،الصادر من مدينة الرياض 1010246192م( والسجـل التجـاري رقم 2007يونيو 12

ل ولديه رخصة تشغيل غير محدودة التقنية في اململكة العربية السعودية تبلغ ملتنقم( كمشغل ثالث لخدمة الهاتف ا2008مارس  12)املوافق 

 ( عام.25مسة وعشرون )مدتها خ

ملكة تقوم شركة االتصاالت املتنقلة السعودية )"الشركة"( والشركات التابعة )مجتمعة "املجموعة"( بتقديـم خدمات االتصاالت املتنقلة في امل

بخدمات استشارية وبناء  كما تقوم الشركة .العربية السعودية حيث تقوم بتشغيل وشراء وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف املتنقل

براج االتصاالت وتقديم الخدمات املالية وتوفير خدمات الطائرات املسيرة بدون  يار باالضافة الى بي  وإصالح الطائرات املسيرة بدون أوإصالح 

 .2-1ايضاح  ي يار كما هو مذكور ف

 .العربية السعودية، اململكة 11351، الرياض 295814إن العنوان املسجل للشركة هو صندوق بريد 

الشـــــركة شـــــركة تابعة لشـــــركة االتصـــــاالت املتنقلة الصويتية ن.م.ك.ج. )"مجموعة زين"(. مجموعة زين هي شـــــركة تابعة لشـــــركة االتصـــــاالت  تعد

 العمانية ن م ج ج، عمان.

مليون ريال  164: م2020 يونيو 30مليون ريال ســــــــــــعودي )83: م2021 يونيو 30املنتهية في  أشــــــــــــهر الســــــــــــتةخالل  الشــــــــــــركة صــــــــــــافي ربح  حققت

ــــــــــــــــــــ متراكم عجز: م2020 ديســـــــــمبر 31ريال ســـــــــعودي كما في هذا التاريخ ) ون ملي 28 املرحلة األرباح تبلغســـــــــعودي(، و   (ريال ســـــــــعودي ون ملي 54 بـ

 1,5و الت  تحتوي على مديونية أل راف ذات صـــــلة بـــــــــــــــــ  ريال ســـــعودي مليار 6,5 بمبلغ املتداولة املوجودات للشـــــركة تتجاوز  املتداولة واملطلوبات

ية مليار ريال ســــــــــعودي. بناًء على أحدل خطة أعمال معتمدة، تعتقد إدارة الشــــــــــركة أنها ســــــــــتناق في الوفاء بالتزاماتها في ســــــــــياق العمليات العاد

يري الشركة توقعات معقولة بأن الشركة لديها موارد مليار اليال سعودي. لدى مد 3,2باعتبار الجزء الغير مستعمل من تسهيل املرابحة بقيمة 

 كافية ملواصلة عملياتها التشغيلية في املستقبل املنظور.

 الشركات التابعة 1-2

 أنشأت الشركة الشركات التابعة واململوكة لها بالصامل في اململكة العربية السعودية كما يلي:

 10.000س املال أوتقديم الخدمات االستشارية. ر  ،أجهزة ومعدات االتصاالت شركة زين للمبيعات والت  ستصون مسؤولة عن توزي  وبي  .أ

 م.2019ريال سعودي. بدأت الشركة ممارسة األنشطة التجارية خالل الرب  األول من عام 

ريال سعودي.  10.000اصالح وصيانة محطات وأبراج اإلتصاالت. رأس املال و ستصون مسؤولة عن إنشاء، بناء،  شركة زين لألعمال والت  .ب

 لم تبدء الشركة األنشطة التجارية بعد.
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 )تتمة( نشطةالتكوين واأل -1

ريال سعودي. بدأت الشركة ممارسة  100.000شركة زين املدفوعات املحدودة )تمام( والت  ستقدم التقنية في الخدمات املالية. رأس املال  .ج

مليون ريال سعودي. في  20، قامت الشركة بتعديل راس مالها بمبلغ 2020م.  في عام 2019األنشطة التجارية خالل الرب  الراب  من عام 

 سعودي ريال مليون  57 مبلغ الى مالها راس بترفي  الشركة قامت، 2021عام 

سيرة بدون  يار باإلضافة إلى بي .د
 
سيرة بدون  يار والت  توفر الخدمات املهنية والعلمية والتقنية للطائرات امل

 
  شركة زين للطائرات امل

سيرة بدون  يار. رأس املال 
 
لشركة ممارسة األنشطة التجارية خالل الرب  الراب  من ريال سعودي. بدأت ا 10.000وإصالح الطائرات امل

 م.2019عام 

 اإلتصاالت شركة من الوارد الطلب على املعلومات وتقنية االتصالت  هيئة إدارة مجلس  رف من  مبدئية موافقة على حصولها عن الشركة أعلنت

  املحدودة السعودية.ه.س أ شركة و)الرائدة(  لالستثمار الرائدة شركة و)موبايلي(  االتصاالت اتحاد شركة و( السعودية)زين  السعودية املتنقلة

و دمجها في شركة مسجلة باململكة العربية   موبايلي و السعودية زين لشركت  اململوكة االتصاالت ابراج على لالستحواذ اتحاد تصوين بخصوا

 السعودية تحت مسمى "شركة االبراج"، على أن تستحوذ كل من شركة زين السعودية و موبايلي و الريادة على أغلبية األسهم فيما تمتلك شركة

