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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -1التكوين والنشاطات
1-1

المعلومات العامة

تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ("الشركة") والشركات التابعة (مجتمعة "المجموعة") بتقديـم خدمات االتصاالت المتنقلة في
المملكة العربية السعودية حيث تقوم بتشغيل وشراء وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف المتنقل .كما تقوم الشركة بخدمات
استشارية وبناء وإصالح ابراج االتصاالت وتقديم الخدمات المالية وتوفير خدمات الطائرات المسيرة بدون طيار باالضافة الى بيع وإصالح
الطائرات المسيرة بدون طيار كما هو مذكور في ايضاح .2-1
إن الشركة هي "شركة مساهمة سعودية" أنشئت بموجب القرارات الوزارية رقم  176بتاريخ  25جمادى األولى 1428هــ (الموافق 11
يونيو 2007م) وقرار رقم  357بتاريخ  28ذو الحجة 1428هـ (الموافق  7يناير 2008م) والمرسوم الملكي رقم /48م بتاريخ 26
جمادى األولى 1428هـ (الموافق  12يونيو 2007م) والسجـل التجـاري رقم  1010246192الصادر من مدينة الرياض بالمملكة
العربية السعودية بتاريخ  4ربيع األول 1429هـ (الموافق  12مارس 2008م) كمشغل ثالث لخدمة الهاتف النقال ولديه رخصة تشغيل
غير محدودة التقنية في المملكة العربية السعودية تبلغ مدتها ( )25عام.
إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد  ،295814الرياض  ،11351المملكة العربية السعودية.
تعد الشرررركة شرررركة تابعة لشرررركة االتصررراالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك.ع"( .مجموعة زين") .مجموعة زين وهي شرررركة تابعة لشرررركة
االتصاالت العمانية ش م ع ع  ،عمان.
بناء على األمر السامي بتاريخ  30ذي الحجة  1437هـررررر (الموافق  1أكتوبر 2016م) الذي تم اإلعالن عنه من قبل هيئة السوق المالية
بتاريخ  01محرم  1438هـ ر (الموافق  2أكتوبر 2016م) والذي وجه لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات (" )"CITCللتنسيق مع شركة
االتصاالت المتنقلة السعودية إلى:
أ .تمديد ترخيصها لمدة  15سنة إضافية ،لتصل الفترة المتبقية الى  32سنة تنتهي في  21ربيع األول  1469هـررـرر (الموافق  18يناير
2047م).
ب .التنسيق مع وزارة المالية لمناقشة البدائل بشأن المبالغ المستحقة للحكومة ،و
ج .منح الشركة الرخصة الموحدة حيث يمكن أن تقدم جميع خدمات االتصاالت بما في ذلك خدمات الهاتف الثابت والتي صدرت في
 23جمادى األولى  1438هـ (الموافق  20فبراير 2017م).
في الربع الرابع من عام 2018م ،وقعت الشركة اتفاقية مع وزارة المالية ،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وهيئة االتصاالت
وتقنية المعلومات ،والتي تتضمن توحيد رسوم االمتياز السنوية لتقديم الخدمة تجاريا وتسوية المبالغ المتنازع عليها للفترة من 2009م إلى
2017م  ،والتي تشمل ما يلي:
أ.

توحيد رسررروم االمتياز السرررنوية وتخفيضرررها من  ٪15إلى  ٪10من صرررافي اإليرادات إعتبارا من  1يناير 2018م( .ينعكس التأثير
على تكلفة اإليرادات والمبيعات) ،و

ب .تسررروية المبالغ المتنازع عليها بين الشرررركة و هيئة االتصررراالت وتقنية المعلومات فيما يتعلق بدفع رسررروم االمتياز السرررنوية المتنازع
عليها للفترة من 2009م إلى 2017م .ووفقا لهذا الشرررط  ،تسررتثمر زين في توسرريع بنيتها التحتية باإلضررافة إلى شررروط أخرى على
مدى السنوات الثالث المقبلة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -1التكوين والنشاطات (تتمة)
حققت الشركة صافي ربح خالل الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م164 :مليون لاير سعودي ( 30يونيو 2019م 260 :مليون لاير
سعودي) ،وبلغ العجز المتراكم  1.4مليار لاير سعودي كما في هذا التاريخ ( 31ديسمبر 2019م 1.6 :مليار لاير سعودي) والمطلوبات
المتداولة للشركة تتجاوز الموجودات المتداولة بمبلغ  2,4مليار لاير سعودي .بناء على أحدث خطة أعمال معتمدة ،تعتقد إدارة الشركة أنها
ستنجح في الوفاء بالتزاماتها في سياق العمليات العادية .لدى مديري الشركة توقعات معقولة بأن الشركة لديها موارد كافية لمواصلة عملياتها
التشغيلية في المستقبل المنظور.
2-1

