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 نشطةالتكوين�وا� -١

 عامة�معلومات ١-١

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

�٢٦/م�بتاريخ�٤٨سوم�ا�لكي�رقم�م)�وا�ر ٢٠٠٨يناير��٧هـ�(ا�وافق�١٤٢٨ذو�الحجة��٢٨بتاريخ��٣٥٧م)�وقرار�رقم�٢٠٠٧يونيو��١١

�(ا�وافق�١٤٢٨جمادى�ا#و)ى� با�ملكة��،الصادر�من�مدينة�الرياض�١٠١٠٢٤٦١٩٢م)�والسجـل�التجـاري�رقم�٢٠٠٧يونيو��١٢هـ

ل�ولديه�رخصة��تنقم)�كمشغل�ثالث�لخدمة�الهاتف�ا٢٠٠٨مارس��١٢هـ�(ا�وافق�١٤٢٩ربيع�ا#ول��٤العربية�السعودية�بتاريخ�

 )�عام.٢٥(�خمسة�وعشرون�غ:�9محدودة�التقنية�7ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�تبلغ�مدMNا�تشغيل

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

كما��.ـم�وتركيب�وإدارة�وصيانة�خدمات�الهاتف�ا�تنقلا�تنقلة�7ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�حيث�تقوم�بتشغيل�وشراء�وتقدي

براج�اLتصاLت�وتقديم�الخدمات�ا�الية�وتوف:�9خدمات�الطائرات�ا�س:9ة�بدون�أتقوم�الشركة�بخدمات�استشارية�وبناء�وإص_ح�

  .٢-١ايضاح��ي7طيار�باLضافة�ا)ى�بيع�وإص_ح�الطائرات�ا�س:9ة�بدون�طيار�كما�هو�مذكور�

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

  
("مجموعـة�زيـن").�مجموعـة�زيـن�rـي�شـركة�تابعـة�لشـركة��.ش.م.ك.عالشركة�شركة�تابعة�لشركة�اLتصاLت�ا�تنقلة�الكويتيـة��تعد

  اLتصاLت�العمانية�ش�م�ع�ع،�عمان.

  
�ســـــبتم٣٠�9Tمليــــون�ريـــــال�ســـــعودي�(��٢٢٤م�يبلـــــغ٢٠٢٠ســـــبتم٣٠��9Tا�نMcيــــة�7ـــــي��لتســـــعة�أشـــــهر خـــــ_ل�ا�الشـــــركة�صـــــا7ي�ربــــح��حققــــت

م:�٢٠١٩ديسـم٣١��9Tمليـار�ريـال�سـعودي�كمـا�7ـي�هـذا�التـاريخ�(�١٫٤[ـ9اكم�مالشـركة�عجـز��لـديو �مليون�ريال�سـعودي)�٣٨٠:�م٢٠١٩

١٫٦��مليـار�ريـال�سـعودي.�بنـاًء�عhـى�أحـدث��١٬٩تداولة�بمبلغ�مليار�ريال�سعودي)�وا�طلوبات�ا�تداولة�للشركة�تتجاوز�ا�وجودات�ا

خطـــة�أعمـــال�معتمـــدة،�تعتقـــد�إدارة�الشـــركة�أ¡Mـــا�ســـتنجح�7ـــي�الوفـــاء�بال[ اماMNـــا�7ـــي�ســـياق�العمليـــات�العاديـــة.�لـــدى�مـــديري�الشـــركة�

  توقعات�معقولة�بأن�الشركة�لد´Mا�موارد�كافية��واصلة�عملياMNا�التشغيلية�7ي�ا�ستقبل�ا�نظور.
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 - ٧  -  

  (تتمة)�نشطةالتكوين�وا� -١

 الشركات�التابعة ٢-١
 

  أنشأت�الشركة�الشركات�التابعة�وا�ملوكة�لها�بالكامل�7ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�كما�يhي:

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

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

ريال��١٠٫٠٠٠اص_ح�وصيانة�محطات�وأبراج�اkتصاLت.�رأس�ا�ال�و ستكون�مسؤولة�عن�إنشاء،�بناء،� شركة�زين�ل�عمال�وال�� .ب 

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

�رأس�ا�ال�شركة�زين�ا�دفوعات�ا�حدو  .ج  �الخدمات�ا�الية. �7ي �التقنية �ستقدم ��وال� �بدأت�الشركة��١٠٠٫٠٠٠دة ريال�سعودي.

 .م٢٠١٩ممارسة�ا#نشطة�التجارية�خ_ل�الربع�الرابع�من�عام�

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

ُ
�افة�إ)ى�شركة�زين�للطائرات�ا

�رأس�ا�ال� �بدون�طيار. س:9ة
ُ
��التجارية�خ_ل��١٠٫٠٠٠بيع�وإص_ح�الطائرات�ا �بدأت�الشركة�ممارسة�ا#نشطة ريال�سعودي.

 .م٢٠١٩الربع�الرابع�من�عام�
 

 عدادس�اg اأس -٢

 �ا#وليةا�الية��القوائمتم�إعداد�هذه�
ً
7ي�ا�ملكة��ا�عتمد"،�ا#وليةر�ا�الية�"التقاري��٣٤رقم�عيار�ا�حاسبة�الدو)ي��ا�وحدة�ا�وجزة�وفقا

�العربية�السعودية �ا�الية�القوائمالواردة�7ي��الكاملة�ا�وحدة�ا�وجزة�ا�علومات�ا#وليةا�الية��القوائم7ي�هذه��اLيضاحات�Lتتضمن�.

  .م�٢٠١٩لعام�السنوية�ا�الية�ا�وحدة�قوائممع�ال�بال[ امنالسنوية�ولذلك�يجب�قراءMNا��ا�وحدة

  
 هامةالسياسات�ا�حاسبية�ال -٣

�كما�7ي�قوائمها�ا�الية�القوائم�ا�الية�ا#ولية�ا�وحدة�ا�وجزة�وطرق�الحساب�7ي�هذه�نفس�السياسات�ا�حاسبية��جموعةاستخدمت�ا

القوائم�ا�الية��من�هذه�)٤(ما�عدا�التغ:7�9ي�السياسة�ا�حاسبية�للتحوط�وا�فصح�عM¹ا�7ي�ايضاح�رقم��م٢٠١٩ا�وحدة�السنوية�لعام�

  .ا#ولية�ا�وحدة�ا�وجزة

  
  ا�حكام�والتقديرات�ا�حاسبية�الهامة

 Lا� �7ي �هو�موضح �ا�ص)١٦(�يضاح�رقمكما �بمراجعة �قامت�ا�جموعة �ال، �لتقديرات�عدم �ا�تأكدادر�الرئيسية �تم ��7ي��Lفصاحال� عM¹ا

  .�١٩-�ة�كوفيدا�الية�السنوية�ا#خ:9ة�عhى�خلفية�جائح�قوائمال

ستواصل��.ا�صادر�الرئيسية�لعدم�التأكد�من�التقديرات�rي�نفس�ا#حكام�ا�وضحة�7ي�القوائم�ا�الية�السنوية�ا#خ:9ةعتقد�اLدارة�أن�ت

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

  ولكن�لم�تصبح�سارية�ا�فعول�للسنة�الحالية�ا�صدرة�عايD$ا� 

لــم�تقــم�الشــركة�7ــي�وقــت�مبكــر�باعتمــاد�أي�معيــار�أو�تفســ:�9أو�تعــديل�جديــد�تــم�إصــداره�ولكنــه�لــم�يســري�بعــد.�لــم�يــتم�اkفصــاح�عــن�تلــك�

اهــــا�ذات�صــــلة�بتشــــغيل�الشــــركة�أو�ا�وحــــدة�ا�ــــوجزة�#ن�اkدارة�لــــم�تر �ا#وليــــةا�اليــــة��القــــوائما�عــــاي:�9والتفســــ:9ات�أو�التعــــدي_ت�7ــــي�هــــذه�

  7ي�الف[9ات�ا�ستقبلية.�مجموعةللا�الية��القوائمعhى��هامسيكون�لها�تأث:�9

  
  سارية�ا�فعول�للسنة�الحاليةو �ا�صدرةعايD$�ا�

تطبيقهــا�مــن�قبــل�ا�جموعــة��وال�ــ��تــم�ولجنــة�ا�عــاي:�9الدوليــة�للتقريــر�ا�ــا)ي�لتقريــر�ا�ــا)يلرى�عhــى�ا�عــاي:�9الدوليــة�هنــاك�بعــض�التعــدي_ت�ا#خــ

القـــوائم�.�لـــم�يـــتم�اkفصـــاح�عـــن�هـــذه�ا�عـــاي:�9والتفســـ:9ات�أو�التعـــدي_ت�7ـــي�هـــذه�م٢٠٢٠ســـبتم٣٠��9Tبتـــواريخ�ســـارية�قبـــل�الف[ـــ9ة�ا�نMcيـــة�7ـــي�

  ا�الية�للمجموعة.�قوائملعhى�ا�هامكان�لها�تأث:��9تشغيل�الشركة�أو ن�اkدارة�لم�تعت9Tها�ذات�صلة�بـحيث�أا�الية�ا#ولية�ا�وحدة�ا�وجزة�

  

 الهامة�ا�حاسبية�السياسات�,ي�التغD$ات -٤

ا�اليــة��قــوائمتلــك�ا�ســتخدمة�7ــي�إعــداد�ال�مــع�القــوائم�ا�اليــة�ا#وليــة�ا�وحــدة�ا�ــوجزةتتوافـق�السياســات�ا�حاســبية�ا�ســتخدمة�7ــي�إعــداد�

  مذكور�أدناه.باستثناء�ما�هو�م�٢٠١٩ديسم٣١��9Tلسنة�ا�نMcية�7ي�ا�وحدة�السنوية�ل
  

 وفقـ
ً
اسـبة�التحــوط�للمعيــار�الــدو)ي�ختـارت�ا�جموعــة�اLنتقــال�إ)ـى�تطبيــق�متطلبــات�محأ،�)٩(�رقــم��ــا�يســمح�بـه�ا�عيــار�الــدو)ي�للتقريـر�ا�ــا)ي�ا

 اعتبـــار �)٩(رقـــم��للتقريـــر�ا�ـــا)ي
ً
اختـــارت�ا�جموعـــة��،7٢٠١٨ـــي��)٩(رقـــم��Lنتقـــال�إ)ـــى�ا�عيـــار�الـــدو)ي�للتقريـــر�ا�ـــا)يعنـــد�ا�م.٢٠٢٠يوليـــو��١مـــن��ا

 طبيق�متطلبات�محاسبة�التحوط�وفقاLستمرار�7ي�ت
ً
  .)٣٩(�رقم��عيار�ا�حاسبة�الدو)ي�ا

  
الث_ثــة��حاسـبة�التحــوط.�ومـع�ذلــك،�تـم�تقــديم�بـا#نواع��)٩(رقـم��تحـوط�العامــة�للمعيـار�الــدو)ي�للتقريـر�ا�ــا)يتحـتفظ�متطلبـات�محاســبة�ال

،�وعhـى�وجـه�التحديـد�توسـيع�أنـواع�ا#دوات�ا�ؤهلـة�#دوات�التحـوط�وأنـواع�ت�ا�ؤهلة��حاسبة�التحوطعام_ �9من�ا�رونة�#نواع�ا�Tقدر�أك

�،�تــــــم�اســــــتبدال�اختبــــــار�الفعاليــــــة�بمبــــــدأ�"الع_قــــــة�حاســــــبة�التحــــــوط.�باkضــــــافة�إ)ــــــى�ذلــــــكمكونــــــات�ا�خــــــاطر�للبنــــــود�غ:ــــــ�9ا�اليــــــة�ا�ؤهلــــــة�

 التحــوط�لــم�يعــد�مطلوبــ�فعاليــةاLقتصــادية".�كمــا�أن�التقيــيم�بــأثر�رجÀــي�ل
ً
 أيضــ�ا

ً
نة�حــول�أنشــطة�.�كمــا�تــم�تقــديم�متطلبــات�إفصــاح�محّســا

  إدارة�ا�خاطر�للمجموعة.
  