 .املعلومات وتقنية االتصالت  ن  رف هيئةا.ه.س حصة األقلية و يتم الحصول على التصريحات و الرخص الالزمة  الستخراج املوافقة النهائية م

 عدادس اإل اأس -2

  األوليةاملالية  القوائمتم إعداد هذه 
ً
في اململكة العربية  املعتمد"، األولية"التقارير املالية  34 رقمملعيار املحاسبة الدولي  املوحدة املوجزة وفقا

املالية املوحدة السنوية ولذلك  القوائماملوحدة املوجزة املعلومات الصاملة الواردة في  األوليةاملالية  القوائمفي هذه  االيضاحاتالسعودية. ال تتضمن 

 .م2020 لعاماملالية املوحدة السنوية  قوائمم  ال بالتزامنيجب قراءتها 

 هامةالسياسات املحاسبية ال -3

في قوائمها املالية املوحدة  كماهذه القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة  في القياس و رق نقس السياسات املحاسبية  جموعةاستخدمت امل

 . (القوائم املالية السنوية األخيرة) م2020السنوية لعام 

 األحكام والتقديرات املحاسبية الهامة

 . األخيرةالقوائم املالية السنوية يطرأ أي تغيير على نوعية و مبالغ التقديرات الت  تم احتسابها في  لم

ستواصل املجموعة االدارة أن املصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نقس األحصام املوضحة في القوائم املالية السنوية األخيرة.  تعتقد

 مراقبة الوض ، وستنعكس أي تغييرات مطلوبة في فترات التقارير املستقبلية.

 ليةوسارية املفعول للسنة الحا املصدرةعايير امل

لتقرير املالي ولجنة املعايير الدولية للتقرير املالي والت  تم تطبيقها من قبل املجموعة بتواريخ لهناك بعض التعديالت األخرى على املعايير الدولية 

 املالية للمجموعة. قوائمعلى ال هامتأثير  أييكن لها  لمم. هذه املعايير والتقسيرات أو التعديالت 2021 يونيو 30سارية قبل القترة املنتهية في 
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 )تتمة( عدادس اإل اأس -3

 ولكن لم تصبح سارية املفعول للسنة الحالية املصدرة املعايير 

 لم تقم الشركة في وقت مبكر باعتماد أي معيار أو تقسير أو تعديل جديد تم إصداره ولكنه لم يسري بعد. لم يتم اإلفصاح عن تلك املعايير

 هامير املوحدة املوجزة ألن اإلدارة لم تراها ذات صلة بتشغيل الشركة أو سيصون لها تأث األوليةاملالية  القوائموالتقسيرات أو التعديالت في هذه 

 في القترات املستقبلية. للمجموعةاملالية  القوائمعلى 

 أرصدة البنوك و  النقد -4

  
 ديسمبر 31 يونيو 30

  
2021 2020 

  
 )مراجعة( )غير مراجعة(

 1.297 1.266  النقد في الخزينة

 1.102.104 737,300  ارصدة البنوك

           738,566  1.103.401 

(4,426)    نقد تحت االمتياز  (220.607)  

           734,140  882.794 

 غير امللموسة وجوداتوامل املمتلكات واملعدات  -5

 يونيو 30مليون ريال سعودي ) 96 بقيمة معدات و ممتلصاتعلى  املجموعةاستحوذت ، م2021 يونيو 30أشهر املنتهية في  الستةخالل فترة 

 .مليون ريال سعودي( 744م: 2020يونيو  30مليون ريال سعودي ) 8موسة بقيمة لوعلى موجودات غير م (مليون ريال سعودي 1,115: م2020

 . ملموسة الغير واملوجودات واملعدات متلصاتمللستبعاد ا أيب جموعةامل تقم لمخالل القترة، 

 ريال مليون  951 منها ،مليون ريال سعودي 1,183االستهالك واإل قاء م، بلغت مصروفات 2021 يونيو 30في  ةیأشھر املنتھ الستةخالل فترة 

 مجموج: م2020 يونيو 30) األصول  استخدام لحق  سعودي ريال مليون  232 و ملموسة الغير املوجودات و املعدات و للممتلصات سعودي

 176 و ملموسة الغير املوجودات و املعدات و للممتلصات سعودي ريال مليون  1,010 منها ،ليون ريال سعوديم 1,186 االستهالك مصروفات

 (.األصول  استخدام لحق  سعودي ريال مليون 

 القروض  -6

 يونيو 30 

2021 

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31

2020 

 )مراجعة(

 1,591,309 2,941,524 (6-1تسهيل مرابحة مشترك )

 - 650,000 رأس مال تشغيلي تسهيل

 2,244,836 2,243,161 (6-3) ثانوي تسهيل مرابحة 

 145,836,3 5,834,685 االجمالي
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 )تتمة( القروض  -6

 املتداولة و الغير متداولة كاآلتي:  املستحقات

 يونيو 30 

2021 

 ديسمبر 31

2020 

 - 2,893,161 متداول  اقتراض

 3,836,145 2,941,524 متداول  غير اقتراض

 3,836,145 5,834,685 االجمالي

 لقروض املجموعة مقومة بالعمالت التالية:القيمة الدفترية 

 

 