الشركات التابعة

أنشأت الشركة الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل في المملكة العربية السعودية كما يلي:
شركة زين للمبيعات والتي ستكون مسؤولة عن توزيع وبيع أجهزة ومعدات االتصاالت .وتقديم الخدمات االستشارية .رأس المال 10.000
لاير سعودي .بدأت الشركة ممارسة األنشطة التجارية خالل الربع األول من عام 2019م.
شركة زين لألعمال والتي ستكون مسؤولة عن إنشاء ،بناء ،واصالح وصيانة محطات وأبراج اإلتصاالت .رأس المال  10.000لاير
سعودي .لم تبدء الشركة األنشطة التجارية بعد.
شركة زين المدفوعات المحدودة والتي ستقدم التقنية في الخدمات المالية .رأس المال  100.000لاير سعودي .بدأت الشركة ممارسة
األنشطة التجارية خالل الربع الرابع من عام 2019م.
شركة زين للطائرات ال ُمسيرة بدون طيار والتي توفر الخدمات المهنية والعلمية والتقنية للطائرات ال ُمسيرة بدون طيار باإلضافة إلى بيع
وإصالح الطائرات ال ُمسيرة بدون طيار .رأس المال  10.000لاير سعودي .بدأت الشركة ممارسة األنشطة التجارية خالل الربع الرابع
من عام 2019م.

أ.
ب.
ج.
د.

3-1

هيكلة رأس المال

سيتم تخفيض رأس مال الشركة من  5,837,291,750لاير سعودي ليصبح  4,229,165,260لاير سعودي ،والذي يمثل انخفاضا في
رأس المال بما يقارب  .٪28ويعود السبب في تخفيض رأس المال الى إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة  1,608,126,490لاير سعودي كما
في  31ديسمبر 2019م.
بعد تخفيض رأس المال ،تخطط الشركة لزيادة رأس المال من  4,229,165,260لاير سعودي ليصبح  8,729,165,260لاير سعودي
عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية قدرها  4,500,000,000لاير سعودي .سيؤدي ذلك إلى ضخ مبالغ نقدية جديدة والتي
سيتم استخدامها لتخفيض ديون الشركة .تخضع توصية مجلس اإلدارة لموافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة ،بما في ذلك هيئة السوق المالية
والجمعيات العامة غير العادية المقرة له.
4-1

الموافقة على القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة

تمت الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  13يوليو 2020م.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -2أسس االعداد
بيان اإللتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34التقارير المالية األولية" ،المعتمد في المملكة العربية
السعودية وغيرها من االصدارات المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين "سوكبا".
ال تتضرررررمن االيضررررراحات في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المعلومات الكاملة الواردة في القوائم المالية السرررررنوية ولذلك يجب
قراءتها بالتزامن مع القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
أساس القياس
مخصرررررص مكافأة نهاية الخدمة والذي تم تقييمه اكتواريا ُ
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا
ا
وقياس الموجودات المالية وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة كما هو موضح في القوائم
المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
استخدمت الشركة نفس السياسات المحاسبية المستخدمة في السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،ما لم يذكر خالف ذلك.
األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة
إن إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34التقارير المالية األولية" ،المعتمد في المملكة العربية
السعودية يتطلب استخدام بعض التقديرات واالفتراضات الهامة التي تؤثرعلى المبالغ المعلن عنها للموجودات وااللتزامات واإلفصاح عن
الموجودات وااللتزامات المحتملة في تاريخ التقريروالمبالغ المعلن عنها لإليرادات والمصروفات خالل الفترة المشمولة بالتقرير .يتم تقييم
التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى ،بما فيها التوقعات باألحداث المستقبلية التي يُعتقد أن تكون معقولة
الوقوع في ظل الظروف الحالية .تقوم الشرکة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل .ونادرا ما تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة مع
النتائج الفعلية ذات الصلة.
إن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفس األحكام الموضحة
في القوائم المالية السنوية األخيرة.