 مؤهلـــة�أيضـــم�٢٠٢٠يوليـــو��١�ؤهلـــة�للمجموعـــة�7ـــي�إن�ع_قـــات�التحـــوط�ا
ً
�حاســـبة�التحـــوط�وفقـــ�ا 

ً
،�)٩(�رقـــم�للمعيـــار�الـــدو)ي�للتقريـــر�ا�ـــا)ي�ا

 _قــات�التحــوط�عنــد�اLنتقــال.�نظــر ســتمرة.�لــم�يكــن�مــن�الضــروري�إعــادة�التــوازن�7ــي�أي�مــن�عوبالتــا)ي�تــم�اعتبارهــا�ع_قــات�تحــوط�م
ً
#ن��ا

،�فــــإن�ع_قــــات�التحــــوط�تســــتمر�7ــــي�أن�تكــــون�فعالــــة�بموجــــب�مــــع�البنــــود�ا�تحــــوط�لهــــا�ا�قابلــــة�الشــــروط�الهامــــة�#دوات�التحــــوط�تتطــــابق

 .�لــم�تحــدد�ا�جموعــة�أيضــ)٩(�رقــم�ا)يريــر�ا�ــلتقليم�فعاليــة�ا�عيــار�الــدو)ي�متطلبــات�تقيــ
ً
تحــوط�بموجــب�ا�عيــار�الــدو)ي�للتقريــر��أي�ع_قــات�ا

  .)٣٩(�رقم�وال���لم�تكن�لتفي�بمعاي:�9محاسبة�التحوط�ا�ؤهلة�بموجب�معيار�ا�حاسبة�الدو)ي�)٩(�رقم�ا�ا)ي
  

عhــى�النتــائج�وا�ركــز�ا�ــا)ي�للمجموعــة�للســنوات�أي�تــأث:��9)٩(�رقــم�اســبة�التحــوط�للمعيــار�الــدو)ي�للتقريــر�ا�ــا)يلــم�يكــن�لتطبيــق�متطلبــات�مح

  الحالية�و�/�أو�السنوات�السابقة.



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )سعودية�مساهمة�شركة(
  

 (تتمة)لية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غD$�مراجعة)�حول�القوائم�ا�الية�ا�و �إيضاحات

  �م٢٠٢٠سبتم3$��٣٠ا�ن.-ية�,ي��أشهر�تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باL4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عhى�خ_ف�ذلك)
 

  

 - ٩  -  

 (تتمة)�التغD$ات�,ي�السياسات�ا�حاسبية�الهامة -٤

  التحوط�محاسبة�سياسة

�[ــــ ام�مؤكــــد،�تصــــنف�ا�جموعــــة�ا�شــــتقات�إمــــا�كتحوطــــات�للقيمــــة�العادلــــة�للموجــــودات�أو�ا�طلوبــــات�ا�ع[ــــ9ف�MWــــا�أو�ال�حاســــبة�التحــــوط

؛�أو�التحوطــات�مــن�مخــاطر�معينــة�مرتبطــة�بأصــل�أو�ال[ــ ام�مع[ــ9ف�بــه�أو�معاملــة�متوقعــة�محتملــة�للغايــة�(تحــوط�(تحــوط�القيمــة�العادلــة)

  التدفق�النقدي)�أو�تحوطات�صا7ي�استثمار�7ي�عملية�أجنبية�(تحوط�صا7ي�اLستثمار).
  

،�إ)ــى�جانــب�أهــداف�إدارة�ا�خــاطر�واســ[9اتيجيMcا�تحــوط�منــهط�والبنــد�ا�ة�بــ:ن�أداة�التحـو ،�توثــق�ا�جموعــة�الع_قــ7ـي�بدايــة�ع_قــة�التحــوط

،�توثـق�ا�جموعـة�مـا�إذا�كانـت�أداة�التحـوط�نـد�بدايـة�التحـوط�وعhـى�أسـاس�مسـتمر،�عالتحوط�ا�ختلفة.�عـ_وة�عhـى�ذلـك�kجراء�معام_ت

،�أي�عنـــدما�تلÅـــ��ا�نســـوب�إ)ـــى�مخـــاطر�التحـــوط�حـــوط�منـــهتأو�التـــدفقات�النقديـــة�للبنـــد�ا�فعالـــة�7ـــي�تعـــويض�التغ:ـــ9ات�7ـــي�القيمـــة�العادلـــة�

  متطلبات�فعالية�التحوط�التالية:وط�جميع�ع_قات�التح
  
  وأداة�التحوط.�تحوط�منهع_قة�اقتصادية�ب:ن�البند�ا��توجد�• 

  تأث:�9مخاطر�اLئتمان��Lيسيطر�عhى�التغ:9ات�7ي�القيمة�ال���تنتج�عن�تلك�الع_قة�اLقتصادية.�و�• 

الــذي�تقــوم�ا�جموعـــة�بتحوطــه�بالفعــل�وكميـــة�أداة��تحــوط�منـــهســـها�الناتجــة�عــن�كميـــة�البنــد�ا�نســبة�التحــوط�لع_قـــة�التحــوط�rــي�نف�• 

  .تحوط�منهوط�من�تلك�الكمية�من�البند�ا�التحوط�ال���تستخدمها�ا�جموعة�بالفعل�للتح
  

طر�لع_قـة�التحـوط�ظل�هـدف�إدارة�ا�خـاقة�بنسبة�التحوط�ولكن�حوط�ا�تعلإذا�توقفت�ع_قة�التحوط�عن�الوفاء�بمتطلبات�فعالية�الت

،�تقــــوم�ا�جموعــــة�بتعــــديل�نســــبة�التحــــوط�الخاصــــة�بع_قــــة�التحــــوط�(أي�إعــــادة�التــــوازن�للتحــــوط)�بحيــــث�تلÅــــ��معــــاي:�9ا�حــــددة�كمــــا�هــــو

  التأهيل�مرة�أخرى.
  

ذلك�العناصر�ا4جلة)�كأداة�تحوط�لجميـع�ع_قـات�التحـوط�ال�ـ���:�9الكامل�7ي�القيمة�العادلة�للعقد�ا4جل�(أي�بما�7يتحدد�ا�جموعة�التغ

  تنطوي�عhى�عقود�آجلة.
  

،�أي�باسـتثناء�القيمـة�الزمنيـة�للخيـار.�يـتم�اLع[ـ9اف�بـالتغ:9ات�7ـي�تحـوط�منـهالجوهرية�لعقود�الخيار�كبند�متحدد�ا�جموعة�فقط�القيمة�

ل�الشامل�ا4خر�ويتم�تجميعها�7ي�تكلفـة�احتيـاطي�التحـوط.�إذا�كـان�البنـد�ا�تحـوط�للخيار�7ي�الدخ�ناسبةالعادلة�للقيمة�الزمنية�ا��القيمة

أو�الخســـارة.�إذا�كـــان�،�يـــتم�إعـــادة�تصـــنيف�القيمـــة�الزمنيـــة�إ)ـــى�الـــربح�أو�الخســـارة�عنـــدما�يـــؤثر�البنـــد�ا�غطـــى�عhـــى�الـــربح�ع_قـــة�با�عاملـــة�لـــه

� مرتبطـــ�تحـــوط�منـــهالبنـــد�ا
ً
ف�ا�بلـــغ�ا�[ـــ9اكم�7ـــي�تكلفـــة�احتيـــاطي�التحـــوط�إ)ـــى�الـــربح�أو�الخســـارة�عhـــى�،�فســـيتم�إعـــادة�تصـــنيبف[ـــ9ة�زمنيـــة�ا

الخسـارة�7ـي�نفـس�بنـد�البنـد��تطبق�ا�جموعة�إطفاء�القسط�الثابت.�يتم�اLع[9اف�بتلك�ا�بالغ�ا�عاد�تصنيفها�7ي�الـربح�أو �-أساس�منطقي�

� �تحــوط�منــه.�إذا�كــان�البنــد�ا�تحــوط�منــها
ً
مباشــرة�مــن�حقــوق��حذفــهتكلفــة�احتيــاطي�التحــوط�يــتم��غ�ا�[ــ9اكم�7ــي،�فــإن�ا�بلــغ:ــ�9مــا)ي�بنــدا

،�إذا�كانــــت�ا�جموعــــة�تتوقــــع�أن�بعــــض�أو�كــــل��ــــا)ي�ا�ع[ــــ9ف�بــــه.�عــــ_وة�عhــــى�ذلــــكا�لكيــــة�وإدراجــــه�7ــــي�القيمــــة�الدف[9يــــة�ا#وليــــة�للبنــــد�غ:ــــ�9ا

تم�إعـــادة�تصـــنيف�هـــذا�ا�بلـــغ�عhـــى�الفـــور�إ)ـــى�الـــربح�أو�،�يـــوط�لـــن�يـــتم�اســـ[9دادها�7ـــي�ا�ســـتقبلالخســـارة�ا�[9اكمـــة�7ـــي�تكلفـــة�احتيـــاطي�التحـــ

  الخسارة.