 ديسمبر 31 يونيو 30

2021 2020 

 )مراجعة( (مراجعة)غير 

  3,538,002  5,163,530 السعودي الريال

  298,143 671,155 األمريصي الدوالر

  3,836,145  5,834,685  االجمالي

 تسهيل مرابحة مشترك     6-1

بمبلغ  2025، قامت املجموعة بإعادة تمويل وتمديد تاريخ استحقاق املرابحة املشتركة القائمة لخمس سنوات حتى عام  2020سبتمبر  27 في

مليار ريال سعودي م  فترة سماح ملدة عامين، بشروط تجارية أفضل. عالوة على ذلك ، تتضمن االتقاقية تسهيالت رأس  6إجمالي متاح يصل إلى 

مليار ريال  7( وبذلك يصل إجمالي التسهيالت إلى 2018مليار ريال سعودي في عام  0.65مليار ريال سعودي )في األصل  1بمبلغ  يليتشغمال 

 ، 2021في الثالثي الثاني من  ، مما يوفر سيولة إضافية للمجموعة لتمويل خطط نمو أعمالها. 2025سعودي حتى عام 

 لذلك،. تشغيليالمليون ريال سعودي من تسهيالت رأس املال  650من تسهيل املرابحة باالضافة الى  مليار ريال سعودي 1,3املجموعة  سحبت

 املجموعة قامت. سعودي ريال مليار 7 أصل منمن االتقاقية الحالية  سعودي ريال مليار 3.8مبلغ ، استخدمت املجموعة 2021يونيو  30في 

 كما سعودي ريال مليار3.2 وقدرة مبلغ املرابحة تسهيالت من املستخدمالجزء غير  بلغ .2020 نوفمبر 30 في سعودي ريال مليار 2.832 بتسوية

 .2021 يونيو 30 في

ملقدرة الت  تعيد املجموعة احتساب إجمالي القيمة الدفترية للمطلوبات املالية على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية املستقبلية ا

لقائدة القعلي األصلي لألداة املالية وبالتالي تعديل إجمالي القيمة الدفترية للقرض لتعكس القعلي واملعدل التدفقات النقدية يتم خصمها بسعر ا

 قرارمليون ريال سعودي والت  تم اإل 136التعاقدية املقدرة. القرق بين القيمة الدفترية الحالية لتسهيل املرابحة وإجمالي القيمة الدفترية املعدلة 

 .2020بها في بيان الربح والخسارة املرحلي املجم  املكثف والدخل الشامل اآلخر، كأرباح من تعديل القروض في 

إن مصاريف التمويل كما هو محدد في "اتقاقية تمويل املرابحة" تستحق بأقساط رب  سنوية خالل خمس سنوات. إن التسهيل الجديد مضمون 

التنازل . ورهن بعض أسهم الشركة اململوكة بواسطة بعض املساهمين املؤسسين و ن.م.ك.جت املتنقلة جزئيا بموجب ضمان من شركة اإلتصاال 

 عن بعض العقود والذمم املدينة واألصول الثابتة بما يعادل الرصيد القائم.

 تلتزم الشركة بالتعهدات املالية الحالية للقرض.



 شركة االتصاالت املتنقلة السعودية

 ( سعودية مساهمة شركة) 

 حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غير مراجعة( )تتمة( إيضاحات

  م2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهراملنتهية في 

 )جمي  املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(

 

 األولية الموحدة الموجزة ( تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية17( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 )تتمة( القروض  -6

 تسهيل املرابحة الثانوي  6-2

مليار ريال سعودي م  تحالف يتصون من خمسة بنوك  2.25اتقاقية تسهيل مرابحة ثانوي جديدة بقيمة  جموعة، أبرمت املم2019يونيو  16في 

 
ً
أفضل  لتسوية القرض التجاري القائم الذي تم الحصول عليه من البنك الصناعي والتجاري الصين  )أي     بي    (. تتضمن االتقاقية شرو ا

. هذا 2022 يونيو 16 غاية الى أي ،ة تمويل أقل. مدة االتقاقية سنتان، م  إمصانية تمديدها لسنة واحدة بناًء على  لب الشركةوسيصون لها تصلق

 مصاريف التمويل على أقساط رب  سنوية. ستحقالقرض مؤمن بالصامل بضمان تجاري من شركة االتصاالت املتنقلة الصويتية ن.م.ك.ج. ت

  إلى أطراف ذات عالقة ةمستحقو مبالغ  معامالت -7

 خالل القترة الحالية، دخلت الشركة في معامالت تجارية م  أ راف ذات عالقة:

 العالقة العالقة ذو الطرف 

 الشركة األم لشركة االتصاالت املتنقلة ن.م.ك.ج. شركة االتصاالت العمانية ن م ج ج

 الشركة األم /ساهم مؤسس م شركة االتصاالت املتنقلة ن.م.ك.ج. )مجموعة زين(

 ؤسس مشركة تابعة ملساهم  زين البحرين

 ؤسس مشركة تابعة ملساهم  زين السودان

 ؤسس مشركة تابعة ملساهم  ام تي     لبنان اس ايه ار ال

 ؤسس مشركة تابعة ملساهم  زين العراق / أثير تليصوم العراق املحدودة "أثير"

 ؤسس مشركة تابعة ملساهم  شركة زين جلوبال كوميونيكيشنز أس بي    

 ؤسسمساهم م لالستثمارات كابيتال إنقرا شركة

 

 :العالقة ذات األ راف م  التالية التجارية املعامالت في املجموعة دخلت الحالية، القترة خالل