العملة الوظيفية وعملة العرض
يعتبر اللاير السعودي هو العملة الوظيفية للشركة .وتم عرض هذه القوائم المالية الألولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي ،مقربا إلى أقرب
ألف.

 -3معايير التقرير المالي الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول للسنة الحالية
لم تقم الشررركة في وقت مبكر باعتماد أي معيار أو تفسررير أو تعديل جديد تم إصررداره ولكنه لم يسررري بعد .لم يتم اإلفصرراح عن تلك المعايير
والتفسيرات أو التعديالت في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ألن اإلدارة لم تراها ذات صلة بتشغيل الشركة أو سيكون لها تأثير
مادي على القوائم المالية للشركة في الفترات المستقبلية.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -4المعلومات القطاعية
فيما يلي تحليل إليرادات المجموعة ونتائجها على أساس قطاعي:

االيرادات
شركة االتصاالت المتنقلة
شركة زين للمبيعات
شركة زين للمدفوعات
شركة زين للطائرات ال ُمسيرة بدون طيار
اإلقصاءات  /التعديالت
اجمالي االيرادات
تكلفة العمليات
االستهالك واإلطفاء
الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على الموجودات
المالية
إيرادات فوائد
إيرادات أخرى
أعباء تمويل
الزكاة
صافي الربح

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو
 30يونيو
2019
2020
1,848,486
1,978,286
520,833
670,220
77
()480,180
()591,745
1,889,216
2,056,761

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
 30يونيو
2019
2020
3,798,186
3,994,603
1,120,416
1,350,131
101
()990,621
()1,194,483
3,928,082
4,150,251

()916,835
()604,056

()1,040,526
()570,188

()1,963,402
()1,186,086

()2,129,706
()1,142,718

()71,654

()72,084

()125,216

()121,386

4,469
4,284
()243,408
()3,411
58,605

6,706
6,463
()256,937
130,195

9,792
12,474
()503,440
()8,375
163,829

13,838
11,812
()522,583
259,508

فيما يلي تحليل الموجودات والمطلوبات للمجموعة على أساس قطاعي:
الموجودات
شركة االتصاالت المتنقلة
شركة زين للمبيعات
شركة زين للمدفوعات
شركة زين للطائرات ال ُمسيرة بدون طيار
اإلقصاءات  /التعديالت
اجمالي الموجودات
المطلوبات
شركة االتصاالت المتنقلة
شركة زين للمبيعات
شركة زين للمدفوعات
شركة زين للطائرات ال ُمسيرة بدون طيار
اإلقصاءات  /التعديالت
اجمالي المطلوبات

 30يونيو
2020
33,837,891
5,129,839
28,021
283
()10,855,888
28,140,146

 31ديسمبر
2019
31,947,008
3,765,265
734
317
()7,975,071
27,738,253

29,798,302
5,019,836
11,627
730
()10,879,238
23,951,257

27,952,376
3,666,648
880
584
()7,985,086
23,635,402

تتمثل اإلضافات واالستبعادات الرئيسية في الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة إلى جانب االستهالك واإلطفاء المرتبطين
بشركة االتصاالت المتنقلة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -5الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م ،استحوذت الشركة على موجودات بقيمة  1,859مليون لاير سعودي ( 30يونيو
2019م 1,065 :مليون لاير سعودي) .خالل الفترة ،قامت الشركة باستبعاد موجودات بصافي قيمة قدرها  340ألف لاير سعودي (30
يونيو 2019م 228 :ألف لاير سعودي) مما نتج عنه ربح من بيع ممتلكات ومعدات بمبلغ  553ألف لاير سعودي ( 30يونيو 2019م:
 202الف لاير سعودي) .خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م ،بلغت مصروفات االستهالك واإلطفاء  1,186مليون
لاير سعودي ( 30يونيو 2019م 1.143 :مليون لاير سعودي).

