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)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عhى خالف ذلك(
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١-١

معلومات عامة

إن الشركة rي "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 ٢٦
جمادى األو(ى ١٤٢٨هـ )املوافق  ١٢يونيو ٢٠٠٧م( والسجـل التجـاري رقم  ١٠١٠٢٤٦١٩٢الصادر من مدينة الرياض ،باململكة
العربية السعودية بتاريخ  ٤ربيع األول ١٤٢٩هـ )املوافق  ١٢مارس ٢٠٠٨م( كمشغل ثالث لخدمة الهاتف املتنقل ولديه رخصة
تشغيل غ 9:محدودة التقنية 7ي اململكة العربية السعودية تبلغ مدMNا 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 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 الكويتيـة ش.م.ك.ع") .مجموعـة زيـن"( .مجموعـة زيـن rـي شـركة تابعـة لشـركة
االتصاالت العمانية ش م ع ع ،عمان.
حقق ــت الش ــركة ص ــا7ي رب ــح خ ــالل التس ــعة أش ــهر املنMcي ــة  7ــي  ٣٠س ــبتم٢٠٢٠ 9Tم يبل ــغ  ٢٢٤ملي ــون ري ــال س ــعودي ) ٣٠س ــبتم9T
٢٠١٩م ٣٨٠ :مليون ريال سـعودي( ولـدي الشـركة عجـز م]ـ9اكم  ١٫٤مليـار ريـال سـعودي كمـا 7ـي هـذا التـاريخ ) ٣١ديسـم٢٠١٩ 9Tم:
 ١٫٦مليار ريال سعودي( واملطلوبات املتداولة للشركة تتجاوز املوجودات املتداولة بمبلغ  ١٬٩مليـار ريـال سـعودي .بن ًـاء عhـى أحـدث
خطــة أعمــال معتمــدة ،تعتقــد إدارة الشــركة أ¡Mــا ســتنجح 7ــي الوفــاء بال] اماMNــا 7ــي ســياق العمليــات العاديــة .لــدى مــديري الشــركة
توقعات معقولة بأن الشركة لد´Mا موارد كافية ملواصلة عملياMNا التشغيلية 7ي املستقبل املنظور.
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شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Dمراجعة( )تتمة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهر املن-.ية ,ي  ٣٠سبتم٢٠٢٠ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عhى خالف ذلك(

 -١التكوين واألنشطة )تتمة(
٢-١

الشركات التابعة

أنشأت الشركة الشركات التابعة واململوكة لها بالكامل 7ي اململكة العربية السعودية كما يhي:
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.

ج.

شركة زين املدفوعات املحدودة وال ستقدم التقنية 7ي الخدمات املالية .رأس املال  ١٠٠٫٠٠٠ريال سعودي .بدأت الشركة

د.

ممارسة األنشطة التجارية خالل الربع الرابع من عام ٢٠١٩م.
ُ
ُ
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.

 -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 قراءMNا بال] امن مع القوائم املالية املوحدة السنوية لعام ٢٠١٩م.
 -٣السياسات املحاسبية الهامة
استخدمت املجموعة نفس السياسات املحاسبية وطرق الحساب 7ي هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة كما 7ي قوائمها املالية
املوحدة السنوية لعام ٢٠١٩م ما عدا التغ7 9:ي السياسة املحاسبية للتحوط واملفصح عM¹ا 7ي ايضاح رقم ) (٤من هذﻩ القوائم املالية
األولية املوحدة املوجزة.
األحكام والتقديرات املحاسبية الهامة
كما هو موضح 7ي االيضاح رقم ) ،(١٦قامت املجموعة بمراجعة املصادر الرئيسية لتقديرات عدم التأكد ال تم االفصاح عM¹ا 7ي
القوائم املالية السنوية األخ9:ة عhى خلفية جائحة كوفيد .١٩ -
تعتقد االدارة أن املصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات rي نفس األحكام املوضحة 7ي القوائم املالية السنوية األخ9:ة .ستواصل
املجموعة مراقبة الوضع ،وستنعكس أي تغي9:ات مطلوبة 7ي ف]9ات التقارير املستقبلية.
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شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
)شركة مساهمة سعودية(
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)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عhى خالف ذلك(

 -٣السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
املعاي $Dاملصدرة ولكن لم تصبح سارية املفعول للسنة الحالية
لــم تقــم الشــركة 7ــي وقــت مبكــر باعتمــاد أي معيــار أو تفســ 9:أو تعــديل جديــد تــم إصــدارﻩ ولكنــه لــم يســري بعــد .لــم يــتم اإلفصــاح عــن تلــك
املع ــاي 9:والتفس ــ9:ات أو التع ــديالت  7ــي ه ــذﻩ الق ــوائم املالي ــة األولي ــة املوح ــدة امل ــوجزة ألن اإلدارة ل ــم تراه ــا ذات ص ــلة بتش ــغيل الش ــركة أو
سيكون لها تأث 9:هام عhى القوائم املالية للمجموعة 7ي الف]9ات املستقبلية.
املعاي $Dاملصدرة وسارية املفعول للسنة الحالية
هنــاك بعــض التعــديالت األخـرى عhــى املعــاي 9:الدوليــة للتقريــر املــا(ي ولجنــة املعــاي 9:الدوليــة للتقريــر املــا(ي والـ تــم تطبيقهــا مــن قبــل املجموعــة
بتــواريخ ســارية قبــل الف]ــ9ة املنMcيــة 7ــي  ٣٠ســبتم٢٠٢٠ 9Tم .لــم يــتم اإلفصــاح عــن هــذﻩ املعــاي 9:والتفســ9:ات أو التعــديالت 7ــي هــذﻩ القــوائم
املالية األولية املوحدة املوجزة حيث أن اإلدارة لم تعت9Tها ذات صلة بـتشغيل الشركة أو كان لها تأث 9:هام عhى القوائم املالية للمجموعة.
 -٤التغ$Dات ,ي السياسات املحاسبية الهامة
تتوافـق السياســات املحاســبية املســتخدمة 7ــي إعــداد القــوائم املاليــة األوليــة املوحــدة املــوجزة مــع تلــك املســتخدمة 7ــي إعــداد القــوائم املاليــة
املوحدة السنوية للسنة املنMcية 7ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 9Tم باستثناء ما هو مذكور أدناﻩ.
ً
وفقـا ملــا يســمح بـه املعيــار الــدو(ي للتقريـر املــا(ي رقــم ) ،(٩أختـارت املجموعــة االنتقــال إ(ـى تطبيــق متطلبــات محاسـبة التحــوط للمعيــار الــدو(ي
ً
للتقريــر املــا(ي رقــم ) (٩اعتبــارا مــن  ١يوليــو ٢٠٢٠م .عنــد االنتقــال إ(ــى املعيــار الــدو(ي للتقريــر املــا(ي رقــم )7 (٩ــي  ،٢٠١٨اختــارت املجموعــة
ً
االستمرار 7ي تطبيق متطلبات محاسبة التحوط وفقا ملعيار املحاسبة الدو(ي رقم ).(٣٩
تحـتفظ متطلبـات محاســبة التحـوط العامــة للمعيـار الــدو(ي للتقريـر املــا(ي رقـم ) (٩بـاألنواع الثالثــة ملحاسـبة التحــوط .ومـع ذلــك ،تـم تقــديم
قدر أك 9Tمن املرونة ألنواع املعامالت املؤهلة ملحاسبة التحوط ،وعhـى وجـه التحديـد توسـيع أنـواع األدوات املؤهلـة ألدوات التحـوط وأنـواع
مكونـ ــات املخ ـ ــاطر للبن ـ ــود غ :ـ ــ 9املاليـ ــة املؤهل ـ ــة ملحاس ـ ــبة التح ـ ــوط .باإلضـ ــافة إ( ـ ــى ذل ـ ــك ،ت ـ ــم اسـ ــتبدال اختب ـ ــار الفعالي ـ ــة بمب ـ ــدأ "العالق ـ ــة
االقتصــادية" .كمــا أن التقيــيم بــأثر رجÀــي لفعاليــة التحــوط لــم يعــد مطلوبـ ًا أيضـ ًا .كمــا تــم تقــديم متطلبــات إفصــاح ّ
محسـنة حــول أنشــطة
إدارة املخاطر للمجموعة.
ً
ً
إن عالقــات التحــوط املؤهلــة للمجموعــة 7ــي  ١يوليــو ٢٠٢٠م مؤهلــة أيض ـا ملحاســبة التحــوط وفق ـا للمعيــار الــدو(ي للتقريــر املــا(ي رقــم )،(٩
ً
وبالتــا(ي تــم اعتبارهــا عالقــات تحــوط مســتمرة .لــم يكــن مــن الضــروري إعــادة التــوازن 7ــي أي مــن عالقــات التحــوط عنــد االنتقــال .نظــرا ألن
الش ــروط الهام ــة ألدوات التح ــوط تتط ــابق م ــع البن ــود املتح ــوط له ــا املقابل ــة ،ف ــإن عالق ــات التح ــوط تس ــتمر  7ــي أن تك ــون فعال ــة بموج ــب
ً
متطلبــات تقيـيم فعاليــة املعيــار الــدو(ي للتقريــر املـا(ي رقــم ) .(٩لــم تحــدد املجموعــة أيضـا أي عالقــات تحــوط بموجــب املعيــار الــدو(ي للتقريــر
املا(ي رقم ) (٩وال لم تكن لتفي بمعاي 9:محاسبة التحوط املؤهلة بموجب معيار املحاسبة الدو(ي رقم ).(٣٩
لــم يكــن لتطبيــق متطلبــات محاســبة التحــوط للمعيــار الــدو(ي للتقريــر املــا(ي رقــم ) (٩أي تــأث 9:عhــى النتــائج واملركــز املــا(ي للمجموعــة للســنوات
الحالية و  /أو السنوات السابقة.
-٨-