 

 في املنتهية أشهر  الستة لفترة في املنتهية أشهر  الثالثة لفترة 

 

 يونيو 30 يونيو 30 يونيو 30 يونيو 30

2021 2020 2021 2020 

 (مراجعة)غير  (مراجعة)غير  (مراجعة)غير  (مراجعة)غير 

 21,329 8,907 8,520 6,794 مساهم بواسطة مملوكة شركات من إيرادات

 58,712 33,323 21,138 19,522 مساهم بواسطة مملوكة شركات من مشتريات

 61,819 58,600    10,669 29,265 ( 1-7محملة من قبل مساهم مؤسس )ايضاح  رسوم

 150,030 13,848 73,648 - مؤسس مساهم قبل من محملة تمويل تصلقة

 

 

 



 شركة االتصاالت املتنقلة السعودية

 ( سعودية مساهمة شركة) 

 حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غير مراجعة( )تتمة( إيضاحات

  م2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهراملنتهية في 

 )جمي  املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(

 

 األولية الموحدة الموجزة ( تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية17( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 )تتمة( معامالت و مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة -7

 ما يلي األرصدة القائمة كما في تاريخ التقرير:في

  2020ديسمبر 31 2021يونيو 30 

 1,326,583 1,385,183 (7-1)شركة االتصاالت املتنقلة ن.م.ك.ج. 

 2,159,267 9,572 (7-3شركة االتصاالت املتنقلة ن.م.ك.ج. )

 130,861 84,573 ( 7-2املساهمون املؤسسون )

 32,698 - (7-3انقرا كابيتال لالستثمارات )

 105 105 أ راف أخرى ذات عالقة

 1,479,433 3,649,514 

 .ش.م.ك.عركة االتصاالت املتنقلة ش 7-1

عد هذا املبلغ غير مضـــــــمون وبدون فوائد وغير مقيد بأي م ســـــــتحق ألكبر مســـــــاهم في الشـــــــركة. ي  دة يتعلق هذا املبلغ بأتعاب اإلدارة املســـــــتحقة وي 

سدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل املرابحة املشترك املشار إليها في إيضاح   .1-6سداد محددة وال ي 

 

 املساهمون املؤسسون  7-2

عد هذا املبلغ غير مضـــــمون ويتضـــــمن فوائد بأســـــعار  ســـــتحق للمســـــاهمين املؤســـــســـــين للشـــــركة. ي  يتعلق هذا املبلغ برســـــوم التمويل املســـــتحقة وي 

سدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل املرابحة املشترك املشار إليها في إيضاح   .1-6السوق وغير مقيد بأي مدة سداد محددة وال ي 

 

 . وإنفرا كابيتال لإلستثماراتش.م.ك.عنقلة شركة االتصاالت املت 7-3

 

القترة املنتهية في  فيبأســعار الســوق.  افوائد الدفاعات املقدمة تضــمنتلقائدة املســاهمين.   ةســتحقتتضــمن هذه املبالغ دفعات مقدمة و مبالغ م  

 31، قامت املجموعة بســـداد مجموج املبالغ االســـاســـية و فوائدها. املبالغ املتبقية تمثل مســـتحقات أخرى و ال تتحمل أي فوائد )2021يونيو  30

 مليون ريال سعودي(  1,122: 2020ديسمبر 

 

 أخرى  متداولة غير  مطلوبات -8

 

 2020ديسمبر 31 2021يونيو 30 

 3,500,614 2,975,619 (1-8)ايضاح  لوزارة املالية السعوديةمستحق السداد 

 1,389,951 1,241,777 (2-8)ايضاح  ترددات – ويلة األجل  مدفوعات

 207,043 97,890 أخرى 

 4,315,286 5,097,608 

 

 

 



 شركة االتصاالت املتنقلة السعودية

 ( سعودية مساهمة شركة) 

 حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غير مراجعة( )تتمة( إيضاحات

  م2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهراملنتهية في 

 )جمي  املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(

 

 األولية الموحدة الموجزة ( تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية17( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 )تتمة( أخرى  متداولة غير  مطلوبات -8

م، قامت الشــــركة بتوقي  اتقاقية م  وزارة املالية الســــعودية لتأجيل دفعات مســــتحقة للدولة عن الســــنوات الســــب  القادمه. 2013في عام  8-1

 وباإلضــافة الى الهامع املتقق عليه، وســيتم ســداد 
ً
إن هذه املدفوعات املؤجله تحت هذه اإلتقاقيه تخضــ  لعمولة تجاريه مســتحقه ســنويا

مليون  4,039: م2021 يونيو 30م. بلغ املبلغ املؤجل من قبل الشـــــركة كما في 2021ة على أقســـــاط متســـــاوية تبدأ في يونيو املبالغ املســـــتحق

  سعودي ريال مليون  1,063 مبلغ يتضمن مليون ريال سعودي( 4,039: 2020ديسمبر  31) ريال سعودي
ً
 تجارية دائنة ذمم ضمن مسجال

بالقائدة املســــــــتحقة مدرج ضــــــــمن ذمم  قعلاملتو الجزء املتداول لهذة املطلوبات  مليون ريال ســــــــعودي(. 538: م2020ديســــــــمبر  31) وأخرى 