  

  

  



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )سعودية�مساهمة�شركة(
  

 (تتمة)لية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غD$�مراجعة)�حول�القوائم�ا�الية�ا�و �إيضاحات

  �م٢٠٢٠سبتم3$��٣٠ا�ن.-ية�,ي��أشهر�تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باL4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عhى�خ_ف�ذلك)
 

  

 - ١٠  -  

 (تتمة)�التغD$ات�,ي�السياسات�ا�حاسبية�الهامة -٤

  تحوطات�القيمة�العادلة

يـــتم�اLع[ـــ9اف�بتغ:ـــ�9القيمـــة�العادلـــة�عhـــى�أدوات�التحـــوط�ا�ؤهلـــة�7ـــي�الـــربح�أو�الخســـارة�باســـتثناء�عنـــدما�تقـــوم�أداة�التحـــوط�بتغطيـــة�أداة�

ا�لكيـة�ا�صــنفة�بالقيمـة�العادلـة�مــن�خـ_ل�الـدخل�الشــامل�ا4خـر�و7ـي�هــذه�الحالـة�يـتم�اLع[ــ9اف�MWـا�7ـي�الــدخل�الشـامل�ا4خـر.�يــتم�حقـوق�

الــــذي�لـــم�يـــتم�قياســــه�بالفعـــل�بالقيمـــة�العادلــــة�لتغ:ـــ�9القيمـــة�العادلــــة�ا�نســـوب�إ)ـــى�ا�خــــاطر��تحـــوط�منـــهديل�القيمـــة�الدف[9يـــة�للبنــــد�ا�تعـــ

،��Lيــتم�ادلــة�مـن�خـ_ل�الـدخل�الشـامل�ا4خـرمقابـل�7ـي�الــربح�أو�الخسـارة.�بالنسـبة�#دوات�الـدين�ا�قاسـة�بالقيمـة�الع�ا�حوطـة�مـع�إدخـال

�مـن�دلـةتعديل�القيمة�الدف[9ية�#¡Mا�مدرجـة�بالفعـل�بالقيمـة�العا
ً
Lع[ـ9اف�بأربـاح�أو�خسـائر�التحـوط�7ـي�الـربح�أو�الخسـارة�بـدLولكـن�يـتم�ا�،

،�فــإن�ادلـة�مـن�خـ_ل�الـدخل�الشـامل�ا4خـرعنـدما�يكـون�البنـد�ا�تحـوط�هـو�أداة�حقـوق�ملكيــة�محـددة�بالقيمـة�العالـدخل�الشـامل�ا4خـر.�

ســائر�التحــوط�7ــي�الــربح�مكاســب�أو�خســائر�التحــوط�تظــل�7ــي�الــدخل�الشــامل�ا4خــر��طابقــة�أداة�التحــوط.�عنــدما�يــتم�اLع[ــ9اف�بأربــاح�أو�خ

  .منه�تحوطبند�ا�ال،�يتم�اLع[9اف�MWا�7ي�نفس�أو�الخسارة
  

،�اي:�9ا�ؤهلـة�(بعـد�إعـادة�التـوازن تتوقف�ا�جموعة�عن�محاسبة�التحوط�فقط�عندما�تتوقف�ع_قة�التحوط�(أو�جزء�مM¹ا)�عن�تلبية�ا�عـ

�أو�ممارســــMcا.�يــــتم�احتســــاب�التوقــــف�بــــأثر �اســــتبعادهاة�التحــــوط�أو�يــــتم�بيعهــــا�أو�إن�وجــــدت).�يتضــــمن�ذلــــك�الحــــاLت�ال�ــــ��تنتÉــــ��ف�Mــــا�أدا

مســتقبhي.�يــتم�إطفــاء�تعــديل�القيمــة�العادلــة�عhــى�القيمــة�الدف[9يــة�للبنــد�ا�تحــوط�النــاتج�عــن�ا�خــاطر�ا�حوطــة�إ)ــى�الــربح�أو�الخســارة�مــن�

  ذلك�التاريخ.
  

  تحوطات�التدفق�النقدي

�اتللتـــــدفق�اتة�كتحوطـــــالجــــزء�الفعـــــال�مـــــن�التغ:ـــــ9ات�7ـــــي�القيمـــــة�العادلـــــة�للمشــــتقات�وأدوات�التحـــــوط�ا�ؤهلـــــة�ا#خـــــرى�ا�صـــــنفة�وا�ؤهلـــــ

،�وال�ـ��تقتصـر�عhـى�التغ:ـ�9ةالنقديـ�اتالتـدفق�اتن�احتيـاطي�تحوطـيتم�اLع[9اف�MWا�7ي�الدخل�الشامل�ا4خـر�وتجميعهـا�تحـت�عنـوا�ةالنقدي

ل�مباشـــرة�7ـــي�فعـــاال[9اكمــ��7ـــي�القيمـــة�العادلـــة�البنـــد�ا�غطـــى�مـــن�بدايـــة�التحـــوط.�يــتم�اLع[ـــ9اف�با#ربـــاح�أو�الخســـائر�ا�تعلقـــة�بـــالجزء�غ:ـــ�9ال

  والخسائر�ا#خرى".�رباحالربح�أو�الخسارة،�ويتم�تضميM¹ا�7ي�بند�"ا# 

 ا�بــالغ�ا�ع[ــ9ف�MWــا�ســابق
ً
[ــ9ات�ال�ــ��7ــي�الــدخل�الشــامل�ا4خــر�وا�[9اكمــة�7ــي�حقــوق�ا�لكيــة�يــتم�إعــادة�تصــنيفها�إ)ــى�الــربح�أو�الخســارة�7ــي�الف�ا

�،�عنـدما�تـؤدي�ا�عاملـة�ا�توقعـة�ا�حوطـة�،�7ـي�نفـس�بنـد�التحـوط�ا�ع[ـ9ف�بـه.�ومـع�ذلـكعhى�الـربح�أو�الخسـارة�تحوط�منهيؤثر�ف�Mا�البند�ا

 ربـــاح�والخســـائر�ا�ع[ـــ9ف�MWـــا�ســـابق،�فـــإن�ا# أصـــل�غ:ـــ�9مـــا)ي�أو�ال[ـــ ام�غ:ـــ�9مـــا)يإ)ـــى�اLع[ـــ9اف�ب
ً
7ـــي�الـــدخل�الشـــامل�ا4خـــر�وا�[9اكمـــة�7ـــي�حقـــوق��ا

.��Lيــؤثر�هــذا�التحويــل�عhــى�غ:ــ�9ا�ــا)ي�ل[ــ امفــة�ا#صــل�غ:ــ�9ا�ــا)ي�أو�اLتكللاس�ا#و)ــي�ا�لكيــة�يــتم�حــذفها�مــن�حقــوق�ا�لكيــة�وإدراجهــا�7ــي�القيــ

وط�،�إذا�كانـــت�ا�جموعـــة�تتوقـــع�عـــدم�اســـ[9داد�بعـــض�أو�كـــل�الخســـارة�ا�[9اكمـــة�7ـــي�احتيـــاطي�التحـــدخل�الشـــامل�ا4خـــر.�عـــ_وة�عhـــى�ذلـــكالـــ

  hى�الفور�إ)ى�الربح�أو�الخسارة.،�فسيتم�إعادة�تصنيف�هذا�ا�بلغ�عللتدفق�النقدي�7ي�ا�ستقبل

،�اي:�9ا�ؤهلـة�(بعـد�إعـادة�التـوازن تتوقف�ا�جموعة�عن�محاسبة�التحوط�فقط�عندما�تتوقف�ع_قة�التحوط�(أو�جزء�مM¹ا)�عن�تلبية�ا�عـ

ب�التوقــــف�بــــأثر�أو�ممارســــMcا.�يــــتم�احتســــا�اســــتبعادهاة�التحــــوط�أو�يــــتم�بيعهــــا�أو�إن�وجــــدت).�يتضــــمن�ذلــــك�الحــــاLت�ال�ــــ��تنتÉــــ��ف�Mــــا�أدا

�7ـي�ذلـك�الوقـت�تظـل��ةالنقديـ�اتالتـدفق�ات[9اكمـة�7ـي�احتيـاطي�تحوطـمستقبhي.�أي�ربـح�أو�خسـارة�مع[ـ9ف�MWـا�7ـي�الـدخل�الشـامل�ا4خـر�وا

ن�مـــن�ا�توقـــع�حـــدوث�معاملـــة�7ــي�حقـــوق�ا�لكيـــة�ويـــتم�إعـــادة�تصـــنيفها�إ)ـــى�الـــربح�أو�الخســـارة�عنـــد�حـــدوث�ا�عاملـــة�ا�توقعـــة.�عنـــدما��Lيكـــو 

  .عhى�الفور�إ)ى�الربح�أو�الخسارة�ةالنقدي�اتالتدفق�اتأو�الخسارة�ا�[9اكم�7ي�احتياطي�تحوط�كسبتصنيف�ا�،�يتم�إعادة�توقعةم



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )سعودية�مساهمة�شركة(
  

 (تتمة)لية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غD$�مراجعة)�حول�القوائم�ا�الية�ا�و �إيضاحات

  �م٢٠٢٠سبتم3$��٣٠ا�ن.-ية�,ي��أشهر�تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باL4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عhى�خ_ف�ذلك)
 

  

 - ١١  -  

 (تتمة)�التغD$ات�,ي�السياسات�ا�حاسبية�الهامة -٤

  تحوطات�صا,ي�ا�ستثمارات�,ي�العمليات�ا�جنبية

اف�بــــأي�[ـــ9 .�يـــتم�اLعيــــةالنقد�اتنبيـــة�بشـــكل�مشــــابه�لتحوطـــات�التـــدفقات�ا#جيـــتم�ا�حاســـبة�عـــن�تحوطــــات�صـــا7ي�اLســـتثمارات�7ــــي�العمليـــ

مكســـب�أو�خســـارة�مـــن�عقـــود�العمـــ_ت�ا#جنبيـــة�ا4جلـــة�ا�تعلقـــة�بـــالجزء�الفعـــال�مـــن�التحـــوط�7ـــي�الـــدخل�الشـــامل�ا4خـــر�ويـــتم�تجميعهـــا�7ـــي�

فعـــال�مباشـــرة�7ـــي�الـــربح�أو�الخســـارة،�ويـــتم�بـــالجزء�غ:ـــ�9ال�احتيـــاطي�تحويـــل�العمـــ_ت�ا#جنبيـــة.�يـــتم�اLع[ـــ9اف�با#ربـــاح�أو�الخســـائر�ا�تعلقـــة

والخسائر�ا#خرى".�يتم�إعادة�تصنيف�ا�كاسب�والخسائر�من�أداة�التحوط�ا�[9اكمة�7ـي�احتيـاطي�تحويـل�العمـ_ت��رباحتضميM¹ا�7ي�بند�"ا# 

  ا#جنبية�إ)ى�الربح�أو�الخسارة�عند�البيع�أو�البيع�الجزئي�للعملية�ا#جنبية.

ا�ــــوجزة��ا#وليــــة�ا�وحــــدة،�ولكــــن�لــــيس�لهــــا�تــــأث:�9عhــــى�ا�علومــــات�ا�اليــــة�م٢٠٢٠والتفســــ:9ات�#ول�مــــرة�7ــــي�عــــام�بعــــض�التعــــدي_ت��تنطبــــق

  للمجموعة.