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Dمراجعة( )تتمة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهر املن-.ية ,ي  ٣٠سبتم٢٠٢٠ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عhى خالف ذلك(

 -٤التغ$Dات ,ي السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

سياسة محاسبة التحوط
ملحاس ــبة التح ــوط ،تص ــنف املجموع ــة املش ــتقات إم ــا كتحوط ــات للقيم ــة العادل ــة للموج ــودات أو املطلوب ــات املع] ــ9ف  MWــا أو ال]ـ ـ ام مؤك ــد
)تحــوط القيمــة العادلــة(؛ أو التحوطــات مــن مخــاطر معينــة مرتبطــة بأصــل أو ال]ـ ام مع]ــ9ف بــه أو معاملــة متوقعــة محتملــة للغايــة )تحــوط
التدفق النقدي( أو تحوطات صا7ي استثمار 7ي عملية أجنبية )تحوط صا7ي االستثمار(.
7ـي بدايــة عالقــة التحــوط ،توثــق املجموعــة العالقـة بــ:ن أداة التحـوط والبنــد املتحــوط منــه ،إ(ــى جانــب أهــداف إدارة املخــاطر واســ]9اتيجيMcا
إلجراء معامالت التحوط املختلفة .عـالوة عhـى ذلـك ،عنـد بدايـة التحـوط وعhـى أسـاس مسـتمر ،توثـق املجموعـة مـا إذا كانـت أداة التحـوط
فعالــة 7ــي تعــويض التغ :ـ9ات 7ــي القيمــة العادلــة أو التــدفقات النقديــة للبنــد املتحــوط منــه املنســوب إ(ــى مخــاطر التحــوط ،أي عنــدما تل Åـ
عالقات التحوط جميع متطلبات فعالية التحوط التالية:
• توجد عالقة اقتصادية ب:ن البند املتحوط منه وأداة التحوط.
• تأث 9:مخاطر االئتمان ال يسيطر عhى التغ9:ات 7ي القيمة ال تنتج عن تلك العالقة االقتصادية .و
• نســبة التحــوط لعالقــة التحــوط rــي نفســها الناتجــة عــن كميــة البنــد املتحــوط منــه الــذي تقــوم املجموعــة بتحوطــه بالفعــل وكميــة أداة
التحوط ال تستخدمها املجموعة بالفعل للتحوط من تلك الكمية من البند املتحوط منه.
إذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء بمتطلبات فعالية التحوط املتعلقة بنسبة التحوط ولكن ظل هـدف إدارة املخـاطر لعالقـة التحـوط
املح ــددة كم ــا ه ــو ،تق ــوم املجموع ــة بتع ــديل نس ــبة التح ــوط الخاص ــة بعالق ــة التح ــوط )أي إع ــادة الت ــوازن للتح ــوط( بحي ــث تلÅـ ـ مع ــاي9:
التأهيل مرة أخرى.
تحدد املجموعة التغ 9:الكامل 7ي القيمة العادلة للعقد اآلجل )أي بما 7ي ذلك العناصر اآلجلة( كأداة تحوط لجميـع عالقـات التحـوط الـ
تنطوي عhى عقود آجلة.
تحدد املجموعة فقط القيمة الجوهرية لعقود الخيار كبند متحـوط منـه ،أي باسـتثناء القيمـة الزمنيـة للخيـار .يـتم االع]ـ9اف بـالتغ9:ات 7ـي
القيمة العادلة للقيمة الزمنية املناسبة للخيار 7ي الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها 7ي تكلفـة احتيـاطي التحـوط .إذا كـان البنـد املتحـوط
لــه عالقــة باملعاملــة ،يــتم إعــادة تصــنيف القيمــة الزمنيــة إ(ــى الــربح أو الخســارة عنــدما يــؤثر البنــد املغطــى عhــى الــربح أو الخســارة .إذا كــان
ً
البنــد املتح ــوط من ــه مرتبط ـا بف] ــ9ة زمني ــة ،فس ــيتم إع ــادة تص ــنيف املبلــغ امل] ـ9اكم  7ــي تكلف ــة احتي ــاطي التح ــوط إ( ــى ال ــربح أو الخس ــارة ع hــى
أساس منطقي  -تطبق املجموعة إطفاء القسط الثابت .يتم االع]9اف بتلك املبالغ املعاد تصنيفها 7ي الـربح أو الخسـارة 7ـي نفـس بنـد البنـد
ً
املتحــوط منــه .إذا كــان البنــد املتحــوط منــه بنــدا غ:ــ 9مــا(ي ،فــإن املبلـغ امل]ـ9اكم 7ــي تكلفــة احتيــاطي التحــوط يــتم حذفــه مباشــرة مــن حقــوق
امللكي ــة وإدراج ــه  7ــي القيم ــة الدف]9ي ــة األولي ــة للبن ــد غ :ــ 9امل ــا(ي املع] ــ9ف ب ــه .ع ــالوة ع hــى ذل ــك ،إذا كان ــت املجموع ــة تتوق ــع أن بع ــض أو ك ــل
الخســارة امل]9اكمــة 7ــي تكلفــة احتيــاطي التح ـوط لــن يــتم اســ]9دادها 7ــي املســتقبل ،ي ـتم إعــادة تصــنيف هــذا املبلــغ عhــى الفــور إ(ــى الــربح أو
الخسارة.

-٩-

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Dمراجعة( )تتمة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهر املن-.ية ,ي  ٣٠سبتم٢٠٢٠ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عhى خالف ذلك(