 .خرى وأدائنة تجارية 

 ريال مليون  1,531: 2020 ديســــــــــــمبر 31) ســــــــــــعودي ريال مليون  1,430 بالترددات املتعلق و املســــــــــــتحق الجملي  بلغ، امل2021يونيو  30في  8-2

 (.سعودي ريال مليون  141: 2020 ديسمبر 31) وأخرى  تجارية دائنة ذمم ضمن مدرج سعودي ريال  مليون  188 يتضمن( سعودي

 

 رأس املال  -9

ريال ســـعودي كما في  10ســـهم للم( وتبلغ القيمة اإلســـمية 2020 ديســـمبر في 898,729,175) اســـهم 898,729,175 نيتصون رأس مال الشـــركة م

 (.10. )إيضاح القحص محلفي رأس املال خالل القترة  حركاتتاريخ القوائم املالية. ولم تكن هناك 

 ربحية السهم -10

 يونيو في الصافي الربح تعديل يتم لم حيث  الربح صافي في املجموعة مساهمين حصة الى باالستناد املخققة و األساسية السهم ربحية تحتسب

م 2021يونيو 30في  املنتهيةو الستة أشهر  الثالثة ةصافي الربح لقتر ة إلى قتستند ربحية السهم األساسية واملخق  .2020 يونيو في ال و 2021

ريال سعودي و  مليون  59الستة أشهر  والثالثة  ةم: صافي الربح لقتر 2020 يونيو 30مليون ريال سعودي ) 83مليون ريال سعودي و 42 والبالغة

 مليون ريال سعودي تباعا( . 164

 

 العادية األسهم لعدد املرجح املتوسط

 املتوسط املرجق لعدد األسهم في حساب ربحية السهم األساسية كما يلي:  يصون 

 
 يونيو 30 يونيو 30

 2021 
2020 

 معدل

  677,495  898,729 العام خالل القائم الرصيد

  0.242 0.046 (سعودي)ريال  األساسية السهم ربحية

رأس  بلغ. سهم 450 000 000اإلصدار بإصدار  حقوق رأس املال من خالل   بزيادةاملتنقلة السعودية  االتصاالت شركة قامت 2020أكتوبر  14في 

دلت  .سعودىريال  8 987 291 750اإلصدار  حقوق بعد  املصدراملال   .اإلصدار حقوق لقترة السابقة بحيث تشمل أثر لالسهم  ربحيةوقد ع 

 العادية األسهم لعدد املرجق املتوسط على للشركة العاديين للمساهمين العائد الضريبة عدب الربح بقسمة األساسية السهم ربحية إحتساب يتم

 .الشركة في السهم ربحية على مخقض تأثير يوجد ال. السنة خالل القائمة

 



 شركة االتصاالت املتنقلة السعودية

 ( سعودية مساهمة شركة) 

 حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غير مراجعة( )تتمة( إيضاحات

  م2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهراملنتهية في 

 )جمي  املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(

 

 األولية الموحدة الموجزة ( تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية17( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 القطاعية املعلومات -11

مر بة بخدمات مقدمة في اململكة السعودية العربية.  تقوم املجموعة  املوجودات و يراداتاال  أغلبية. يتبعها ما و االتصال خدمات املجموعة تقدم

  .عادية تجارية معامالت بأسعاربتحيين االرادات الى قطاعات محددة. تتم املبيعات و العمليات بين القطاعات 

 ونتائجها على أساس قطاعي: املجموعةفيما يلي تحليل إليرادات 

 لفترة الستة أشهر املنتهية في  لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 يونيو 30 االيرادات

2021 

 يونيو 30

2020 

 يونيو 30 

2021 

 يونيو 30

2020 

 3,798,186 3,760,569  1,848,486 1,861,576 شركة االتصاالت املتنقلة

 1,120,416 892,997  520,833 409,299 شركة  زين للمبيعات

 101 4,146  77 2,154 شركة  زين للمدفوعات

سيرة بدون  يار
 
 - -  - - شركة  زين للطائرات امل

 (990,621) (824,339)  (480,180) (377,168) اإلقصاءات / التعديالت

 3,928,082 3,833,373  1,889,216 1,895,861 اجمالي االيرادات 

      

 (1,963,402) (2,244,555)  (916,835) (1,084,725) تصلقة العمليات

 (1,186,086) (1,183,245)  (604,056) (605,836) واإل قاء االستهالك

 (125,216) (88,142)  (71,654) (45,950) الخسارة اإلئتمانية املتوقعة على املوجودات املالية

 9,792 246  4,469 67 إيرادات فوائد

 12,474 9,548  4,284 2,073 إيرادات أخرى 

 (503,440) (241,103)  (243,408) (119,839)  أعباء تمويل

 (8,375) (3,607)  (3,411) - الزكاة 

 163,829 82,515  58,605 41,651 صافي الربح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة االتصاالت املتنقلة السعودية

 ( سعودية مساهمة شركة) 

 حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غير مراجعة( )تتمة( إيضاحات

  م2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهراملنتهية في 

 )جمي  املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(

 

 األولية الموحدة الموجزة ( تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية17( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 )تتمة(القطاعية  املعلومات -11