  
 ا�متلكات�وا�عدات�وا�وجودات�غD$�ا�لموسة� -٥

  
� �ف[9ة ��التسعةخ_ل �7ي �م�٢٠٢٠سبتم٣٠�9Tأشهر�ا�نMcية ��جموعةا�ستحوذت�أ، �ريال���١٬٣٨٦بتكلفة�متلكات�ومعداتمعhى مليون

مليون�ريال���٥٣٨ممتلكات�ومعدات�بتكلفة�:م�٢٠١٩سبتم٣٠�9T(مليون�ريال�سعودي��٨٠١وموجودات�غ:�9ملموسة�بتكلفة�سعودي�

�صا7يب�متلكات�ومعداتم�باستبعاد�جموعةا�خ_ل�الف[9ة،�قامت��.)مليون�ريال�سعودي�٦٦٣وموجودات�غ:�9ملموسة�بتكلفة��سعودي

�سبتم٣٠�9T(�ريال�سعودي�ألف�٦٨قدرها�دف[9ية�قيمة��صا7يب�وموجودات�غ:�9ملموسة�ريال�سعودي�ألف��٢٧٣قدرهاية�دف[9 قيمة�

�Lقدرها�دف[9ية�قيمة��صا7يب�وموجودات�غ:�9ملموسة�ريال�سعودي�ألف�٢٢٨قدرها�دف[9ية�قيمة��صا7يب�متلكات�ومعداتم:�م٢٠١٩

�سعودي����ء �ريال �عنه �نتج �مما ��مكاسب) ��استبعادمن �بمبلغ �ومعدات ��لفأ�٦٢٢ممتلكات �سعودي �استبعاد�ريال �من وخسارة

لف�أ�٢٠٢ممتلكات�ومعدات�بمبلغ��استبعادمن��مكاسب:�م�٢٠١٩سبتم٣٠�9T(ألف�ريال�سعودي��٦٨موجودات�غ:�9ملموسة�بمبلغ�

�ء�ريال�سعوديريال�سعودي����Lومن�استبعاد�موجودات�غ:�9ملموسة�بمبلغ��.(  

  
� �ف[9ة ��ةیأشھر�ا�نتھ�سعةالتخ_ل ��٢٠٢٠سبتم7٣٠�9Tي �مصروفات�م، �بلغت �(�١٬٨١٥اLسMc_ك�واkطفاء �ريال�سعودي �٣٠مليون

9Tليون�ريال�سعودي).م�١٫٧١٦:�م�٢٠١٩سبتم  

 
 القروض�طويلة�ا�جل -٦

 
  سبتم٣٠�$3  

٢٠٢٠  

  (غD$�مراجعة)

٣١�9Tديسم  

٢٠١٩  

  (مراجعة)

  ٤٬٤٧١٬٨٣٠  ٣٬٦٨١٫٥٣٨  )١-٦(ايضاح�تسهيل�مرابحة�مش[9ك�

  ٢٬٢٣٦٬٠٧٦  ٢٬٢٤٢٫٦٥١  )٢-٦(ايضاح��ثانوي تسهيل�مرابحة�اتفاق�

 q٦٬٧٠٧٬٩٠٦  ٥٬٩٢٤٫١٨٩  جلالقروض�طويلة�ا  



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )سعودية�مساهمة�شركة(
  

 (تتمة)لية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غD$�مراجعة)�حول�القوائم�ا�الية�ا�و �إيضاحات

  �م٢٠٢٠سبتم3$��٣٠ا�ن.-ية�,ي��أشهر�تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باL4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عhى�خ_ف�ذلك)
 

  

 - ١٢  -  

  القروض�طويلة�ا�جل������- �٦

 القيمة�الدف[9ية�لقروض�ا�جموعة�مقومة�بالعم_ت�التالية:�������

  سبتم٣٠�$3  
٢٠٢٠  

  (غD$�مراجعة)

٣١�9Tديسم  
٢٠١٩  

  (مراجعة)
  ٥٫٤٢٨٫٧٤٥  ٥٫٢٤١٫٢٢١  السعودي�الريال
  ١٫٢٧٩٫١٦١  ٦٨٢٫٩٦٨  ا#مريكي�الدوLر 

  ٦٬٧٠٧٬٩٠٦  ٥٫٩٢٤٫١٨٩  �ا�جماUي
  

 تسهيل�مرابحة�مش%$ك ١-٦

� �قامت�ا�٢٠١٣يوليو�7٣١ي ��جموعةم، �تمويل�ا�رابحة" �تمويل�"اتفاقية �تشمل�م��٢٠٠٩لسنةبإعادة ��من�البنوك�وال� مع�مجموعة

��7ي�مستثمري�تسهيل�ا�رابحة�الحÉرابحة�لف[9ة�خمس�سنوات�تنت�م�وال���كانت�٢٠١٨يونيو��٣٠الي:ن�لتمديد�تاريخ�إستحقاق�تسهيل�ا

مليار�ريال�سعودي��٦٬٣مليار�ريال�سعودي،�الجزء�بالريال�السعودي�يبلغ��٨٬٦م.�ويبلغ�رصيد�أصل�القرض�٢٠١٣يوليو��٣١تستحق�7ي�

مليار�ريال�سعودي).�وقد�تم�إعادة�هيكلة�اkتفاقية�بحيث�يتم�سداد�القرض��٢٬٣مريكي�(مليار�دوLر�أ�٠٬٦والجزء�بالدوLر�ا#مريكي�يبلغ�

٪�من�القرض�خ_ل�السنت:ن�الرابعة�والخامسة�من�مدة�التسهيل�كحد�أدنى�إلزامي،�فيما�تستحق�الـ�٢٥بشكل�تدريÎي،�حيث�يستحق�

�٥٬٩ار�ريال�سعودي�من�التسهيل�وبلغ�رصيد�أصل�القرض�ملي�٢٬٧٪�ا�تبقية�عند�حلول�تاريخ�اkستحقاق.�قامت�الشركة�بسداد�٧٥

 .قLستحقاا�یخرتا�فيمليار�ريال�سعودي�

 
ومددت�تاريخ�اkستحقاق�لخمس�سنوات�م��٢٠١٣لسنةبإعادة�تمويل�"اتفاقية�تمويل�ا�رابحة"��جموعةقامت�ا�م�٢٠١٨يونيو��7٥ي�

��7ي�Éا�ث_ث�سن٢٠٢٣يونيو��٢٩إضافية�تنتMNمليار�ريال�سعودي،��٥٬٩وات.�و�بلغ�الرصيد�الجديد�#صل�القرض�م�مع�ف[9ة�سماح�مد

  مليار�ريال�سعودي).��١٬٧مليار�دوLر�أمريكي�(�٠٬٥مليار�ريال�سعودي�والجزء�بالدوLر�ا#مريكي�يبلغ��٤٬٣الجزء�بالريال�السعودي�يبلغ�

  
� �العامل �تسهي_ت�رأس�ا�ال �عhى �اkتفاقية �تشتمل �ذلك، �عhى �مجمو تو�ع_وة �بلغ �بالريال��٦٤٧،٣عها �الجزء �سعودي، �ريال مليون

مليون�ريال�سعودي)��١٨٤٬٩مليون�دوLر�أمريكي�(�٤٩٬٣مليون�ريال�سعودي،�والجزء�بالدوLر�ا#مريكي�البالغ��٤٦٢٬٤السعودي�يبلغ�

  ن.��Ñا4 .�لم�يتم�إستعمال�تسهي_ت�رأس�ا�ال�العامل�حوال���تم�تمديدها�هذا�الربع��دة�سنة�اضافية��دة�عام:ن

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

 
ً
.�ورهن�بعض�أسهم�الشركة�ا�ملوكة�بواسطة�بعض�ش.م.ك.عبموجب�ضمان�من�شركة�اkتصاLت�ا�تنقلة��الجديد�مضمون�جزئيا

  الثابتة�بما�يعادل�الرصيد�القائم.�وجودات�عن�بعض�العقود�والذمم�ا�دينة�واالتنازل� ا�ساهم:ن�ا�ؤسس:ن�و�

  
�  بالتعهدات�ا�الية�الحالية�للقرض.�جموعةتل[ م�ا

  
�السعودي�بالريال(الجزء��مبكر �وقت�7ي�عيطو�مبلغ�فعدب�جموعةا��تقام،�م�٢٠١٨معا�نم�ثلثالا�بعرلا�لخ_ �ريال�مليون �٤٢٨٬٣:

  .سعودي�ريال�ون ملی��٦٠٠مبلغ�بإجما)ي)�یکيرمأ�رLدو�ون ملی�٤٥٬٨:�یکير#ما�ربالدوL �زءلجوا�سعودي،



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )سعودية�مساهمة�شركة(
  

 (تتمة)لية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غD$�مراجعة)�حول�القوائم�ا�الية�ا�و �إيضاحات

  �م٢٠٢٠سبتم3$��٣٠ا�ن.-ية�,ي��أشهر�تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باL4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عhى�خ_ف�ذلك)
 

  

 - ١٣  -  

٦-  q(تتمة)�جلالقروض�طويلة�ا 
  
 )(تتمة�تسهيل�مرابحة�مش%$ك ١-٦
  

�مليــــون �٣٧٤٬٨:�الســـعودي�بالريـــال(الجـــزء��مبكـــر �وقـــت�7ـــي�ثـــاٍن �عيطـــو�مبلغ�فعدب�جموعـــةا��تقام،�م�٢٠١٨معا�نم�الرابـــع�بعرلا�لخ_

  .سعودي�ريال�ون ملی��٥٢٥مبلغ�بإجما)ي)�یکيرمأ�رLدو�ون ملی�٤٠٬١:�یکير#ما�بالدوLر�ءزلجوا�سعودي،�ريال

  
�السعودي�بالريال(الجزء��مبكر �وقت�7ي�ثالث�عيطو�مبلغ�فعدب�الشركة�تقام،�م�٢٠١٩معا�نم�الثاني�بعرلا�لخ_ �مليون �٢١٤٬٢:

  .سعودي�ريال�ون ملی��٣٠٠مبلغ�ما)يبإج)��یکيرمأ�رLدو�ون ملی�٢٢٬٩:�یکير#ما�بالدوLر�زءلجوا�سعودي،�ريال

  
مليون�ريال��7٤٨١٬٩ي�وقت�مبكر�(الجزء�بالريال�السعودي:��رابع�عيطو�مبلغ�فعدبالشركة��تقام،�م�٢٠٢٠معا�نمالثاني��بعرلا�لخ_

  ريال�سعودي.�ون ملی��٦٧٥مبلغ)��بإجما)ي�یکيرمأ�ر Lدو�ون ملی�٥١٬٥:�یکير#مبالدوLر�ا�زءلجسعودي،�وا

  
ح�ــ�Ñ،�قامــت�ا�جموعــة�بإعــادة�تمويــل�وتمديــد�تــاريخ�اســتحقاق�تســهيل�ا�رابحــة�ا�شــ[9ك�القــائم�لخمــس�ســنوات�٢٠٢٠ســبتم7٢٧��9Tــي�

،�شــروط�تجاريـة�أفضـل.�عــ_وة�عhـى�ذلــك،�بل�ســعودي�مـع�ف[ـ9ة�ســماح��ـدة�عـام:نمليـار�ريـا�٦تـاح�يصـل�إ)ــى�مإجمـا)ي�ا�بلــغ�ب�٢٠٢٥عـام�

،�وبـذلك�يصـل�)٢٠١٨مليـار�ريـال�سـعودي�7ـي���٠٫٦٥مليار�ريال�سعودي�(7ي�ا#صـل�١تتضمن�اLتفاقية�تسهي_ت�رأس�مال�عامل�بمبلغ�

،�وعليـهعة�لتمويـل�خطـط�نمـو�أعمالهـا.�،�مما�يوفر�سيولة�إضافية�للمجمو ٢٠٢٥مليار�ريال�سعودي�ح��Ñعام��٧إجما)ي�التسهي_ت�إ)ى�

ودي)�وستسـحب�ا�بلـغ�مليـار�ريـال�سـع�٣٫٨٥لحاليـة�(،�استخدمت�ا�جموعـة�فقـط�ا�بلـغ�ا�سـتحق�مـن�اLتفاقيـة�ا٢٠٢٠سبتم7٣٠��9Tي�

 ا�تبقي�وفق
ً
�تطلبات�أعمال�ا�جموعة.�تعيـد�ا�جموعـة�احتسـاب�إجمـا)ي�القيمـة�الدف[9يـة�للمطلوبـات�ا�اليـة�عhـى�أ¡Mـا�القيمـة�الحاليـة��ا

،�وبالتـا)ي�تعـديل�إجمــا)ي�ي�لـ�داة�ا�اليــةدة�الفعhــي�ا#صـhللتـدفقات�النقديـة�التعاقديـة�ا�ســتقبلية�ا�قـدرة�ال�ـ��يــتم�خصـمها�بسـعر�الفائـ

.�الفـرق�بـ:ن�القيمـة�الدف[9يـة�الحاليـة�لتســهيل�الفعليـة�وا�عدلـة�التـدفقات�النقديـة�التعاقديـة�ا�قـدرة9يـة�للقـرض�لـتعكس�القيمـة�الدف[

والخســـارة�والـــدخل��الـــربح�ئمـــةقادي�وال�ـــ��تـــم�اLع[ـــ9اف�MWـــا�7ـــي�ريـــال�ســـعو �مليـــون ��١٣٦يبلـــغ�ا�رابحـــة�وإجمـــا)ي�القيمـــة�الدف[9يـــة�ا�عدلـــة

  ح�من�تعديل�القروض.كربا#ولية�ا�وحدة�ا�وجزة�الشامل�ا4خر�

  
 تسهيل�ا�رابحة�الثانوي  ٢-٦
 

مليــار�ريــال�ســعودي�مــع�تحــالف�يتكــون�مــن��٢٫٢٥اتفاقيــة�تســهيل�مرابحــة�ثــانوي�جديــدة�بقيمــة��جموعــة،�أبرمــت�ا�م٢٠١٩يونيــو��7١٦ــي�

�خمســــة�بنــــوك�لتســــوية�القــــرض�التجــــاري�الÓي�والتجــــاري�الصــــيÔقــــائم�الــــذي�تــــم�الحصــــول�عليــــه�مــــن�البنــــك�الصــــنا��.(�(أي��ــــ���بــــي��ــــ�

 
ً
أفضــل�وســيكون�لهــا�تكلفــة�تمويــل�أقــل.�مــدة�اLتفاقيــة�ســنتان،�مــع�إمكانيــة�تمديــدها�لســنة�واحــدة�بنــاًء�عhــى��تتضــمن�اLتفاقيــة�شــروطا

مصــــاريف��ســــتحق.�تش.م.ك.ع�تنقلــــة�الكويتيــــة�طلــــب�الشــــركة.�هــــذا�القــــرض�مــــؤمن�بالكامــــل�بضــــمان�تجــــاري�مــــن�شــــركة�اLتصــــاLت�ا

 التمويل�عhى�أقساط�ربع�سنوية.



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )سعودية�مساهمة�شركة(
  

 (تتمة)لية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غD$�مراجعة)�حول�القوائم�ا�الية�ا�و �إيضاحات

  �م٢٠٢٠سبتم3$��٣٠ا�ن.-ية�,ي��أشهر�تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باL4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عhى�خ_ف�ذلك)
 

  

 - ١٤  -  

 �إUى�أطراف�ذات�ع)قة�ةمستحقو�مبالغ��معام)ت -٧
  

  :التالية�طراف�ذات�ع_قةا# �جموعةا��لدى

  الع)قة  الع)قة�ذوالطرف�

  .ش.م.ك.عالشركة�ا#م�لشركة�اLتصاLت�ا�تنقلة�  شركة�اLتصاLت�العمانية�ش�م�ع�ع

  ساهم�مؤسس�/�الشركة�ا#مم  .�(مجموعة�زين)ش.م.ك.عشركة�اLتصاLت�ا�تنقلة�

  ؤسس�م�ساهم�شركة�تابعة�  زين�البحرين

 ؤسس�مشركة�تابعة��ساهم�  زين�السودان

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

 ؤسس�مابعة��ساهم�شركة�ت  زين�العراق�/�أث:�9تليكوم�العراق�ا�حدودة�"أث:9"

  Õشركة�زين�جلوبال�كوميونيكيش�� ؤسس�مشركة�تابعة��ساهم�  أس�بي���

  ؤسسمساهم�م ل_ستثمارات�كابيتال�نفراإ�شركة
  

  خ_ل�الف[9ة�الحالية،�دخلت�ا�جموعة�7ي�ا�عام_ت�التجارية�التالية�مع�ا#طراف�ذات�الع_قة:

  7ي�ا�نMcية�أشهر�سعةالت�لف[9ة 7ي�ا�نMcية�أشهر�الث_ثة�لف[9ة  

  سبتم٣٠�$3  
٢٠٢٠  

  (غD$�مراجعة)

٣٠�9Tسبتم  
٢٠١٩  
  )مراجعة(غ:�9

  سبتم٣٠�$3
٢٠٢٠  

  (غD$�مراجعة)

٣٠�9Tسبتم  
٢٠١٩  
  )مراجعة(غ:�9

  ١٠٫٢٥٨  ٢٣٫٣٩٦  ٣٫٤١٣  ٢٫٠٦٧  شركات�مملوكة�بواسطة�مساهمإيرادات�من�

  ٥٠٫٤٠٤  ٧٦٫٧١٦  ١٦٫٩٦١  ١٨٫٠٠٤  شركات�مملوكة�بواسطة�مساهممش[9يات�من�

  ١٥٨٫٦٦٥  ٩١٫١١٥  ٥١٫٦٧٣  ٢٩٫٢٩٦  �)١-٧مؤسس�(ايضاح��رسوم�محملة�من�قبل�مساهم

  ٢٤٥٫١٥٨  ٢١٣٫٥٨٦  ٨١٫١٩٤  ٦٣٫٥٥٦  مؤسس�من�قبل�مساهم�محملةتمويل�تكلفة�
  

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

  سبتم٣٠�$3  

٢٠٢٠  

٣١�9Tديسم  

٢٠١٩  

  ١٬٣٥٦٬١٢١  ١٫٤٤٧٫٢٣٦  )١-٧(ايضاح�.�ش.م.ك.عشركة�اLتصاLت�ا�تنقلة�

  ٤٬٨٥٦٬٤٢٠  ٤٫١٩٥٫٦٠٠  )٣-٧(ايضاح�.�ش.م.ك.عشركة�اLتصاLت�ا�تنقلة�

  ١٣٠٬٨٦١  ١٣٠٫٨٦١  �)١- ٧(ايضاح�ا�ساهمون�ا�ؤسسون�

  ٣٢٬٢٥٦  ٣٢٬٦٢٢  )١-�٧(ايضاحنفرا�كابيتال�ل_ستثمارات�إ�شركة

  ١٠٥  ١٠٥  أخرى �أطراف�ذات�ع_قة

  ٦٬٣٧٥٬٧٦٣  ٥٬٨٠٦٬٤٢٤  

  

  

 



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )سعودية�مساهمة�شركة(
  

 (تتمة)لية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غD$�مراجعة)�حول�القوائم�ا�الية�ا�و �إيضاحات

  �م٢٠٢٠سبتم3$��٣٠ا�ن.-ية�,ي��أشهر�تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باL4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عhى�خ_ف�ذلك)
 

  

 - ١٥  -  

 (تتمة)�إUى�أطراف�ذات�ع)قة�ةو�مبالغ�مستحق�معام)ت -٧
 
  .ش.م.ك.عركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�ش ١-٧
  

فوائـد�وغ:ـ�9مقيـد�بـأي�يتعلق�هذا�ا�بلغ�بأتعاب�اkدارة�ا�ستحقة�وُيستحق�#ك�9Tمسـاهم�7ـي�الشـركة.�ُيعـد�هـذا�ا�بلـغ�غ:ـ�9مضـمون�وبـدون�

  .١-٦مدة�سداد�محددة�و�Lُيسدد�قبل�تحقيق�بعض�شروط�تسهيل�ا�رابحة�ا�ش[9ك�ا�شار�إل�Mا�7ي�إيضاح�
  
  ا�ساهمون�ا�ؤسسون  ٢-٧
  

وغ:ـ�9مقيـد�بـأي�مـدة�التمويل�ا�ستحقة�وُيستحق�للمساهم:ن�ا�ؤسس:ن�للشركة.�ُيعـد�هـذا�ا�بلـغ�غ:ـ�9مضـمون��تكاليفيتعلق�هذا�ا�بلغ�ب

  .١-٦سداد�محددة�و�Lُيسدد�قبل�تحقيق�بعض�شروط�تسهيل�ا�رابحة�ا�ش[9ك�ا�شار�إل�Mا�7ي�إيضاح�
  
  .�وإنفرا�كابيتال�ل�ستثماراتش.م.ك.عشركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة� ٣-٧
  

ســتحق�هــذه�ا�بـــالغ�للمســاهم:ن�و 
ُ
عـــد�هــذه�ا�بــالغ�غ:ـــ�9متت

ُ
ضــمونة�و�Lيمكــن�ســـدادها�قبــل�تحقيــق�بعـــض�تضــمن�فوائـــد�بأســعار�الســوق.�ت

مليــون�ريــال��١٬٢١١ا�ســتحقة�بقيمــة�تكــاليف�التمويــل�.�تتضــمن�هــذه�ا�بــالغ�١-٦شـروط�تســهيل�ا�رابحــة�ا�شــ[9ك�ا�شــار�إل�Mــا�7ــي�إيضــاح�

  ريال�سعودي).مليون��١٬٤١٣:�م٢٠١٩ديسم٣١��9Tسعودي�(

  
 أخرى �متداولة�غD$�مطلوبات -٨

 

 
  سبتم٣٠�$3

٢٠٢٠  
٣١�T9ديسم  

٢٠١٩  
السعودية�وزارة�ا�الية)ى�مستحق�ا  ٣٬٥٧٨٬٥٩٠  ٣٬٥٠٠٬٦١٤  
ترددات�-جل�طويلة�ا4 �مدفوعات  ٩٢٢٬٦٨٨  ١٬٤٦٦٬٠٩٠  

 ١٨٨٬٩٩٢ ٢٠٢٬٦٥٩ أخرى 
 ٤٬٦٩٠٬٢٧٠  ٥٬١٦٩٬٣٦٣  
  

وات�الســـبع�م،�قامـــت�الشـــركة�بتوقيـــع�اتفاقيـــة�مـــع�وزارة�ا�اليـــة�الســـعودية�لتأجيـــل�دفعـــات�مســـتحقة�للدولـــة�عـــن�الســـن7٢٠١٣ـــي�عـــام�

،�وســـيتم�ســـداد�ا�بـــالغ�ا�ســـتحقة��ةمســتحق�ة.�إن�هـــذه�ا�ـــدفوعات�ا�ؤجلـــه�تحـــت�هــذه�اkتفاقيـــه�تخضـــع�لعمولـــة�تجاريـــةالقادمــ
ً
ســـنويا

مليــون�ريـــال��٤٬٠٣٩:�م�٢٠٢٠ســـبتم٣٠�9Tم.�بلــغ�ا�بلــغ�ا�ؤجـــل�مــن�قبــل�الشـــركة�كمــا�7ــي��٢٠٢١ســـبتم9Tعhــى�أقســاط�متســـاوية�تبــدأ�7ــي�

�ضـمن�الــذمم�الدائنــة�مليـون�ريــال��٥٣٨يتضــمن�مبلــغ�سـعودي�
ً
مليــون��٣٬٥٧٨:�م٢٠١٩ديســم٣١��9T(ا4خــرى�و التجاريـة�ســعودي�مســج_

  .خرى وأضمن�ذمم�دائنة�تجارية��ةمدرجوزارة�ا�الية�السعودية�ا�رتبطة�با�ستحق�ا)ى�الفائدة�ا�ستحقة��ريال�سعودي).
  