 -6القروض طويلة األجل

تسهيل مرابحة مشترك – الجزء المتداول ()1-6
تسهيل مرابحة ثانوي ()3-6
االجمالي
يخصم :الجزء المتداول ضمن المطلوبات المتداولة

 30يونيو
2020
3,807,779
2,240,502
6,048,281
()297,978

 31ديسمبر
2019
4,471,830
2,236,076
6,707,906
-

القروض طويلة األجل

5,750,303

6,707,906

 1-6تسهيل مرابحة مشترك
في  31يوليو2013م ،قامت الشركة بإعادة تمويل "اتفاقية تمويل المرابحة" لسنة 2009م مع مجموعة من البنوك والتي تشمل مستثمري
تسهيل المرابحة الحاليين لتمديد تاريخ إستحقاق تسهيل المرابحة لفترة خمس سنوات تنتهي في  30يونيو 2018م والتي كانت تستحق
في  31يوليو 2013م .ويبلغ رصيد أصل القرض  8,6مليار لاير سعودي ،الجزء باللاير السعودي يبلغ  6,3مليار لاير سعودي والجزء
بالدوالر األمريكي يبلغ  0,6مليار دوالر أمريكي ( 2,3مليار لاير سعودي) .وقد تم إعادة هيكلة اإلتفاقية بحيث يتم سداد القرض بشكل
تدريجي ،حيث يستحق  ٪25من القرض خالل السنتين الرابعة والخامسة من مدة التسهيل كحد أدنى إلزامي ،فيما تستحق الـ  ٪75المتبقية
عند حلول تاريخ اإلستحقاق .قامت الشركة بسداد  2,7مليار لاير سعودي من التسهيل وبلغ رصيد أصل القرض  5,9مليار لاير سعودي
في تاريخ االستحقاق.
في  5يونيو 2018م قامت الشركة بإعادة تمويل "اتفاقية تمويل المرابحة" لسنة 2013م ومددت تاريخ اإلستحقاق لخمس سنوات إضافية
تنتهي في  29يونيو 2023م مع فترة سماح مدتها ثالث سنوات .و بلغ الرصيد الجديد ألصل القرض  5,9مليار لاير سعودي ،الجزء
باللاير السعودي يبلغ  4,25مليار لاير سعودي والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ  0,45مليار دوالر أمريكي ( 1,705مليار لاير سعودي).
و عالوة على ذلك ،تشتمل اإلتفاقية على تسهيالت رأس المال العامل يبلغ مجموعها  647،3مليون لاير سعودي ،الجزء باللاير السعودي
يبلغ  462,4مليون لاير سعودي ،والجزء بالدوالر األمريكي البالغ  49,3مليون دوالر أمريكي ( 184,9مليون لاير سعودي) لمدة
عامين .لم يتم إستعمال تسهيالت رأس المال العامل حتى اآلن.
إن مصاريف التمويل كما هو محدد في "اتفاقية تمويل المرابحة" تستحق بأقساط ربع سنوية خالل خمس سنوات .إن التسهيل الجديد
مضمون جزئيا بموجب ضمان من شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع .ورهن بعض أسهم الشركة المملوكة بواسطة بعض المساهمين
المؤسسين و التنازل عن بعض العقود والذمم المدينة واألصول الثابتة بما يعادل الرصيد القائم.
تلتزم الشركة بالتعهدات المالية الحالية للقرض.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -6القروض طويلة األجل (تتمة)
1-6

تسهيل مرابحة مشترك (تتمة)

خالل الربع الثالث من عام 2018م ،قامت الشركة بدفع مبلغ طوعي في وقت مبكر (الجزء باللاير السعودي 428,3 :مليون لاير سعودي
 ،والجزء بالدوالر األمريکي 45,8 :مليون دوالر أمريکي) بإجمالي مبلغ  600مليون لاير سعودي.
ثان في وقت مبكر (الجزء باللاير السعودي 374,81 :مليون لاير
خالل الربع الرابع من عام 2018م ،قامت الشركة بدفع مبلغ طوعي ٍ
سعودي  ،والجزء بالدوالر األمريکي 40,05 :مليون دوالر أمريکي) بإجمالي مبلغ  525مليون لاير سعودي.
خالل الربع الثاني من عام 2019م ،قامت الشركة بدفع مبلغ طوعي ثالث في وقت مبكر (الجزء باللاير السعودي 214,2 :مليون لاير
سعودي  ،والجزء بالدوالر األمريکي 22,88 :مليون دوالر أمريکي) بإجمالي مبلغ  300مليون لاير سعودي.
خالل الربع الثاني من عام 2020م ،قامت الشركة بدفع مبلغ طوعي رابع في وقت مبكر (الجزء باللاير السعودي 481,88 :مليون لاير
سعودي  ،والجزء بالدوالر األمريکي 51,49 :مليون دوالر أمريکي) بإجمالي مبلغ  675مليون لاير سعودي.