 -٤التغ$Dات ,ي السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

تحوطات القيمة العادلة
يــتم االع] ـ9اف بتغ:ــ 9القيمــة العادلــة عhــى أدوات التحــوط املؤهلــة 7ــي الــربح أو الخســارة باســتثناء عنــدما تقــوم أداة التحــوط بتغطي ــة أداة
حقـوق امللكيـة املصــنفة بالقيمـة العادلـة مــن خـالل الـدخل الشــامل اآلخـر و7ـي هــذﻩ الحالـة يـتم االع]ـ9اف MWـا 7ـي الــدخل الشـامل اآلخـر .يــتم
تع ـديل القيم ــة الدف]9ي ــة للبن ــد املتح ــوط من ــه ال ــذي ل ــم ي ــتم قياس ــه بالفع ــل بالقيم ــة العادل ــة لتغ :ــ 9القيم ــة العادل ــة املنس ــوب إ( ــى املخ ــاطر
املحوطـة مـع إدخـال مقابـل 7ـي الــربح أو الخسـارة .بالنسـبة ألدوات الـدين املقاسـة بالقيمـة العادلــة مـن خـالل الـدخل الشـامل اآلخـر ،ال يــتم
ً
تعديل القيمة الدف]9ية أل¡Mا مدرجـة بالفعـل بالقيمـة العادلـة ،ولكـن يـتم االع]ـ9اف بأربـاح أو خسـائر التحـوط 7ـي الـربح أو الخسـارة بـدال مـن
الـدخل الشـامل اآلخـر .عنـدما يكـون البنـد املتحـوط هـو أداة حقـوق ملكيــة محـددة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الـدخل الشـامل اآلخـر ،فــإن
مكاســب أو خســائر التحــوط تظــل 7ــي الــدخل الشــامل اآلخــر ملطابقــة أداة التحــوط .عنــدما يــتم االع]ـ9اف بأربــاح أو خســائر التحــوط 7ــي الــربح
أو الخسارة ،يتم االع]9اف MWا 7ي نفس البند املتحوط منه.
تتوقف املجموعة عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط )أو جزء مM¹ا( عن تلبية املعـاي 9:املؤهلـة )بعـد إعـادة التـوازن،
إن وج ــدت( .يتض ــمن ذل ــك الح ــاالت الـ ـ تنتÉـ ـ ف Mــا أداة التح ــوط أو ي ــتم بيعه ــا أو اس ــتبعادها أو ممارس ــMcا .ي ــتم احتس ــاب التوق ــف ب ــأثر
مســتقبhي .يــتم إطفــاء تعــديل القيمــة العادلــة عhــى القيمــة الدف]9يــة للبنــد املتحــوط النــاتج عــن املخــاطر املحوطــة إ(ــى الــربح أو الخســارة مــن
ذلك التاريخ.

تحوطات التدفق النقدي
الج ــزء الفع ــال م ــن التغ:ـ ـ9ات  7ــي القيم ــة العادل ــة للمش ــتقات وأدوات التح ــوط املؤهل ــة األخ ــرى املص ــنفة واملؤهلـ ـة كتحوطـ ـات للت ــدفقات
النقدية يتم االع]9اف MWا 7ي الدخل الشامل اآلخـر وتجميعهـا تحـت عنـوان احتيـاطي تحوطـات التـدفقات النقديـة ،والـ تقتصـر عhـى التغ:ـ9
ال]9اكم ـ 7ــي القيمــة العادلــة البنــد املغطــى مــن بدايــة التحــوط .يــتم االع] ـ9اف باألربــاح أو الخســائر املتعلقــة بــالجزء غ:ــ 9الفعــال مباشــرة 7ــي
الربح أو الخسارة ،ويتم تضميM¹ا 7ي بند "األرباح والخسائر األخرى".
ً
املبــالغ املع]ــ9ف MWــا ســابقا 7ــي الــدخل الشــامل اآلخــر وامل]9اكمــة 7ــي حقــوق امللكيــة يــتم إعــادة تصــنيفها إ(ــى الــربح أو الخســارة 7ــي الف]ـ9ات الـ
يؤثر فMا البند املتحوط منه عhى الـربح أو الخسـارة7 ،ـي نفـس بنـد التحـوط املع]ـ9ف بـه .ومـع ذلـك ،عنـدما تـؤدي املعاملـة املتوقعـة املحوطـة
ً
إ(ــى االع] ـ9اف بأصــل غ:ــ 9مــا(ي أو ال] ـ ام غ:ــ 9مــا(ي ،فــإن األربــاح والخســائر املع]ــ9ف MWــا ســابقا 7ــي الــدخل الشــامل اآلخــر وامل]9اكمــة 7ــي حقــوق
امللكيــة يــتم حــذفها مــن حقــوق امللكيــة وإدراجهــا 7ــي القيـاس األو(ــي لتكلفــة األصــل غ:ــ 9املــا(ي أو االل]ـ ام غ:ــ 9املــا(ي .ال يــؤثر هــذا التحويــل عhــى
ال ـدخل الشــامل اآلخــر .عــالوة عhــى ذلــك ،إذا كانــت املجموعــة تتوقــع عــدم اســ]9داد بعــض أو كــل الخســارة امل]9اكمــة 7ــي احتيــاطي التح ـوط
للتدفق النقدي 7ي املستقبل ،فسيتم إعادة تصنيف هذا املبلغ عhى الفور إ(ى الربح أو الخسارة.
تتوقف املجموعة عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط )أو جزء مM¹ا( عن تلبية املعـاي 9:املؤهلـة )بعـد إعـادة التـوازن،
إن وج ــدت( .يتض ــمن ذل ــك الح ــاالت الـ ـ تنتÉـ ـ ف Mــا أداة التح ــوط أو ي ــتم بيعه ــا أو اس ــتبعادها أو ممارس ــMcا .ي ــتم احتس ــاب التوق ــف ب ــأثر
مستقبhي .أي ربـح أو خسـارة مع]ـ9ف MWـا 7ـي الـدخل الشـامل اآلخـر وامل]9اكمـة 7ـي احتيـاطي تحوطـات التـدفقات النقديـة 7ـي ذلـك الوقـت تظـل
7ــي حقــوق امللكيــة ويــتم إعــادة تصــنيفها إ(ــى الــربح أو الخســارة عنــد حــدوث املعاملــة املتوقعــة .عنــدما ال يكــون مــن املتوقــع حــدوث معاملــة
متوقعة ،يتم إعادة تصنيف املكسب أو الخسارة امل]9اكم 7ي احتياطي تحوطات التدفقات النقدية عhى الفور إ(ى الربح أو الخسارة.
- ١٠ -

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Dمراجعة( )تتمة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهر املن-.ية ,ي  ٣٠سبتم٢٠٢٠ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عhى خالف ذلك(

 -٤التغ$Dات ,ي السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

تحوطات صا,ي االستثمارات ,ي العمليات األجنبية
ي ــتم املحاس ــبة ع ــن تحوط ــات ص ــا7ي االس ــتثمارات  7ــي العملي ـات األجنبي ــة بش ــكل مش ــابه لتحوط ــات الت ــدفقات النقدي ــة .ي ــتم االع] ــ9اف ب ــأي
مكســب أو خســارة مــن عقــود العمــالت األجنبيــة اآلجلــة املتعلقــة بــالجزء الفعــال مــن التحــوط 7ــي الــدخل الشــامل اآلخــر ويــتم تجميعهــا 7ــي
احتيــاطي تحوي ــل العم ــالت األجنبي ــة .ي ــتم االع] ـ9اف باألرب ــاح أو الخس ــائر املتعلقــة ب ــالجزء غ :ــ 9الفع ــال مباش ــرة  7ــي ال ــربح أو الخس ــارة ،وي ــتم
تضميM¹ا 7ي بند "األرباح والخسائر األخرى" .يتم إعادة تصنيف املكاسب والخسائر من أداة التحوط امل]9اكمة 7ـي احتيـاطي تحويـل العمـالت
األجنبية إ(ى الربح أو الخسارة عند البيع أو البيع الجزئي للعملية األجنبية.
تنطب ــق بع ــض التع ــديالت والتفس ــ9:ات ألول م ــرة  7ــي ع ــام ٢٠٢٠م ،ولك ــن ل ــيس له ــا ت ــأث 9:ع hــى املعلوم ــات املالي ــة األولي ــة املوح ــدة امل ــوجزة
للمجموعة.
 -٥املمتلكات واملعدات واملوجودات غ $Dامللموسة
خالل ف]9ة التسعة أشهر املنMcية 7ي  ٣٠سبتم٢٠٢٠ 9Tم ،أستحوذت املجموعة عhى ممتلكات ومعدات بتكلفة  ١٬٣٨٦مليون ريال
سعودي وموجودات غ 9:ملموسة بتكلفة  ٨٠١مليون ريال سعودي ) ٣٠سبتم٢٠١٩ 9Tم :ممتلكات ومعدات بتكلفة  ٥٣٨مليون ريال
سعودي وموجودات غ 9:ملموسة بتكلفة  ٦٦٣مليون ريال سعودي( .خالل الف]9ة ،قامت املجموعة باستبعاد ممتلكات ومعدات بصا7ي
قيمة دف]9ية قدرها  ٢٧٣ألف ريال سعودي وموجودات غ 9:ملموسة بصا7ي قيمة دف]9ية قدرها  ٦٨ألف ريال سعودي ) ٣٠سبتم9T
٢٠١٩م :ممتلكات ومعدات بصا7ي قيمة دف]9ية قدرها  ٢٢٨ألف ريال سعودي وموجودات غ 9:ملموسة بصا7ي قيمة دف]9ية قدرها ال
 ء ريال سعودي( مما نتج عنه مكاسب من استبعاد ممتلكات ومعدات بمبلغ  ٦٢٢ألف ريال سعودي وخسارة من استبعاد
موجودات غ 9:ملموسة بمبلغ  ٦٨ألف ريال سعودي ) ٣٠سبتم٢٠١٩ 9Tم :مكاسب من استبعاد ممتلكات ومعدات بمبلغ  ٢٠٢ألف
ريال سعودي ومن استبعاد موجودات غ 9:ملموسة بمبلغ ال  ء ريال سعودي(.
خالل ف]9ة التسعة أشھر املنتھیة 7ي  ٣٠سبتم٢٠٢٠ 9Tم ،بلغت مصروفات االسMcالك واإلطفاء  ١٬٨١٥مليون ريال سعودي )٣٠
سبتم٢٠١٩ 9Tم ١٫٧١٦ :مليون ريال سعودي(.
 -٦القروض طويلة األجل
 ٣٠سبتم$3
٢٠٢٠
)غ $Dمراجعة(
٣٬٦٨١٫٥٣٨
٢٬٢٤٢٫٦٥١
٥٬٩٢٤٫١٨٩