 رأس�ا�ال� -٩

ريــال�ســعودي�كمــا�7ــي�تــاريخ�القــوائم�ا�اليــة.�ولــم��١٠ســهم�للغ�القيمــة�اkســمية�ســهم�وتبلــ��٥٨٣٫٧٢٩٫١٧٥نمــ�الشــركةيتكــون�رأس�مــال�

  ).١٧(إيضاح��.محل�الفحص7ي�رأس�ا�ال�خ_ل�الف[9ة��حركاتتكن�هناك�

  

  



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )سعودية�مساهمة�شركة(
  

 (تتمة)لية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غD$�مراجعة)�حول�القوائم�ا�الية�ا�و �إيضاحات

  �م٢٠٢٠سبتم3$��٣٠ا�ن.-ية�,ي��أشهر�تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باL4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عhى�خ_ف�ذلك)
 

  

 - ١٦  -  

 ربحية�السهم -١٠
  

�الربح�لف[9 فتستند�ربحية�السهم�ا#ساسية�وا�خف ��Mيةcا�نأشهر��والتسعة�الث_ثة�تية�إ)ى�صا7ي ��٦٠لبالغةوام�٢٠٢٠سبتم7٣٠�9Tي

�١٢١أشهر��والتسعةالث_ثة��تيصا7ي�الربح�لف[9 �:م�٢٠١٩سبتم٣٠�9T(�عhي�التوا)ي�،مليون�ريال�سعودي�٢٢٤و�مليون�ريال�سعودي

��مليون  �سعودي  مقسوم�)التوا)ي�عhى�،سعودي�ريال�مليون �٣٨٠وريال
ً
�والبالغة��ا �ا�صدرة �ا#سهم �لعدد �ا�رجح �ا�توسط عhى

  .)سهم�٥٨٣٫٧٢٩٫١٧٥:�م9T�٢٠١٩سبتم�٣٠سهم�(�٥٨٣٫٧٢٩٫١٧٥

  أسهم�عادية�مخففة�قائمة.احتمالية��ا�خففة�حيث��Lتوجدلم�يتم�احتساب�أي�أرباح�ل�سهم�

  
 القطاعية�تقاريرال -١١
  

�غا �تتعلق �الصلة. �ذات �وا�نتجات �اLتصاLت �خدمات �تقديم �7ي ��رئي×� �بشكل �ا�جموعة �و تعمل �ا�جموعة �إيرادات �الدخللبية

جموعة�تشغيhي�بناًء�عhى�كيان�ا�القطاع�أساس�ال.�يتم�توزيع�اkيرادات�عhى�العربية�السعودية�MNا�داخل�ا�ملكةوموجوداMNا�بعمليا

  عن�اkيرادات.�يتم�احتساب�ا�بيعات�ب:ن�القطاعات�بأسعار�ا�عام_ت�التجارية�العادية.�لتقرير الذي�يقوم�با

  
  قطاÔي:�ونتائجها�عhى�أساس�ا�جموعةفيما�يhي�تحليل�kيرادات�

  
  أشهر�ا�نMcية�7ي�التسعة�لف[9ة    7ي�ا�نMcية�أشهر�الث_ثة�لف[9ة  

  ا�يرادات
  سبتم٣٠�$3

٢٠٢٠  
٣٠�9Tسبتم  

٢٠١٩    

  سبتم٣٠�$3
٢٠٢٠  

٣٠�9Tسبتم  

٢٠١٩  

  ٥٫٩١٨٫١٠٨  ٥٫٦٥٥٫٥٢٦    ١٫٩٢٣٫٥٠٥  ١٫٨٥٧٫٣٤٥  شركة�اLتصاLت�ا�تنقلة

  ٢٫٠٣٢٫٢٩٤  ١٫٧٤٧٫٤٣٨    ٦٨٢٫١٦٤  ٦٢٧٫٠٢١  شركة�زين�للمبيعات

  -  ٢٢٠    -  ١١٩  شركة�زين�للمدفوعات

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

  )١٫٧٩٢٫٠٧٦(  )١٫٥٤٧٫٥١٦(    )٥٩٧٫٥٩٣(  )٥٥٦٫٨٩٩(  اkقصاءات�/�التعدي_ت

  ٦٫١٥٨٫٣٢٦  ٥٫٨٥٥٫٦٦٨    ٢٫٠٠٨٫٠٧٦  ١٫٩٢٧٫٥٨٦  اجما)ي�اLيرادات 

            

  )٣٫١١٤٫٢٨٥(  )٣٫٠٥٥٫٢٦٦(    )٩٨٤٫٥٨٠(  )١٫٠٩١٫٨٦٣(  تكلفة�العمليات

  )١٫٧١٦٫٠٠٣(  )١٫٨١٤٫٥٦١(    )٥٧٣٫٢٨٥(  )٦٢٨٫٤٧٥(  اLسMc_ك�واkطفاء

  )١٩٥٫٦٩٤(  )١٩٤٫١٩٦(    )٧٤٫٣٠٨(  )٦٨٫٩٨١(  اLنخفاض�7ي�الذمم�ا�دينة�التجارية�وا4خرى 

  ٢٠٫٠٨٥  ١١٫١١٠    ٦٫٢٤٦  ١٫٣١٨ دخل�تمويل

  ١٢٫٦٠٤  ١٩٬٧٧٠    ٧٩٢  ٧٬٢٩٥ إيرادات�أخرى 

  -  ١٣٦٬٢٥٥    -  ١٣٦٬٢٥٥  من�تعديل�القروض�مكاسب

  )٧٨٤٬٨١٧(  )٧٢٠٬٣٩٦(    )٢٦٢٬٢٣٣(  )٢١٦٬٩٥٦(   تكاليف�تمويل

  -  )١٤٫٣٨٥(    -  )٦٫٠٠٩(  لزكاةا

  ٣٨٠٫٢١٦  ٢٢٣٫٩٩٩    ١٢٠٫٧٠٨  ٦٠٫١٧٠   ربح�الف[9ة

 



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )سعودية�مساهمة�شركة(
  

 (تتمة)لية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غD$�مراجعة)�حول�القوائم�ا�الية�ا�و �إيضاحات

  �م٢٠٢٠سبتم3$��٣٠ا�ن.-ية�,ي��أشهر�تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باL4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عhى�خ_ف�ذلك)
 

  

 - ١٧  -  

 (تتمة)�القطاعية�تقاريرال -١١
  

  س�قطاÔي:لمجموعة�عhى�أسال�وا�طلوبات�ا�وجوداتيhي�تحليل��فيما

  ا�وجودات
  سبتم٣٠�$3

٢٠٢٠  
٣١�9Tديسم  

٢٠١٩  
  ٣١٬٩٤٧٬٠٠٨  ٣٣٫٠٥٥٫٦٣٩  شركة�اLتصاLت�ا�تنقلة

  ٣٬٧٦٥٬٢٦٥  ٥٫٨٤٨٫٢٩٤  شركة�زين�للمبيعات�
  ٧٣٤  ٢٧٫٦٢٤  شركة�زين�للمدفوعات

س:9ة�بدون�طيار
ُ
�  ٣١٧  ٥٠٢  شركة�زين�للطائرات�ا

  )٧٬٩٧٥٬٠٧١(  )١١٫٣١٧٫٦٠٠(  اkقصاءات�/�التعدي_ت
  ٢٧٬٧٣٨٬٢٥٣  ٢٧٫٦١٤٫٤٥٩  ا�وجودات�اجماUي

      ا�طلوبات
  ٢٧٬٩٥٢٬٣٧٦  ٢٨٫٩٦٨٫٠٥٥  شركة�اLتصاLت�ا�تنقلة

  ٣٬٦٦٦٬٦٤٨  ٥٫٧٢٨٫٣١٧  شركة�زين�للمبيعات�
  ٨٨٠  ١٦٫٤٢٦  شركة�زين�للمدفوعات

س:9ة�بدون�طيار
ُ
�  ٥٨٤  ١٫٣٢٤  شركة�زين�للطائرات�ا

  )٧٬٩٨٥٬٠٨٦(  )١١٫٣٤٢٫٣٤٠(  اkقصاءات�/�التعدي_ت

  ٢٣٬٦٣٥٬٤٠٢  ٢٣٫٣٧١٫٧٨٢  ا�طلوبات�اجماUي 
  

تتمثل�اkضافات�واLستبعادات�الرئيسية�7ي�ا�متلكات�وا�عدات�وا�وجودات�غ:�9ا�لموسة�إ)ى�جانب�اLسMc_ك�واkطفاء�ا�رتبط:ن�

  بشركة�اLتصاLت�ا�تنقلة.

  
 ا�حتملة�وا�ل%�امات�الراسمالية�ا�رتباطات -١٢

  
مليــون���١٫٤٤١:م�٢٠١٩ديســم٣١�9T(�قــوائم�ا�اليــةكمــا�7ــي�تــاريخ�المليــون�ريــال�ســعودي��٩٣٦رأســمالية�بمبلــغ��رتباطــاتا�لشــركةا�لــدى

  ريال�سعودي).