 لمجموعة على أساس قطاعي:ل واملطلوبات املوجوداتيلي تحليل  فيما

 2020ديسمبر 31 2020يونيو 30 املوجودات

 35,328,930 34,434,866 املتنقلةشركة االتصاالت 

 6,602,773 7,725,854 شركة زين للمبيعات 

 27,653 67,285 شركة زين للمدفوعات

سيرة بدون  يار
 
 473,854 418 شركة زين للطائرات امل

 (14,275,455) (15,005,688) اإلقصاءات / التعديالت

 28,157,755 27,222,735 اجمالي املوجودات

 

 املطلوبات
  

 26,774,782 27,759,782 شركة االتصاالت املتنقلة

 6,458,833 7,596,486 شركة زين للمبيعات 

 18,043 26,311 شركة زين للمدفوعات

سيرة بدون  يار
 
 1,701 2,278 شركة زين للطائرات امل

 10 10 شركة زين لألعمال

 (13,824,697) (14,993,123) اإلقصاءات / التعديالت

 19,428,672 18,391,731 املطلوباتاجمالي  

 

ة االتصاالت تتمثل اإلضافات واالستبعادات الرئيسية في املمتلصات واملعدات واملوجودات غير امللموسة إلى جانب االستهالك واإل قاء املرتبطين بشرك

 املتنقلة.

 محتملة التزاماترأسمالية و  ارتباطات  -12

 

 مليون ريال سعودي(. 194 :م2020 ديسمبر 31)كما في تاريخ التقرير مليون ريال سعودي  472رأسمالية بمبلغ  رتبا اتا الشركةلدى 

 :يلي كما محتملة التزاماتلدى الشركة  كان

 2020 ديسمبر 31 2020يونيو 30 

 78,352 78,109 خطابات ضمان

 170,000 170,000 مستندية اتخطابات اعتماد

 

 248,109 248,352 

 

 

 



 شركة االتصاالت املتنقلة السعودية

 ( سعودية مساهمة شركة) 

 حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غير مراجعة( )تتمة( إيضاحات

  م2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهراملنتهية في 

 )جمي  املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(

 

 األولية الموحدة الموجزة ( تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية17( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 )تتمة(محتملة  التزاماترأسمالية و  ارتباطات -12

في سياق األعمال اإلعتيادية ملواصلة الدعاوى القضائية ومتابعة العقوبات والغرامات املقروضة من قبل الجهات املنظمة  الشركةتخض  

وبعد التشاور م  مكتب املحاماة  الشركةخدمات الخلوية. تعتقد الوالبلديات وغيرها من املطالبات من املوردين وشركات اإلتصاالت الت  تقدم 

 .الشركةعلى املركز املالي أو نتائج عمليات  جوهري لن يصون لها تأثير  مور أن هذه األ  نييالقن ينالداخلي والخارجي واإلستشاري

بين ربط  عقوبات. تختلف أســـباب إصـــدار هذه العليها االعتراض تم شـــركةالت ضـــد ال اتهيئة االتصـــاالت و تقنية املعلومات عدة عقوب أصـــدرت

و أســــباب  الهيئةاملدفوعة مســــبقا وتوفير العروض الترويجية الت  لم تتم املوافقة عليها من قبل و الصــــادرة  SIMبطاقة الهوية الخاصــــة ببطاقات 

 مليون ريال سعودي تم تسجيلها بالصامل. 61.29، بلغ حجم الدعاوى واملخالقات 2021 يونيو 30أخرى. وفي 

 

 الزكاة -13

 

 الزكاةمخصص 

 يونيو 30

2021 

 ديسمبر 31

2020 

 18,607 24,254 الرصيد في بداية  القترة / السنة

 19,581 3,607 مصون خالل القترة / السنة

 (13,934) - مدفوج خالل القترة / السنة

 24,254 27,861 الرصيد كما في نهاية القترة / السنة

 

 وضع الربوطات الزكوية

 

 شهادة ذات الصلة.الم وحصلت بموجب ذلك على 2008وضعها الزكوي والضريب  حتى عام  املجموعةهت تأن

 
 2019م حتى 2009القوائم املالية واقرارات الزكاة لألعوام من  جموعةكما قدمت امل

ً
 م حيث قامت بتسديد الزكاة والضريبة املستقطعة  بقا

 لالقرارات املقدمة.

 
 وضريبةلزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي ل العامة الهيئةم( خطاب من 2015يوليو  7هـ )املوافق 1436رمضان  18في  املجموعةتلقت 

 مليون  352ريال سعودي منها  مليون  620جمالي إم حيث  البت بموجبه بدف  مبالغ إضافية ب2011م حتى 2009عن السنوات من  االستقطاج

 يوم. 30عن كل  %1ل سعودي ضريبة استقطاج باالضافة الى غرامة تأخير بما يعادل ريا مليون  267ريال سعودي زكاة و

 
، الى أن تمكنت من نقض كامل املبلغ الخاا م2015أغسطس  27مام اللجنة االبتدائية على هذه املطالبات بتاريخ أباإلستئناف  املجموعةقامت 

 ستقطاج.مليون ريال سعودي من املبلغ املطلوب الخاا بضريبة اإل  219نقض  الى، باالضافةمليون ريال.  352بالزكاة البالغ 

 
 
 
 
 
 
 



 شركة االتصاالت املتنقلة السعودية

 ( سعودية مساهمة شركة) 

 حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غير مراجعة( )تتمة( إيضاحات

  م2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهراملنتهية في 

 )جمي  املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(
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 )تتمة(الزكاة  -13