تسهيل مرابحة مش]9ك )ايضاح (١-٦
اتفاق تسهيل مرابحة ثانوي )ايضاح (٢-٦
القروض طويلة اآلجل
- ١١ -

 ٣١ديسم9T
٢٠١٩
)مراجعة(
٤٬٤٧١٬٨٣٠
٢٬٢٣٦٬٠٧٦
٦٬٧٠٧٬٩٠٦

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Dمراجعة( )تتمة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهر املن-.ية ,ي  ٣٠سبتم٢٠٢٠ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عhى خالف ذلك(

 -٦القروض طويلة األجل
القيمة الدف]9ية لقروض املجموعة مقومة بالعمالت التالية:
 ٣٠سبتم$3
٢٠٢٠
)غ $Dمراجعة(
٥٫٢٤١٫٢٢١
٦٨٢٫٩٦٨
٥٫٩٢٤٫١٨٩

الريال السعودي
الدوالر األمريكي
االجماUي

 ٣١ديسم9T
٢٠١٩
)مراجعة(
٥٫٤٢٨٫٧٤٥
١٫٢٧٩٫١٦١
٦٬٧٠٧٬٩٠٦

 ١-٦تسهيل مرابحة مش$%ك
7ي  ٣١يوليو٢٠١٣م ،قامت املجموعة بإعادة تمويل "اتفاقية تمويل املرابحة" لسنة ٢٠٠٩م مع مجموعة من البنوك وال تشمل
مستثمري تسهيل املرابحة الحالي:ن لتمديد تاريخ إستحقاق تسهيل املرابحة لف]9ة خمس سنوات تنت7 Éي  ٣٠يونيو ٢٠١٨م وال كانت
تستحق 7ي  ٣١يوليو ٢٠١٣م .ويبلغ رصيد أصل القرض  ٨٬٦مليار ريال سعودي ،الجزء بالريال السعودي يبلغ  ٦٬٣مليار ريال سعودي
والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ  ٠٬٦مليار دوالر أمريكي ) ٢٬٣مليار ريال سعودي( .وقد تم إعادة هيكلة اإلتفاقية بحيث يتم سداد القرض
بشكل تدريÎي ،حيث يستحق  ٪٢٥من القرض خالل السنت:ن الرابعة والخامسة من مدة التسهيل كحد أدنى إلزامي ،فيما تستحق الـ
 ٪٧٥املتبقية عند حلول تاريخ اإلستحقاق .قامت الشركة بسداد  ٢٬٧مليار ريال سعودي من التسهيل وبلغ رصيد أصل القرض ٥٬٩
مليار ريال سعودي في تاریخ االستحقاق.
7ي  ٥يونيو ٢٠١٨م قامت املجموعة بإعادة تمويل "اتفاقية تمويل املرابحة" لسنة ٢٠١٣م ومددت تاريخ اإلستحقاق لخمس سنوات
إضافية تنت7 Éي  ٢٩يونيو ٢٠٢٣م مع ف]9ة سماح مدMNا ثالث سنوات .و بلغ الرصيد الجديد ألصل القرض  ٥٬٩مليار ريال سعودي،
الجزء بالريال السعودي يبلغ  ٤٬٣مليار ريال سعودي والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ  ٠٬٥مليار دوالر أمريكي ) ١٬٧مليار ريال سعودي(.
و عالوة عhى ذلك ،تشتمل اإلتفاقية عhى تسهيالت رأس املال العامل تبلغ مجموعها  ٦٤٧،٣مليون ريال سعودي ،الجزء بالريال
السعودي يبلغ  ٤٦٢٬٤مليون ريال سعودي ،والجزء بالدوالر األمريكي البالغ  ٤٩٬٣مليون دوالر أمريكي ) ١٨٤٬٩مليون ريال سعودي(
ملدة عام:ن وال تم تمديدها هذا الربع ملدة سنة اضافية .لم يتم إستعمال تسهيالت رأس املال العامل ح Ñاآلن.
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 واملوجودات الثابتة بما يعادل الرصيد القائم.
تل] م املجموعة بالتعهدات املالية الحالية للقرض.
خالل الربع الثالث من عام ٢٠١٨م ،قامت املجموعة بدفع مبلغ طوعي 7ي وقت مبكر )الجزء بالريال السعودي ٤٢٨٬٣ :مليون ريال
سعودي ،والجزء بالدوالر األمریکي ٤٥٬٨ :ملیون دوالر أمریکي( بإجما(ي مبلغ  ٦٠٠ملیون ريال سعودي.
- ١٢ -

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Dمراجعة( )تتمة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهر املن-.ية ,ي  ٣٠سبتم٢٠٢٠ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عhى خالف ذلك(

 -٦القروض طويلة اآلجل )تتمة(
 ١-٦تسهيل مرابحة مش$%ك )تتمة(
خالل الربع الراب ــع من عام ٢٠١٨م ،قامت املجموع ــة بدفع مبلغ ط ــوعي ث ـ ٍـان  7ــي وق ــت مبك ــر )الج ــزء بالري ــال الس ــعودي ٣٧٤٬٨ :ملي ــون
ريال سعودي ،والجزء بالدوالر األمریکي ٤٠٬١ :ملیون دوالر أمریکي( بإجما(ي مبلغ  ٥٢٥ملیون ريال سعودي.
خالل الربع الثاني من عام ٢٠١٩م ،قامت الشركة بدفع مبلغ طوعي ثالث 7ي وقت مبكر )الجزء بالريال السعودي ٢١٤٬٢ :مليون
ريال سعودي ،والجزء بالدوالر األمریکي ٢٢٬٩ :ملیون دوالر أمریکي( بإجما(ي مبلغ  ٣٠٠ملیون ريال سعودي.
خالل الربع الثاني من عام ٢٠٢٠م ،قامت الشركة بدفع مبلغ طوعي رابع 7ي وقت مبكر )الجزء بالريال السعودي ٤٨١٬٩ :مليون ريال
سعودي ،والجزء بالدوالر األمریکي ٥١٬٥ :ملیون دوالر أمریکي( بإجما(ي مبلغ  ٦٧٥ملیون ريال سعودي.
7ــي  ٢٧ســبتم ،٢٠٢٠ 9Tقامــت املجموعــة بإعــادة تمويــل وتمديــد تــاريخ اســتحقاق تســهيل املرابحــة املشــ]9ك القــائم لخمــس ســنوات حــÑ
عـام  ٢٠٢٥بإجمـا(ي املبلــغ متـاح يصـل إ(ــى  ٦مليـار ريـال ســعودي مـع ف]ـ9ة ســماح ملـدة عـام:ن ،بشــروط تجاريـة أفضـل .عــالوة عhـى ذلــك،
تتضمن االتفاقية تسهيالت رأس مال عامل بمبلغ  ١مليار ريال سعودي )7ي األصـل  ٠٫٦٥مليـار ريـال سـعودي 7ـي  ،(٢٠١٨وبـذلك يصـل
إجما(ي التسهيالت إ(ى  ٧مليار ريال سعودي ح Ñعام  ،٢٠٢٥مما يوفر سيولة إضافية للمجموعة لتمويـل خطـط نمـو أعمالهـا .وعليـه،
7ي  ٣٠سبتم ،٢٠٢٠ 9Tاستخدمت املجموعـة فقـط املبلـغ املسـتحق مـن االتفاقيـة الحاليـة ) ٣٫٨٥مليـار ريـال سـعودي( وستسـحب املبلـغ
ً
املتبقي وفقا ملتطلبات أعمال املجموعة .تعيـد املجموعـة احتسـاب إجمـا(ي القيمـة الدف]9يـة للمطلوبـات املاليـة عhـى أ¡Mـا القيمـة الحاليـة
للتـدفقات النقديـة التعاقديـة املســتقبلية املقـدرة الـ يــتم خصـمها بسـعر الفائـدة الفعhــي األصـhي لـألداة املاليــة ،وبالتـا(ي تعـديل إجمــا(ي
القيمـة الدف]9يـة للقـرض لـتعكس التـدفقات النقديـة التعاقديـة املقـدرة الفعليـة واملعدلـة .الفـرق بـ:ن القيمـة الدف]9يـة الحاليـة لتســهيل
املرابحــة وإجمــا(ي القيمــة الدف]9يــة املعدلــة يبلــغ  ١٣٦مليــون ريــال ســعودي وال ـ تــم االع] ـ9اف MWــا 7ــي قائمــة الــربح والخســارة والــدخل
الشامل اآلخر األولية املوحدة املوجزة كربح من تعديل القروض.