  :يhي�كما�محتملة�ال[ اماتلدى�الشركة��كان

  سبتم٣٠�$3
٢٠٢٠  

٣١�9Tديسم  
٢٠١٩  

  ١٠٠٬٢٨٦  ٥٦٫٩٥٤ خطابات�ضمان
مستندية�اتخطابات�اعتماد  ١٦١٬٢٥٠ ١٥٠٫٠٠٠ 

٢٦١٬٥٣٦  ٢٠٦٫٩٥٤  

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

اور�وبعد�التش�الشركةخدمات�الخلوية.�تعتقد�الا�نظمة�والبلديات�وغ:9ها�من�ا�طالبات�من�ا�وردين�وشركات�اkتصاLت�ال���تقدم�

�واkستشاري �والخارØي �الداخhي �مكتب�ا�حاماة �ا# �ن:يالفن�:نمع �هذه �تأث:��9مور أن �لها �يكون �أو�نتائج��جوهري لن �ا�ركز�ا�ا)ي عhى

  .الشركةعمليات�



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )سعودية�مساهمة�شركة(
  

 (تتمة)لية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غD$�مراجعة)�حول�القوائم�ا�الية�ا�و �إيضاحات

  �م٢٠٢٠سبتم3$��٣٠ا�ن.-ية�,ي��أشهر�تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باL4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عhى�خ_ف�ذلك)
 

  

 - ١٨  -  

  الزكاة -١٣

  مخصص�الزكاة

  سبتم٣٠�$3

٢٠٢٠  

٣١�9Tديسم  

٢٠١٩  

 - ١٨٬٦٠٧  /�السنة�[9ةفال�الرصيد�7ي�بداية�

 ١٨٬٦٠٧  ١٤٫٣٨٥  السنة/��[9ةفالمكون�خ_ل�

  -  )١٣٫٩٣٥(  السنة/��الف[9ةخ_ل��دفوعم

  ١٨٬٦٠٧  ١٩٫٠٥٧  السنة/��الف[9ة�الرصيد�كما�7ي�¡Mاية
  

  وضع�الربوطات�الزكوية

  
��ح��Ñعام��جموعةا�Mت�cأنÅى�م�٢٠٠٨وضعها�الزكوي�والضريhذات�الصلة�شهادةالوحصلت�بموجب�ذلك�ع.  

 
� �قدمت �واقرا�جموعةا�كما �ا�الية �القوائم �من �ل�عوام �الزكاة �٢٠٠٩رات �م Ñ٢٠١٨ح�� �والضريبة�م �الزكاة �بتسديد �قامت حيث

 
ً
 ل_قرارات�ا�قدمة.�ا�ستقطعة�طبقا

  
�(ا�وافق�١٤٣٦رمضان��7١٨ي��جموعةا�تلقت� لزكاة�والدخل�بتقييم�الربط�الزكوي�ل�الهيئة�العامةم)�خطاب�من�٢٠١٥يوليو��٧هـ

�م��٢٠٠٩من�عن�السنوات�اLستقطاع�وضريبة Ñإحيث�طالبت�بموجبه�بدفع�مبالغ�إضافية�بم�٢٠١١ح�� ريال��مليون �٦٢٠جما)ي

%�١ريال�سعودي�ضريبة�استقطاع�باLضافة�ا)ى�غرامة�تأخ:�9بما�يعادل��مليون �٢٦٧ريال�سعودي�زكاة�و�مليون �٣٥٢سعودي�مM¹ا�

  يوم.�٣٠عن�كل�

  
،�ا)ى�أن�تمكنت�من�نقض�كامل�م٢٠١٥أغسطس��٢٧بات�بتاريخ�مام�اللجنة�اLبتدائية�عhى�هذه�ا�طالأباkستئناف��جموعةا�قامت�

� �البالغ �الخاص�بالزكاة ��٣٥٢ا�بلغ �ا)ى،مليون�ريال. مليون�ريال�سعودي�من�ا�بلغ�ا�طلوب�الخاص�بضريبة��٢١٩نقض��باLضافة

 kستقطاع.ا 

 
الشروط�الشكلية�ا�حددة�7ي�نظام�ضريبة�ع[9اض�أمام�اللجنة�اLستئنافية�الضريبية،�قامت�باستكمال�من�اk �الشركةتمكن�ت�كيول

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

�أصدرت� �كما �جبة�عhى�ضريبةامليون�ريال�سعودي�مقابل�غرامة�التأخ:�9الو �٤٣ضمان�بنكي�بقيمة��الشركةلضرائب�اLستقطاع.

 kستقطاع.ا 

 
�ورد��ناءً ب �تقدمت�ب�الشركةع_ه�استلمت�أعhى�ما �أ¡Mا �كما �أمام�إالربط�الزكوي�ا�عدل�للمبلغ�ا�دفوع، ستئناف�ة�اk لجنع[9اضاMNا

��عhى�قرار�اللجنة�اLبتدائية�بتاريخ�Å١٩��9الضريTم٢٠١٧نوفم.  

  
  هذه�ا�بالغ.�لد´Mا�ا�خصصات�الكافية�لتغطية�الشركة�Lيوجد�أي�أثر�ما)ي�حيث�أن�



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )سعودية�مساهمة�شركة(
  

 (تتمة)لية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غD$�مراجعة)�حول�القوائم�ا�الية�ا�و �إيضاحات

  �م٢٠٢٠سبتم3$��٣٠ا�ن.-ية�,ي��أشهر�تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باL4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عhى�خ_ف�ذلك)
 

  

 - ١٩  -  

 القيمة�العادلة�للموجودات�وا�طلوبات�ا�الية -١٤
 

  القيمة�العادلة�التسلسل�الهرمي�١-١٤

إ)ـــى�ث_ثـــة�مســـتويات�مـــن��ا#وليـــة�ا�وحـــدة�ا�ـــوجزةا�ركـــز�ا�ـــا)ي��قائمـــةا�قاســـة�بالقيمـــة�العادلـــة�7ـــي��يـــتم�تجميـــع�ا�وجـــودات�وا�طلوبـــات

�ســـتخدمة�7ـــي�قيـــاس�يـــد�هـــذه�ا�جموعـــة�عhـــى�أســـاس�أدنـــى�مســـتوى�مـــن�ا�ـــدخ_ت�الهامـــة�االتسلســـل�الهرمـــي�للقيمـــة�العادلـــة.�يـــتم�تحد

  ،�عhى�النحو�التا)ي:القيمة�العادلة
  

  :�ا#سعار�ا�درجة�(غ:�9ا�عدلة)�7ي�ا#سواق�النشطة��وجودات�أو�مطلوبات�مماثلة.١ا�ستوى�

،�إمـا�بشـكل�مباشـر�(مثـل�يمكـن�م_حظMcـا�ل�صـل�أو�اLل[ـ اموال�ـ���١:�ا�دخ_ت�بخ_ف�ا#سـعار�ا�درجـة�ا�درجـة�7ـي�ا�سـتوى�٢ا�ستوى�

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

  :�مدخ_ت�ا#صل�أو�ا�طلوبات�ال����Lتستند�إ)ى�بيانات�السوق�ال���يمكن�م_حظMcا�(مدخ_ت�غ:�9قابلة�للرصد).٣ا�ستوى�
  

،�لـم�يـتم�اkفصــاح�ء�ا#دوات�ا�اليـة�ا�شـتقة.�لـذلكوبـات�ا�اليـة�للشـركة�بالتكلفــة�ا�طفـأة�باسـتثنايـتم�تسـجيل�جميـع�ا�وجـودات�وا�طل

  ث_ثة�مستويات�للقيمة�العادلة.ال�للقيمة�العادلة�الذي�يتطلب�فئةعن�التسلسل�الهرمي�
  

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

��معقول�لقيمMcا�العادلة:�دات�وا�طلوبات�ا�الية�التالية�rيتعت�9Tا�جموعة�أن�القيمة�الدف[9ية�للموجو Åتقدير�تقري  
  

  ما�7ي�حكمهالنقد�و  •

  تجارية�وأخرى �مدينةذمم� •

  تجارية�وأخرى �دائنةذمم� •

  قروضال •

  أخرى �مطلوبات�غ:�9متداولة •
  

  

القيمة�العادلة�ا�قاسة�

  �٢٠١٩ديسم٣١�9T    �٢٠٢٠سبتم3$��٣٠    بالتسلسل�الهرمي

      

القيمة�

  %$يةالدف

القيمة�

    العادلة

�القيمة

  الدف[9ية

�القيمة

  العادلة

  ١٢٧٫٨٩٩  ١٢٧٫٨٩٩    ٢١٢٫٠٧٢  ٢١٢٫٠٧٢    ٢ا�ستوى�  ا#دوات�ا�الية�ا�شتقة
  

  التقييم�أساليب��٣-١٤

يـــتم�تقيـــيم�هـــذه�ا�شـــتقات�باســـتخدام�نمـــاذج�تقيـــيم�مع[ـــ9ف�MWـــا�عhـــى�نطـــاق�واســـع.�تعتمـــد�الشـــركة�عhـــى�الطـــرف�ا�قابـــل�لتقيـــيم�هـــذه�

�شــتقات.�تتضــمن�أســاليب�التقيــيم�ا�طبقــة�مــن�قبــل�ا#طــراف�ا�قابلــة�اســتخدام�نمــاذج�قياســية�للتســع:�9ا4جــل�باســتخدام�حســابات�ا

،�تتوقــع�هــذه�النمــاذج�التــدفقات�النقديــة�ا�ســتقبلية�وتخصــم�ا�بــالغ�لســوق.�حيثمــا�ينطبــق�ذلــكالقيمــة�الحاليــة�وتقييمــات�منتصــف�ا

باســــتخدام�ا�ــــدخ_ت�ال�ـــ��يمكــــن�م_حظMcــــا�7ـــي�الســــوق�بمــــا�7ـــي�ذلــــك�منحنيــــات�أســـعار�الفائــــدة�وفــــروق��ا�ســـتقبلية�إ)ــــى�القيمــــة�الحاليـــة

  اLئتمان�وأسعار�صرف�العم_ت�ا#جنبية�وا#سعار�ا4جلة�والسريعة.

  



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )سعودية�مساهمة�شركة(
  

 (تتمة)لية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غD$�مراجعة)�حول�القوائم�ا�الية�ا�و �إيضاحات

  �م٢٠٢٠سبتم3$��٣٠ا�ن.-ية�,ي��أشهر�تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باL4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عhى�خ_ف�ذلك)
 

  

 - ٢٠  -  

  دوات�مالية�أ�مشتقات -١٥
  

ا)ـــى�تـــاريخ��الفائـــدةمعـــدLت��مبـــادLتتـــم�تمديـــد�عقـــود��.م٢٠٢٥ســـتحقة�7ـــي�عـــام�م�الفائـــدةدخلـــت�الشـــركة�7ـــي�عقـــود�مبـــادLت�معـــدLت�

مليـون��٣٬٨٦٠م�بقيمـة��٢٠٢٠سـبتم٣٠�9Tسـمية�للعقـد�كمـا�7ـي�بلغـت�القيمـة�ا# ).�١-٦تمديـد�اسـتحقات�اعـادة�تمويـل�القـرض�(ايضـاح�

مليـون�ريـال�سـعودي��٢١٢مليون�ريال�سعودي)،�وبلغت�القيمة�العادلة�مبلـغ�سـالب�قـدره��٢٬٩٨٠م:��٢٠١٩ديسم٣١�9Tريال�سعودي�(

قامـت�ا�جموعـة�بتغي:ـ�9السياسـة�ا�حاسـبية�للمحاسـبة�مليون�ريال�سعودي).��١٢٧٬٩م:��٢٠١٩ديسم٣١�9T(��٢٠٢٠سبتم٣٠�9Tكما�7ي�

ومــع�ذلــك�فــإن�ا�عالجــة�ا�حاســبية��)٩(�رقــم�إ)ــى�ا�عيــار�الــدو)ي�للتقريــر�ا�ــا)ي�)٣٩(�رقــم�عــن�أدوات�التحــوط�مــن�معيــار�ا�حاســبة�الــدو)ي

  ).٤إيضاح�(�)٩(�رقم�مع�متطلبات�ا�عيار�الدو)ي�للتقرير�ا�ا)ي�ة�تتفقالحالية�ال���تتبعها�ا�جموع
  

مليون�ريال�سـعودي�7ـي�الـدخل�الشـامل��٨٤٫١٪.�تم�إدراج�خسارة�بقيمة�٣٪�و9٢اوح�متوسط�سعر�الفائدة�الثابت�ا�تعاقد�عليه�ب:ن�[ي

مليــون�ريــال�ســعودي)�نتيجــة�لتحركــات�القيمــة��١٣٠٫٥م:�٢٠١٩ســبتم٣٠��9Tم�(٢٠٢٠ســبتم٣٠��9Tا4خــر�لف[ــ9ة�التســعة�أشــهر�ا�نMcيــة�7ــي�

حـدد�القيمـة�العادلـة��بـادLت�أسـعار�الفائـدة�7ـي�¡Mايـة�مـدة�إعـداد�التقريـر�عـن�طريـق�
ُ
التـدفقات��خصـمالعادلة�ا�تعلقة�MWـذا�التحـوط.�ت

 7ي�العقد.�ا�تأصلةالنقدية�ا�ستقبلية�باستخدام�ا�نحنيات�7ي�¡Mاية�مدة�إعداد�التقرير�ومخاطر�اLئتمان�

  
 �١٩-�ثر�ا�%$تب�ع�ى�وباء�كوفيدا� -١٦

  

��ف:9وس�كورونا�ا�ستجد��Úى�نحو�واسعم�7٢٠٢٠ي�مطلع�عام�)��١٩-�كوفيد(أدى�تفh7ي�معظم�البلدان�إ)ى�تعطل�ا#عمال�التجارية�ع�

��عhى�ا#نشطة�اLقتصادية.�تراقب�Åى�ذلك�من�أثر�سلhالنطاق،�وما�ترتب�ع��اقع�عل�Mا،�كما�تتعاون�جنبباستمرار�ا#ثر�الو جموعة�ا
ً
ا

��وباء�كوفيد�Úحتمل�7ي�ا#عمال�بسبب�تف�  .�١٩-�إ)ى�جنب�مع�الهيئات�الرقابية�ا�حلية�kدارة�التعطل�ا
 

 نظر 
ً
��وباء�كوفيد�ا�Úتحققت��١٩- �لتف�،��من�وجود�أي�تسويات�وتغ:9ات�7ي�ا#حكام�والتقديرات�وإدارة�ا�خاطر�يتع:ن�أخذها�جموعةا

لرئيسية�ا�.�فيما�يhي�اLف[9اضات�الرئيسية�حول�مصادر�التقديراتا�وحدة�ا�وجزة�ا#وليةا�الية��القوائمواLفصاح�عM¹ا�7ي�7ي�اLعتبار�

  .ا#ولية�ا�وحدة�ا�وجزةا�الية��القوائما�ستقبلية�وا#خرى�ال���قد�تنطوي�عhى�مخاطر�جوهرية�تتسبب�7ي�إجراء�تسويات�مادية�عhى�
 

  وجودات�غ:�9ا�اليةقيمة�ا���انخفاض

�يتعلق�با�متلكات�جموعةا�تحققت� �تأكد�جوهرية�فيما �وأي�حاLت�عدم �انخفاض�القيمة �أي�مؤشرات�عhى وا�عدات��من�وجود

 حق�اLستخدام�الخاصة�MWا�وخصوص�وموجودات
ً
أثر��تلك�الناتجة�عن�أي�تغ:7�9ي�ف[9ات�عقود�اkيجار،�وخلصت�إ)ى�أنه��Lيوجد�ا

  .�١٩- �باء�كوفيدمادي�م[9تب�عhى�و 
 

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

�ا�توقعة�من�خ_ل�تطبيق�السيناريوهات��جموعةا�طبقت� �للخسائر�اLئتمانية �النماذج�القائمة مخصصات�إضافية�تقديرية�عhى

�با�ن�ا�رجحة �ا�تعلقة �ذات�الصلة �الكhي �عوامل�اLقتصاد �كما�باLحتماLت�عhى �أنشطMcا. اخ�اLقتصادي�للسوق�الذي�تزاول�فيه

بتقييم�التعرضات�7ي�القطاعات�ا�حتمل�تأثرها�لتحديد�وجود�أي�مؤشرات�عhى�انخفاض�القيمة،�وخلصت�إ)ى�أنه���Lالشركةقامت�

  .�١٩-�م[9تب�عhى�وباء�كوفيد�يوجد�أثر�مادي

 



 شركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�السعودية

 )سعودية�مساهمة�شركة(
  

 (تتمة)لية�ا�وحدة�ا�وجزة�(غD$�مراجعة)�حول�القوائم�ا�الية�ا�و �إيضاحات

  �م٢٠٢٠سبتم3$��٣٠ا�ن.-ية�,ي��أشهر�تسعةلف%$تي�الث)ثة�وال

  (جميع�ا�بالغ�باL4ف�ريال�سعودي�ما�لم�ينص�عhى�خ_ف�ذلك)
 

  

 - ٢١  -  

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

 Lحتملةو �رتباطاتا�  اLل[ امات�ا

� �ا# �جموعةا�قامت �7ي �وتغي:9ات �تعاقدية �تحديات �أي �ذلك �7ي �بما �تشغيلية، �أنشطة �أي �تعطل �عhى �ا#ثر�ا�[9تب عمال�بتقييم

 �والع_قات
ً
�فض_ �وا�وردين، �العم_ء �ب:ن �ا�التجارية �7ي �ا�حتملة �الزيادة �استعراض �يتم�Lرتباطاتعن �ولم �ا�حتملة، �واLل[ امات

  مشك_ت.�ة�أيم_حظ

 
  مبدأ�اLستمرارية

 �جموعةا�أجرت�
ً
�حول�قدرMNا�عhى�اLستمرار�كمنشأة�مستمرة�7ي�ظل�الظروف�اLقتصادية�الحالية�وكافة�ا�علومات�ا�تاحة�تقييما

�غمر السيولة.�ورأس�ا�ال�و للشركة�حول�ا�خاطر�وحاLت�عدم�التأكد�ا�ستقبلية.�تم�إعداد�التوقعات�ال���تتناول�ا#داء�ا�ستقبhي�

�تش:�9التوقعات�إ)ى�أن��١٩-�ا#ثر�ا�تفاقم�لوباء�كوفيد �الوقت�الراهن، �إ�Lأنه�7ي �موارد�كافية�ل_ستمرار�7ي�مزاولة�الشركة، �لد´Mا

 
ً
�ذلك،.�ونتيجة�لم٢٠١٩ديسم٣١��9Tى�حد�كب:�9ولم�يتغ:�9منذ�ا)عن�أن�موقفها�ا�تعلق�باLستمرارية�لم�يتأثر��عملياMNا�التشغيلية�فض_

  .بما�يتوافق�مع�أساس�مبدأ�اLستمرارية�القوائم�ا�الية�ا#ولية�ا�وحدة�ا�وجزة:فقد�أُعدت�هذه�

 
 ا�حداث�ال)حقة -١٧

حيـــث�تمـــت�ا�وافقـــة�عhـــى�تخفـــيض�رأس�ا�ـــال�مـــن�قبـــل��تمـــاع�الجمعيـــة�العامـــة�غ:ـــ�9العاديـــةتـــم�اkعـــ_ن�عـــن�اج،�٢٠٢٠أكتـــوبر��7٠٨ـــي� .أ 

�١٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠،�وافـق�ا�سـاهمون�عhـى�تخفـيض�رأس�ا�ـال�مـن�خـ_ل�إلغـاء�معية�العامـة�غ:ـ�9العاديـةالجا�ساهم:ن.�بناًء�عhى�موافقة�

ريـــــال��٤٬٤٨٧٬٢٩١٬٧٥٠ريـــــال�ســـــعودي�وســـــيبلغ�رأس�ا�ـــــال�بعـــــد�التخفـــــيض��٥٬٨٣٧٬٢٩١٬٧٥٠ســـــهم.�بلـــــغ�رأس�ا�ـــــال�قبـــــل�التخفـــــيض�

،�بعــد�نســبة�تخفــيض�رأس�ا�ــال�ســتكون�7ــي�رأس�ا�ــالســبة�ا�ئويــة�للتغ:ــ�9ريــال�ســعودي.�الن�١٬٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ســعودي�بتخفــيض�قــدره�

  .٠٫٢٣٪�،�وبالتا)ي�فإن�نسبة�التخفيض�للسهم�الواحد�rي�٢٣٫١
  

عhــى�زيــادة�رأس��مــن�قبــل�ا�ســاهم:نحيــث�تمــت�ا�وافقــة��تمــاع�الجمعيــة�العامــة�غ:ــ�9العاديــة،�تــم�اkعــ_ن�عــن�اج٢٠٢٠أكتــوبر��7١٤ــي� .ب 

،�وافــق�ا�ســاهمون�عhــى�زيــادة�رأس�ا�ــال�العامــة�غ:ــ�9العاديــةنــاًء�عhــى�موافقــة�الجمعيــة�.�باصــدار�حقــوق�أولويــةمــال�الشــركة�مــن�خــ_ل�

ريـال�سـعودي�عـن��٨٬٩٨٧٬٢٩١٬٧٥٠هـو��اصدار�حقوق�ا#ولويةسهم.�سيكون�رأس�ا�ال�ا�عدل�بعد��٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠من�خ_ل�إصدار�

  لكل�سهم.�أولوية�حقوق �١٫٠٠٣ادة�لكل�سهم�ريال�سعودي.�ستكون�نسبة�الزي�٤٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠طريق�زيادة�رأس�ا�ال�بمبلغ�
  

 ا�قارنة�أرقام -١٨

.�لتحس:ن�العرض�وجوهر�ا�عاملة،�تم�ا�وجزة�ا�وحدة�ا#وليةا�الية��القوائمتم�إعادة�تبويب�أرقام�السنة�السابقة�لغرض�ا�قارنة�7ي�

� �التصنيف�7ي �وز �دائنيةلل�ا�وجزة�ا�وحدة�ا#ولية�ا�ركز�ا�ا)ي�قائمةإعادة �إ)ى �ا�الية جل�إ)ى�ا4 �ةطويل�القروضمن��السعوديةارة

  .م٢٠١٩ديسم٣١��9Tمليون�ريال�سعودي�كما�7ي���٣٫٥٧٩أخرى�بمبلغ�غ:�9متداولة�مطلوبات

  
 ا�وافقة�ع�ى�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�وجزة -١٩

  م.�٢٠٢٠نوفم٠٢�9Tارة�بتاريخ�ا�وافقة�عhى�هذه�القوائم�ا�الية�ا#ولية�ا�وحدة�ا�وجزة�من�قبل�مجلس�اkد�متت