عتراض أمام اللجنة االستئنافية الضريبية، قامت باستكمال الشروط الشصلية املحددة في نظام ضريبة الدخل من اإل  الشركةتمكن ت صيول

العائدة لضرائب االستقطاج. كما  م،2017 نوفمبر 16مليون ريال سعودي بتاريخ  48السعودي، وذلك بسداد القواتير الصادرة من الهيئة بمبلغ 

 ستقطاج.جبة على ضريبة اإل امليون ريال سعودي مقابل غرامة التأخير الو  43ضمان بنصي بقيمة  الشركةأصدرت 

 
ستئناف الضريب  على قرار ة اإل لجنعتراضاتها أمام إالربط الزكوي املعدل للمبلغ املدفوج، كما أنها تقدمت ب الشركةعاله استلمت أعلى ما ورد  ناءً ب

 م.2017نوفمبر  19اللجنة االبتدائية بتاريخ 

 .2021 عام من األول  الرب  في التقييمات هذي باستئناف قامت الشركة أن كمأ, 2019 عام حتى املتبقية للسنوات اضافيا تقييما زين تلقت

 لديها املخصصات الصافية لتغطية هذه املبالغ. الشركةال يوجد أي أثر مالي حيث أن 

 

 القيمة العادلة لألصول والخصوم املالية -14

 القيمة العادلة الهرمي التسلسل 14-1

إلى ثالثة مســــــــتويات من التســــــــلســــــــل الهرمي  املوجزة املوحدة األوليةاملركز املالي  قائمةيتم تجمي  املوجودات واملطلوبات املقاســــــــة بالقيمة العادلة في 

 العادلة، على النحو التالي: للقيمة العادلة. يتم تحديد هذه املجموعة على أساس أدنى مستوى من املدخالت الهامة املستخدمة في قياس القيمة
 

 : األسعار املدرجة )غير املعدلة( في األسواق النشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة.1املستوى 

والت  يمكن مالحظتها لألصـــــل أو االلتزام، إما بشـــــصل مباشـــــر )مثل األســـــعار( أو  1: املدخالت بخالف األســـــعار املدرجة املدرجة في املســـــتوى 2املســـــتوى 

 ير مباشر )أي مشتقة من األسعار(.بشصل غ

 : مدخالت األصل أو املطلوبات الت  ال تستند إلى بيانات السوق الت  يمكن مالحظتها )مدخالت غير قابلة للرصد(.3املستوى 
 

يتم اإلفصـــاح عن التســـلســـل  يتم تســـجيل جمي  املوجودات واملطلوبات املالية للشـــركة بالتصلقة املطقأة باســـتاناء األدوات املالية املشـــتقة. لذلك، لم

 .العادلة للقيمة مستويات الثالثةالهرمي للقيمة العادلة الذي يتطلب فئة 
 

 القيمة الدفترية مقابل القيمة العادلة  14-2

 تعتبر املجموعة أن القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات املالية التالية هي تقدير تقريب  معقول لقيمتها العادلة:
 

  حكمه في ماالنقد و 

  ذمم مدينة تجارية وأخرى 

 صلة ذات أ راف الى مستحق 

  ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 قروضال 

  مطلوبات غير متداولة أخرى 
 

 
 
 
 
 
 



 شركة االتصاالت املتنقلة السعودية

 ( سعودية مساهمة شركة) 

 حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غير مراجعة( )تتمة( إيضاحات

  م2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهراملنتهية في 

 )جمي  املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(
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 )تتمة( القيمة العادلة لألصول والخصوم املالية -14

 

 املقاسة العادلة القيمة 

 الهرمي بالتسلسل
 2020 ديسمبر 31   2021  يونيو  30 

 الدفترية القيمة     
 القيمة

 العادلة
 الدفترية القيمة 

 القيمة

 العادلة

  206,210  206,210   186,804 186,804   2 املستوى  املشتقة املالية األدوات

 أساليب التقييم  14-3 

لتقييم هذه املشــــتقات. تتضــــمن يتم تقييم هذه املشــــتقات باســــتخدام نماذج تقييم معترف بها على نطاق واســــ . تعتمد الشــــركة على الطرف املقابل 

صـف أسـاليب التقييم املطبقة من قبل األ راف املقابلة اسـتخدام نماذج قياسـية للتسـعير اآلجل باسـتخدام حسـابات القيمة الحالية وتقييمات منت

قيمة الحالية باســــتخدام املدخالت الســــوق. حيثما ينطبق ذلك، تتوق  هذه النماذج التدفقات النقدية املســــتقبلية وتخصــــم املبالغ املســــتقبلية إلى ال

 يعة.الت  يمكن مالحظتها في السوق بما في ذلك منحنيات أسعار القائدة وفروق االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية واألسعار اآلجلة والسر 

 

 مالية دوات أ مشتقات -15

تاريخ تمديد اســــــــــتحقات  الى القائدةتمديد عقود مبادالت معدالت  تمم. 2025ســــــــــتحقة في عام م القائدةدخلت الشــــــــــركة في عقود مبادالت معدالت 

م: 2020 ديســـمبر 31مليون ريال ســـعودي ) 1,827م بقيمة 2021 يونيو 30ســـمية للعقد كما في (. بلغت القيمة األ 1-6اعادة تمويل القرض )ايضـــاح 

 206م: 2020 ديســمبر 31) 2021 يونيو 30مليون ريال ســعودي كما في  187مليون ريال ســعودي(، وبلغت القيمة العادلة مبلغ ســالب قدره  1,827

 مليون ريال سعودي(. 
 