 ٢-٦تسهيل املرابحة الثانوي
7ــي  ١٦يونيــو ٢٠١٩م ،أبرمــت املجموعــة اتفاقيــة تســهيل مرابحــة ثــانوي جديــدة بقيمــة  ٢٫٢٥مليــار ريــال ســعودي مــع تحــالف يتكــون مــن
خمس ــة بن ــوك لتس ــوية الق ــرض التج ــاري الق ــائم ال ــذي ت ــم الحص ــول علي ــه م ــن البن ــك الص ــناÔي والتج ــاري الص ــي) Óأي  ــ ب ــي  ــ (.
ً
تتضــمن االتفاقيــة شــروطا أفضــل وســيكون لهــا تكلفــة تمويــل أقــل .مــدة االتفاقيــة ســنتان ،مــع إمكانيــة تمديــدها لســنة واحــدة بنـ ًـاء عhــى
طل ــب الش ــركة .ه ــذا الق ــرض م ــؤمن بالكام ــل بض ــمان تج ــاري م ــن ش ــركة االتص ــاالت املتنقل ــة الكويتي ــة ش.م.ك.ع .تس ــتحق مص ــاريف
التمويل عhى أقساط ربع سنوية.

- ١٣ -

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Dمراجعة( )تتمة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهر املن-.ية ,ي  ٣٠سبتم٢٠٢٠ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عhى خالف ذلك(

 -٧معامالت و مبالغ مستحقة إUى أطراف ذات عالقة
لدى املجموعة األطراف 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  /أث 9:تليكوم العراق املحدودة "أث"9:
شركة زين جلوبال كوميونيكيش Õأس بي 
شركة إنفرا كابيتال لالستثمارات

خالل الف]9ة الحالية ،دخلت املجموعة 7ي املعامالت التجارية التالية مع األطراف ذات العالقة:

إيرادات من شركات مملوكة بواسطة مساهم
مش]9يات من شركات مملوكة بواسطة مساهم
رسوم محملة من قبل مساهم مؤسس )ايضاح (١-٧
تكلفة تمويل محملة من قبل مساهم مؤسس

لف]9ة الثالثة أشهر املنMcية 7ي
 ٣٠سبتم9T
 ٣٠سبتم$3
٢٠١٩
٢٠٢٠
)غ 9:مراجعة(
)غ $Dمراجعة(
٣٫٤١٣
٢٫٠٦٧
١٦٫٩٦١
١٨٫٠٠٤
٥١٫٦٧٣
٢٩٫٢٩٦
٨١٫١٩٤
٦٣٫٥٥٦

لف]9ة التسعة أشهر املنMcية 7ي
 ٣٠سبتم9T
 ٣٠سبتم$3
٢٠١٩
٢٠٢٠
)غ 9:مراجعة(
)غ $Dمراجعة(
١٠٫٢٥٨
٢٣٫٣٩٦
٥٠٫٤٠٤
٧٦٫٧١٦
١٥٨٫٦٦٥
٩١٫١١٥
٢٤٥٫١٥٨
٢١٣٫٥٨٦

فيما يhي األرصدة القائمة كما 7ي تاريخ التقرير:
 ٣٠سبتم$3
٢٠٢٠
١٫٤٤٧٫٢٣٦
٤٫١٩٥٫٦٠٠
١٣٠٫٨٦١
٣٢٬٦٢٢
١٠٥
٥٬٨٠٦٬٤٢٤

شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع) .ايضاح (١-٧
شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع) .ايضاح (٣-٧
املساهمون املؤسسون )ايضاح (١-٧
شركة إنفرا كابيتال لالستثمارات )ايضاح (١-٧
أطراف ذات عالقة أخرى

- ١٤ -

 ٣١ديسم9T
٢٠١٩
١٬٣٥٦٬١٢١
٤٬٨٥٦٬٤٢٠
١٣٠٬٨٦١
٣٢٬٢٥٦
١٠٥
٦٬٣٧٥٬٧٦٣

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Dمراجعة( )تتمة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهر املن-.ية ,ي  ٣٠سبتم٢٠٢٠ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عhى خالف ذلك(

 -٧معامالت و مبالغ مستحقة إUى أطراف ذات عالقة )تتمة(

 ١-٧شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع.
يتعلق هذا املبلغ بأتعاب اإلدارة املستحقة ُويستحق ألك 9Tمسـاهم 7ـي الشـركةُ .يعـد هـذا املبلـغ غ:ـ 9مضـمون وبـدون فوائـد وغ:ـ 9مقيـد بـأي
مدة سداد محددة وال ُيسدد قبل تحقيق بعض شروط تسهيل املرابحة املش]9ك املشار إلMا 7ي إيضاح .١-٦

 ٢-٧املساهمون املؤسسون
يتعلق هذا املبلغ بتكاليف التمويل املستحقة ُويستحق للمساهم:ن املؤسس:ن للشركةُ .يعـد هـذا املبلـغ غ:ـ 9مضـمون وغ:ـ 9مقيـد بـأي مـدة
سداد محددة وال ُيسدد قبل تحقيق بعض شروط تسهيل املرابحة املش]9ك املشار إلMا 7ي إيضاح .١-٦

 ٣-٧شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع .وإنفرا كابيتال لإلستثمارات
ُ
ُ
تســتحق هــذﻩ املبــالغ للمســاهم:ن وتتضــمن فوائــد بأســعار الســوق .تعــد هــذﻩ املبــالغ غ:ــ 9مضــمونة وال يمكــن ســدادها قبــل تحقيــق بعــض
شـروط تســهيل املرابحــة املشــ]9ك املشــار إلMــا 7ــي إيضــاح  .١-٦تتضــمن هــذﻩ املبــالغ تكــاليف التمويــل املســتحقة بقيمــة  ١٬٢١١مليــون ريــال
سعودي ) ٣١ديسم٢٠١٩ 9Tم ١٬٤١٣ :مليون ريال سعودي(.
 -٨مطلوبات غ $Dمتداولة أخرى
 ٣٠سبتم$3
٢٠٢٠
٣٬٥٠٠٬٦١٤
١٬٤٦٦٬٠٩٠
٢٠٢٬٦٥٩
٥٬١٦٩٬٣٦٣

مستحق ا(ى وزارة املالية السعودية
مدفوعات طويلة اآلجل  -ترددات
أخرى

 ٣١ديسم9T
٢٠١٩
٣٬٥٧٨٬٥٩٠
٩٢٢٬٦٨٨
١٨٨٬٩٩٢
٤٬٦٩٠٬٢٧٠

7ــي عــام ٢٠١٣م ،قامــت الشــركة بتوقيــع اتفاقيــة مــع وزارة املاليــة الســعودية لتأجيــل دفعــات مســتحقة للدولــة عــن الســنوات الســبع
ً
القادم ـة .إن هــذﻩ املــدفوعات املؤجلــه تحــت هــذﻩ اإلتفاقيــه تخضــع لعمولــة تجاري ـة مســتحقة ســنويا ،وســيتم ســداد املبــالغ املســتحقة
عhــى أقســاط متســاوية تبــدأ 7ــي ســبتم٢٠٢١ 9Tم .بلــغ املبلــغ املؤجــل مــن قبــل الشــركة كمــا 7ــي  ٣٠ســبتم٢٠٢٠ 9Tم ٤٬٠٣٩ :مليــون ريــال
ً
ـجال ضـمن الــذمم الدائنــة التجاريـة واآلخــرى ) ٣١ديســم٢٠١٩ 9Tم ٣٬٥٧٨ :مليــون
سـعودي يتضــمن مبلــغ  ٥٣٨مليـون ريــال ســعودي مسـ
ريال سعودي( .الفائدة املستحقة املرتبطة باملستحق ا(ى وزارة املالية السعودية مدرجة ضمن ذمم دائنة تجارية وأخرى.
 -٩رأس املال
يتكــون رأس مــال الشــركة مـن  ٥٨٣٫٧٢٩٫١٧٥ســهم وتبلـغ القيمــة اإلســمية للســهم  ١٠ريــال ســعودي كمــا 7ــي تــاريخ القــوائم املاليــة .ولــم
تكن هناك حركات 7ي رأس املال خالل الف]9ة محل الفحص) .إيضاح .(١٧

- ١٥ -

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Dمراجعة( )تتمة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهر املن-.ية ,ي  ٣٠سبتم٢٠٢٠ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عhى خالف ذلك(

 -١٠ربحية السهم
تستند ربحية السهم األساسية واملخففة إ(ى صا7ي الربح لف]9تي الثالثة والتسعة أشهر املنMcية 7ي  ٣٠سبتم٢٠٢٠9Tم والبالغة ٦٠
مليون ريال سعودي و ٢٢٤مليون ريال سعودي ،عhي التوا(ي ) ٣٠سبتم٢٠١٩ 9Tم :صا7ي الربح لف]9تي الثالثة والتسعة أشهر ١٢١
ً
مليون ريال سعودي و ٣٨٠مليون ريال سعودي ،عhى التوا(ي( مقسوما عhى املتوسط املرجح لعدد األسهم املصدرة والبالغة
 ٥٨٣٫٧٢٩٫١٧٥سهم ) ٣٠سبتم٢٠١٩ 9Tم ٥٨٣٫٧٢٩٫١٧٥ :سهم(.
لم يتم احتساب أي أرباح لألسهم املخففة حيث ال توجد احتمالية أسهم عادية مخففة قائمة.
 -١١التقارير القطاعية
تعمل املجموعة بشكل رئي× 7ي تقديم خدمات االتصاالت واملنتجات ذات الصلة .تتعلق غالبية إيرادات املجموعة والدخل
وموجوداMNا بعملياMNا داخل اململكة العربية السعودية .يتم توزيع اإليرادات عhى أساس القطاع التشغيhي ً
بناء عhى كيان املجموعة
الذي يقوم بالتقرير عن اإليرادات .يتم احتساب املبيعات ب:ن القطاعات بأسعار املعامالت التجارية العادية.
فيما يhي تحليل إليرادات املجموعة ونتائجها عhى أساس قطاÔي:

االيرادات
شركة االتصاالت املتنقلة
شركة زين للمبيعات
شركة زين للمدفوعات
ُ
شركة زين للطائرات املس9:ة بدون طيار
اإلقصاءات  /التعديالت
اجما(ي االيرادات
تكلفة العمليات
االسMcالك واإلطفاء
االنخفاض 7ي الذمم املدينة التجارية واآلخرى
دخل تمويل
إيرادات أخرى
مكاسب من تعديل القروض
تكاليف تمويل

الزكاة
ربح الف]9ة

لف]9ة الثالثة أشهر املنMcية 7ي
 ٣٠سبتم9T
 ٣٠سبتم$3
٢٠١٩
٢٠٢٠
١٫٩٢٣٫٥٠٥
١٫٨٥٧٫٣٤٥
٦٨٢٫١٦٤
٦٢٧٫٠٢١
١١٩
)(٥٩٧٫٥٩٣
)(٥٥٦٫٨٩٩
٢٫٠٠٨٫٠٧٦
١٫٩٢٧٫٥٨٦
)(١٫٠٩١٫٨٦٣
)(٦٢٨٫٤٧٥
)(٦٨٫٩٨١
١٫٣١٨
٧٬٢٩٥
١٣٦٬٢٥٥
)(٢١٦٬٩٥٦
)(٦٫٠٠٩
٦٠٫١٧٠

- ١٦ -

)(٩٨٤٫٥٨٠
)(٥٧٣٫٢٨٥
)(٧٤٫٣٠٨
٦٫٢٤٦
٧٩٢
)(٢٦٢٬٢٣٣
١٢٠٫٧٠٨

لف]9ة التسعة أشهر املنMcية 7ي
 ٣٠سبتم9T
 ٣٠سبتم$3
٢٠١٩
٢٠٢٠
٥٫٩١٨٫١٠٨
٥٫٦٥٥٫٥٢٦
٢٫٠٣٢٫٢٩٤
١٫٧٤٧٫٤٣٨
٢٢٠
)(١٫٧٩٢٫٠٧٦
)(١٫٥٤٧٫٥١٦
٦٫١٥٨٫٣٢٦
٥٫٨٥٥٫٦٦٨
)(٣٫٠٥٥٫٢٦٦
)(١٫٨١٤٫٥٦١
)(١٩٤٫١٩٦
١١٫١١٠
١٩٬٧٧٠
١٣٦٬٢٥٥
)(٧٢٠٬٣٩٦
)(١٤٫٣٨٥
٢٢٣٫٩٩٩

)(٣٫١١٤٫٢٨٥
)(١٫٧١٦٫٠٠٣
)(١٩٥٫٦٩٤
٢٠٫٠٨٥
١٢٫٦٠٤
)(٧٨٤٬٨١٧
٣٨٠٫٢١٦

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Dمراجعة( )تتمة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهر املن-.ية ,ي  ٣٠سبتم٢٠٢٠ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عhى خالف ذلك(

 -١١التقارير القطاعية )تتمة(
فيما يhي تحليل املوجودات واملطلوبات للمجموعة عhى أساس قطاÔي:
املوجودات
شركة االتصاالت املتنقلة
شركة زين للمبيعات
شركة زين للمدفوعات
ُ
شركة زين للطائرات املس9:ة بدون طيار
اإلقصاءات  /التعديالت
اجماUي املوجودات

 ٣٠سبتم$3
٢٠٢٠
٣٣٫٠٥٥٫٦٣٩
٥٫٨٤٨٫٢٩٤
٢٧٫٦٢٤
٥٠٢
)(١١٫٣١٧٫٦٠٠
٢٧٫٦١٤٫٤٥٩

 ٣١ديسم9T
٢٠١٩
٣١٬٩٤٧٬٠٠٨
٣٬٧٦٥٬٢٦٥
٧٣٤
٣١٧
)(٧٬٩٧٥٬٠٧١
٢٧٬٧٣٨٬٢٥٣

املطلوبات
شركة االتصاالت املتنقلة
شركة زين للمبيعات
شركة زين للمدفوعات
ُ
ن
شركة زين للطائرات املس9:ة بدو طيار
اإلقصاءات  /التعديالت
اجماUي املطلوبات

٢٨٫٩٦٨٫٠٥٥
٥٫٧٢٨٫٣١٧
١٦٫٤٢٦
١٫٣٢٤
)(١١٫٣٤٢٫٣٤٠
٢٣٫٣٧١٫٧٨٢

٢٧٬٩٥٢٬٣٧٦
٣٬٦٦٦٬٦٤٨
٨٨٠
٥٨٤
)(٧٬٩٨٥٬٠٨٦
٢٣٬٦٣٥٬٤٠٢

تتمثل اإلضافات واالستبعادات الرئيسية 7ي املمتلكات واملعدات واملوجودات غ 9:امللموسة إ(ى جانب االسMcالك واإلطفاء املرتبط:ن
بشركة االتصاالت املتنقلة.
 -١٢االرتباطات الراسمالية واالل%امات املحتملة
لــدى الشــركة ارتباطــات رأســمالية بمبلــغ  ٩٣٦مليــون ريــال ســعودي كمــا 7ــي تــاريخ القــوائم املاليــة ) ٣١ديســم٢٠١٩ 9Tم ١٫٤٤١ :مليــون
ريال سعودي(.
كان لدى الشركة ال] امات محتملة كما يhي:
 ٣٠سبتم$3
٢٠٢٠
٥٦٫٩٥٤
١٥٠٫٠٠٠
٢٠٦٫٩٥٤