 ســتةالمليون ريال ســعودي في الدخل الشــامل اآلخر لقترة  19.4بقيمة  ربح٪. تم إدراج 3٪ و2راوح متوســط ســعر القائدة الثابت املتعاقد عليه بين تي

مليون ريال ســـــــــــعودي( نتيجة لتحركات القيمة العادلة املتعلقة بهذا التحوط.  77.8م: خســـــــــــارة 2020 يونيو 30م )2021 يونيو 30أشـــــــــــهر املنتهية في 

حدد القيمة العادلة ملبادالت أســـــــعار القائدة في نهاية مدة إعداد التقرير عن  ريق 
 
التدفقات النقدية املســـــــتقبلية باســـــــتخدام املنحنيات في  خصـــــــمت

 في العقد. املتأصلةتمان نهاية مدة إعداد التقرير ومخا ر االئ

 19-ثر املترتب على وباء كوفيداأل -16

م في معظم البلدان إلى تعطل األعمال التجارية على نحو واس  النطاق، وما ترتب 2020( في مطل  عام 19 -أدى تقش   فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

 إلى جنب م  الهيئات الرقابية املحلية  باستمرار جموعةعلى ذلك من أثر سلب  على األنشطة االقتصادية. تراقب امل
ً
األثر الواق  عليها، كما تتعاون جنبا

 .19 -في األعمال بسبب تقش   وباء كوفيد  تواصلإلدارة التعطل امل

 نظر 
ً
من وجود أي تسويات وتغيرات في األحصام والتقديرات وإدارة املخا ر يتعين أخذها في االعتبار  جموعة، تحققت امل19 -لتقش   وباء كوفيد  ا

ة واألخرى الت  واالفصاح عنها في القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة. فيما يلي االفتراضات الرئيسية حول مصادر التقديرات الرئيسية املستقبلي

 سبب في إجراء تسويات مادية على القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة.قد تنطوي على مخا ر جوهرية تت
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 )تتمة( 19-األثر املترتب على وباء كوفيد -16

 قيمة املوجودات غير املالية  انخقاض

على الكيانات العاملة في قطاج  19 -وباء كوفيد ، م  األخذ في االعتبار األثر األدنى النقد توليدأجرت املجموعة تقييما نوعيا الستثمارها في وحدات 

لم يتغير  2020ديسمبر  31االتصاالت، وقارنت النتائج القعلية للقترة باملقارنة م  معايير امليزانية والصناعة لتستنتج أن تقييم انخقاض القيمة حتى 

 إلى حد كبير.

حق  وموجوداترية فيما يتعلق باملمتلصات واملعدات وجود أي مؤشرات على انخقاض القيمة وأي حاالت عدم تأكد جوه  من جموعةتحققت امل

 االستخدام الخاصة بها وخصوص
ً
 .19 -تلك الناتجة عن أي تغير في فترات عقود اإليجار، وخلصت إلى أنه ال يوجد أثر مادي مترتب على وباء كوفيد  ا

 
 الخسائر االئتمانية املتوقعة وانخقاض قيمة املوجودات املالية

صصات إضافية تقديرية على النماذج القائمة للخسائر االئتمانية املتوقعة من خالل تطبيق السيناريوهات املرجحة باالحتماالت مخ جموعة بقت امل

 املخصصات فاعلية تقييمالشركة  تواصلعلى عوامل االقتصاد الكلي ذات الصلة املتعلقة باملناخ االقتصادي للسوق الذي تزاول فيه أنشطتها. كما 

 .املنطقة في الوبائي الوض  تطور  م  تزامنا االضافية

 وااللتزامات املحتملة رتبا اتاال 

عمال والعالقات التجارية بين بتقييم األثر املترتب على تعطل أي أنشطة تشغيلية، بما في ذلك أي تحديات تعاقدية وتغييرات في األ  جموعةقامت امل

 
ً
 وااللتزامات املحتملة، ولم يتم مالحظة أي مشكالت. الرتبا اتملة في اعن استعراض الزيادة املحت العمالء واملوردين، فضال

 
 مبدأ االستمرارية

  جموعةأجرت امل
ً
حول قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة في ظل الظروف االقتصادية الحالية وكافة املعلومات املتاحة حول املخا ر  تقييما

، 19 -وباء كوفيد وحاالت عدم التأكد املستقبلية. تم إعداد التوقعات الت  تتناول األداء املستقبلي للشركة ورأس املال والسيولة. رغم األثر املتقاقم ل

 إال أن
ً
عن أن موققها املتعلق  ه في الوقت الراهن، تشير التوقعات إلى أن الشركة لديها موارد كافية لالستمرار في مزاولة عملياتها التشغيلية فضال

دت هذه القوائم املالية األولية املوحدة ا2020ديسمبر  31ى حد كبير ولم يتغير منذ الباالستمرارية لم يتأثر  ملوجزة: بما م. ونتيجة لذلك، فقد أع 

 .يتوافق م  أساس مبدأ االستمرارية

 
افقة على القوائم املالية االولية املوحدة املوجزة -17  املو

 م.2021 يوليو 9 املوافقة على هذه القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ متت

 