خطابات ضمان
خطابات اعتمادات مستندية

 ٣١ديسم9T
٢٠١٩
١٠٠٬٢٨٦
١٦١٬٢٥٠
٢٦١٬٥٣٦

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 الداخhي والخارØي واإلستشاري:ن الفني:ن أن هذﻩ األمور لن يكون لها تأث 9:جوهري عhى املركز املا(ي أو نتائج
عمليات الشركة.
- ١٧ -

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Dمراجعة( )تتمة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهر املن-.ية ,ي  ٣٠سبتم٢٠٢٠ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عhى خالف ذلك(

 -١٣الزكاة
 ٣٠سبتم$3
٢٠٢٠
١٨٬٦٠٧
١٤٫٣٨٥
)(١٣٫٩٣٥
١٩٫٠٥٧

مخصص الزكاة
الرصيد 7ي بداية الف]9ة  /السنة
مكون خالل الف]9ة  /السنة
مدفوع خالل الف]9ة  /السنة
الرصيد كما 7ي ¡Mاية الف]9ة  /السنة

 ٣١ديسم9T
٢٠١٩
١٨٬٦٠٧
١٨٬٦٠٧

وضع الربوطات الزكوية
أنMcت املجموعة وضعها الزكوي والضري Åح Ñعام ٢٠٠٨م وحصلت بموجب ذلك عhى الشهادة ذات الصلة.
كما قدمت املجموعة القوائم املالية واقرارات الزكاة لألعوام من ٢٠٠٩م ح٢٠١٨ Ñم حيث قامت بتسديد الزكاة والضريبة
ً
املستقطعة 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 Ñم حيث طالبت بموجبه بدفع مبالغ إضافية بإجما(ي  ٦٢٠مليون ريال
سعودي مM¹ا  ٣٥٢مليون ريال سعودي زكاة و ٢٦٧مليون ريال سعودي ضريبة استقطاع باالضافة ا(ى غرامة تأخ 9:بما يعادل %١
عن كل  ٣٠يوم.
قامت املجموعة باإلستئناف أمام اللجنة االبتدائية عhى 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.
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 9Tم ،العائدة
لضرائب االستقطاع .كما أصدرت الشركة ضمان بنكي بقيمة  ٤٣مليون ريال سعودي مقابل غرامة التأخ 9:الواجبة عhى ضريبة
اإلستقطاع.
ب ً
ناء عhى ما ورد أعالﻩ استلمت الشركة الربط الزكوي املعدل للمبلغ املدفوع ،كما أ¡Mا تقدمت بإع]9اضاMNا أمام لجنة اإلستئناف
الضري Åعhى قرار اللجنة االبتدائية بتاريخ  ١٩نوفم٢٠١٧ 9Tم.
ال يوجد أي أثر ما(ي حيث أن الشركة لد´Mا املخصصات الكافية لتغطية هذﻩ املبالغ.

- ١٨ -

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Dمراجعة( )تتمة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهر املن-.ية ,ي  ٣٠سبتم٢٠٢٠ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عhى خالف ذلك(

 -١٤القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية

 ١-١٤التسلسل الهرمي القيمة العادلة
يــتم تجمي ــع املوج ــودات واملطلوبــات املقاس ــة بالقيم ــة العادلــة  7ــي قائم ــة املركــز امل ــا(ي األولي ــة املوحــدة امل ــوجزة إ( ــى ثالثــة مس ــتويات م ــن
التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة .يــتم تحديــد هــذﻩ املجموعــة عhــى أســاس أدنــى مســتوى مــن املــدخالت الهامــة املســتخدمة 7ــي قيــاس
القيمة العادلة ،عhى النحو التا(ي:
املستوى  :١األسعار املدرجة )غ 9:املعدلة( 7ي األسواق النشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة.
املستوى  :٢املدخالت بخالف األسـعار املدرجـة املدرجـة 7ـي املسـتوى  ١والـ يمكـن مالحظMcـا لألصـل أو االل]ـ ام ،إمـا بشـكل مباشـر )مثـل
األسعار( أو بشكل غ 9:مباشر )أي مشتقة من األسعار(.
املستوى  :٣مدخالت األصل أو املطلوبات ال ال تستند إ(ى بيانات السوق ال يمكن مالحظMcا )مدخالت غ 9:قابلة للرصد(.
يـتم تسـجيل جميـع املوجـودات واملطلوبـات املاليـة للشـركة بالتكلفــة املطفـأة باسـتثناء األدوات املاليـة املشـتقة .لـذلك ،لـم يـتم اإلفصــاح
عن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يتطلب فئة الثالثة مستويات للقيمة العادلة.

 ٢-١٤القيمة الدف$%ية مقابل القيمة العادلة
تعت 9Tاملجموعة أن القيمة الدف]9ية للموجودات واملطلوبات املالية التالية rي تقدير تقري Åمعقول لقيمMcا العادلة:
•
•
•
•
•

النقد وما 7ي حكمه
ذمم مدينة تجارية وأخرى
ذمم دائنة تجارية وأخرى
القروض
مطلوبات غ 9:متداولة أخرى
القيمة العادلة املقاسة
بالتسلسل الهرمي

األدوات املالية املشتقة

املستوى ٢

 ٣٠سبتم٢٠٢٠ $3
القيمة القيمة
الدف$%ية العادلة
٢١٢٫٠٧٢ ٢١٢٫٠٧٢

 ٣١ديسم٢٠١٩ 9T
القيمة
القيمة
العادلة
الدف]9ية
١٢٧٫٨٩٩ ١٢٧٫٨٩٩

 ٣-١٤أساليب التقييم
يــتم تقي ــيم هــذﻩ املش ــتقات باســتخدام نم ــاذج تقي ــيم مع]ــ9ف  MWــا عhــى نط ــاق واســع .تعتم ــد الش ــركة عhــى الط ــرف املقابــل لتقي ــيم ه ــذﻩ
املشــتقات .تتضــمن أســاليب التقيــيم املطبقــة مــن قبــل األطـراف املقابلــة اســتخدام نمــاذج قياســية للتســع 9:اآلجــل باســتخدام حســابات
القيمــة الحاليــة وتقييمــات منتصــف الســوق .حيثمــا ينطبــق ذلــك ،تتوقــع هــذﻩ النمــاذج التــدفقات النقديــة املســتقبلية وتخصــم املبــالغ
املس ــتقبلية إ( ــى القيم ــة الحالي ــة باس ــتخدام امل ــدخالت ال ـ يمك ــن مالحظ Mcــا  7ــي الس ــوق بم ــا  7ــي ذل ــك منحني ــات أس ــعار الفائ ــدة وف ــروق
االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية واألسعار اآلجلة والسريعة.

- ١٩ -

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Dمراجعة( )تتمة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهر املن-.ية ,ي  ٣٠سبتم٢٠٢٠ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عhى خالف ذلك(

 -١٥مشتقات أدوات مالية
دخلــت الشــركة 7ــي عقــود مبــادالت معــدالت الفائــدة مســتحقة 7ــي عــام ٢٠٢٥م .تــم تمديــد عقــود مبــادالت معــدالت الفائــدة ا(ــى تــاريخ
تمديـد اسـتحقات اعـادة تمويـل القـرض )ايضـاح  .(١-٦بلغـت القيمـة األسـمية للعقـد كمـا 7ـي  ٣٠سـبتم٢٠٢٠ 9Tم بقيمـة  ٣٬٨٦٠مليـون
ريال سعودي ) ٣١ديسم٢٠١٩ 9Tم ٢٬٩٨٠ :مليون ريال سعودي( ،وبلغت القيمة العادلة مبلـغ سـالب قـدرﻩ  ٢١٢مليـون ريـال سـعودي
كما 7ي  ٣٠سبتم ٣١) ٢٠٢٠ 9Tديسم٢٠١٩ 9Tم ١٢٧٬٩ :مليون ريال سعودي( .قامـت املجموعـة بتغي:ـ 9السياسـة املحاسـبية للمحاسـبة
عــن أدوات التحــوط مــن معيــار املحاســبة الــدو(ي رقــم ) (٣٩إ(ــى املعيــار الــدو(ي للتقريــر املــا(ي رقــم ) (٩ومــع ذلــك فــإن املعالجــة املحاســبية
الحالية ال تتبعها املجموعة تتفق مع متطلبات املعيار الدو(ي للتقرير املا(ي رقم )) (٩إيضاح .(٤
ي]9اوح متوسط سعر الفائدة الثابت املتعاقد عليه ب:ن  ٪٢و .٪٣تم إدراج خسارة بقيمة  ٨٤٫١مليون ريال سـعودي 7ـي الـدخل الشـامل
اآلخــر لف]ــ9ة التســعة أشــهر املنMcيــة 7ــي  ٣٠ســبتم٢٠٢٠ 9Tم ) ٣٠ســبتم٢٠١٩ 9Tم ١٣٠٫٥ :مليــون ريــال ســعودي( نتيجــة لتحركــات القيمــة
ُ
العادلة املتعلقة MWـذا التحـوط .تحـدد القيمـة العادلـة ملبـادالت أسـعار الفائـدة 7ـي ¡Mايـة مـدة إعـداد التقريـر عـن طريـق خصـم التـدفقات
النقدية املستقبلية باستخدام املنحنيات 7ي ¡Mاية مدة إعداد التقرير ومخاطر االئتمان املتأصلة 7ي العقد.
 -١٦األثر امل$%تب عى وباء كوفيد ١٩ -
أدى تف Úف9:وس كورونا املستجد )كوفيد 7 (١٩ -ي مطلع عام ٢٠٢٠م 7ي معظم البلدان إ(ى تعطل األعمال التجارية عhى نحو واسع
ً
النطاق ،وما ترتب عhى ذلك من أثر سل Åعhى األنشطة االقتصادية .تراقب املجموعة باستمرار األثر الواقع علMا ،كما تتعاون جنبا
إ(ى جنب مع الهيئات الرقابية املحلية إلدارة التعطل املحتمل 7ي األعمال بسبب تف Úوباء كوفيد .١٩ -
ً
نظرا لتف Úوباء كوفيد  ،١٩ -تحققت املجموعة من وجود أي تسويات وتغ9:ات 7ي األحكام والتقديرات وإدارة املخاطر يتع:ن أخذها
7ي االعتبار واالفصاح عM¹ا 7ي القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة .فيما يhي االف]9اضات الرئيسية حول مصادر التقديرات الرئيسية
املستقبلية واألخرى ال قد تنطوي عhى مخاطر جوهرية تتسبب 7ي إجراء تسويات مادية عhى القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة.

انخفاض قيمة املوجودات غ 9:املالية
تحققت املجموعة من وجود أي مؤشرات عhى انخفاض القيمة وأي حاالت عدم تأكد جوهرية فيما يتعلق باملمتلكات واملعدات
ً
وموجودات حق االستخدام الخاصة MWا وخصوصا تلك الناتجة عن أي تغ7 9:ي ف]9ات عقود اإليجار ،وخلصت إ(ى أنه ال يوجد أثر
مادي م]9تب عhى وباء كوفيد .١٩ -

الخسائر االئتمانية املتوقعة وانخفاض قيمة املوجودات املالية
طبقت املجموعة مخصصات إضافية تقديرية عhى النماذج القائمة للخسائر االئتمانية املتوقعة من خالل تطبيق السيناريوهات
املرجحة باالحتماالت عhى عوامل االقتصاد الكhي ذات الصلة املتعلقة باملناخ االقتصادي للسوق الذي تزاول فيه أنشطMcا .كما
قامت الشركة بتقييم التعرضات 7ي القطاعات املحتمل تأثرها لتحديد وجود أي مؤشرات عhى انخفاض القيمة ،وخلصت إ(ى أنه ال
يوجد أثر مادي م]9تب عhى وباء كوفيد .١٩ -

- ٢٠ -

شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غ $Dمراجعة( )تتمة(
لف$%تي الثالثة والتسعة أشهر املن-.ية ,ي  ٣٠سبتم٢٠٢٠ $3م
)جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص عhى خالف ذلك(

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

االرتباطات واالل] امات املحتملة
قامت املجموعة بتقييم األثر امل]9تب عhى 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 قدرMNا عhى االستمرار كمنشأة مستمرة 7ي ظل الظروف االقتصادية الحالية وكافة املعلومات املتاحة
حول املخاطر وحاالت عدم التأكد املستقبلية .تم إعداد التوقعات ال تتناول األداء املستقبhي للشركة ورأس املال والسيولة .رغم
األثر املتفاقم لوباء كوفيد  ،١٩ -إال أنه 7ي الوقت الراهن ،تش 9:التوقعات إ(ى أن الشركة لد´Mا موارد كافية لالستمرار 7ي مزاولة
ً
عملياMNا التشغيلية فضال عن أن موقفها املتعلق باالستمرارية لم يتأثر ا(ى حد كب 9:ولم يتغ 9:منذ  ٣١ديسم٢٠١٩ 9Tم .ونتيجة لذلك،
فقد ُ
أعدت هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة :بما يتوافق مع أساس مبدأ االستمرارية.
 -١٧األحداث الالحقة
أ.

7ــي  ٠٨أكت ــوبر  ،٢٠٢٠ت ــم اإلعــالن ع ــن اجتم ــاع الجمعيــة العام ــة غ :ــ 9العاديــة حي ــث تم ــت املوافقــة ع hــى تخف ــيض رأس املــال م ــن قب ــل
املساهم:نً .
بناء عhى موافقة الجمعية العامـة غ:ـ 9العاديـة ،وافـق املسـاهمون عhـى تخفـيض رأس املـال مـن خـالل إلغـاء ١٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠
سـ ــهم .بلـ ــغ رأس املـ ــال قبـ ــل التخفـ ــيض  ٥٬٨٣٧٬٢٩١٬٧٥٠ريـ ــال سـ ــعودي وسـ ــيبلغ رأس املـ ــال بعـ ــد التخفـ ــيض  ٤٬٤٨٧٬٢٩١٬٧٥٠ريـ ــال
ســعودي بتخفــيض قــدرﻩ  ١٬٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ريــال ســعودي .النســبة املئويــة للتغ:ــ7 9ــي رأس املــال ،بعــد نســبة تخفــيض رأس املــال ســتكون
 ، ٪٢٣٫١وبالتا(ي فإن نسبة التخفيض للسهم الواحد rي .٠٫٢٣

ب7 .ــي  ١٤أكتــوبر  ،٢٠٢٠تــم اإلعــالن عــن اجتمــاع الجمعيــة العامــة غ:ــ 9العاديــة حيــث تمــت املوافقــة مــن قبــل املســاهم:ن عhــى زيــادة رأس
مــال الشــركة مــن خــالل اصــدار حقــوق أولويــة .بنـ ًـاء عhــى موافقــة الجمعيــة العامــة غ:ــ 9العاديــة ،وافــق املســاهمون عhــى زيــادة رأس املــال
من خالل إصدار  ٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠سهم .سيكون رأس املال املعدل بعد اصدار حقوق األولوية هـو  ٨٬٩٨٧٬٢٩١٬٧٥٠ريـال سـعودي عـن
طريق زيادة رأس املال بمبلغ  ٤٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ريال سعودي .ستكون نسبة الزيادة لكل سهم  ١٫٠٠٣حقوق أولوية لكل سهم.
 -١٨أرقام املقارنة
تم إعادة تبويب أرقام السنة السابقة لغرض املقارنة 7ي القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة .لتحس:ن العرض وجوهر املعاملة ،تم
إعادة التصنيف 7ي قائمة املركز املا(ي األولية املوحدة املوجزة للدائنية إ(ى وزارة املالية السعودية من القروض طويلة اآلجل إ(ى
مطلوبات غ 9:متداولة أخرى بمبلغ  ٣٫٥٧٩مليون ريال سعودي كما 7ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 9Tم.
 -١٩املوافقة عى القوائم املالية االولية املوحدة املوجزة
تمت املوافقة عhى هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  ٠٢نوفم٢٠٢٠ 9Tم.
- ٢١ -