 2-6تسهيل من البنك الصناعي والتجاري الصيني
في  15أغسطس 2016م ،وقعت الشركة اتفاقية تمويل تجاري جديد طويل األجل بمبلغ  2.25مليار لاير سعودي ،وتمتد لفترة عامين
قابلة للتمديد لعام إضافي وتسدد عند اإلستحقاق ،التمويل التجاري الجديد تم توقيعه مع البنك الصناعي والتجاري الصيني الستبدال
اإلتفاقية القائمة مع تحالف بنكي ،إن التمويل مغطى بالكامل بضمان غير مشروط وغير قابل لإللغاء من قبل شركة اإلتصاالت المتنقلة
الكويتية ش.م.ك.ع .في  18مارس 2018م ،قامت الشركة بتمديد تاريخ االستحقاق النهائي إلى  8أغسطس 2019م .في  3يوليو
2019م ،قامت الشركة بسداد القرض المذكور من خالل تسهيل المرابحة الثانوي.

 3-6تسهيل المرابحة الثانوي
في  16يونيو 2019م ،أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل مرابحة ثانويي جديدة بقيمة  2.25مليار لاير سعودي مع تحالف يتكون من خمسة
بنوك لتسوية القرض التجاري القائم الذي تم الحصول عليه من البنك الصناعي والتجاري الصيني (أي سي بي سي) .تتضمن االتفاقية
شروطا أف ضل و سيكون لها تكلفة تمويل أقل .مدة االتفاقية سنتان ،مع إمكانية تمديدها ل سنة واحدة بناء على طلب ال شركة .هذا القرض
مؤمن بالكامل بضمان تجاري من شركة االتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك.ع .تُدفع مصاريف التمويل على أقساط ربع سنوية.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -7معامالت و مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
خالل الفترة الحالية ،دخلت الشركة في معامالت تجارية مع أطراف ذات عالقة:
الطرف ذو العالقة
شركة االتصاالت العمانية ش م ع ع
شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع( .مجموعة زين)
زين البحرين
زين السودان
ام تي سي لبنان اس ايه ار ال
زين العراق  /أثير تليكوم العراق المحدودة "أثير"
شركة زين جلوبال كوميونيكيشنز

إيرادات من شركات تابعة
مشتريات من شركات تابعة
رسوم استخدام عالمة تجارية محملة من قبل مساهمين
رسوم تمويل محملة من قبل مساهم

العالقة
الشركة األم لشركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع.
المساهم المؤسس  /الشركة األم
شركة تابعة لمجموعة زين
شركة تابعة لمجموعة زين
شركة تابعة لمجموعة زين
شركة تابعة لمجموعة زين
شركة تابعة لمجموعة زين
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو
 30يونيو
2020
2019
8,520
3,256
21,138
12,852
10,669
53,043
73,648
82,856

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
 30يونيو
2020
2019
21,329
6,845
58,712
33,443
61,819
106,992
150,030
163,964

فيما يلي األرصدة القائمة كما في تاريخ التقرير:
 30يونيو
2020
1,417,940
4,318,181
130,861
32,509
105
5,899,596

شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع)1-7( .
شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع)3-7( .
المساهمون المؤسسون ()2-7
انفرا كابيتال لالستثمارات ()3-7
أطراف أخرى ذات عالقة

 31ديسمبر
2019
1,356,121
4,856,420
130,861
32,256
105
6,375,763

 1-7شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع.
يتعلق هذا المبلغ بأتعاب اإلدارة المستحقة ويُستحق ألكبر مساهم في الشركة .يُعد هذا المبلغ غير مضمون وبدون فوائد وغير مقيد بأي
مدة سداد محددة وال يُسدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشترك المشار إليها في إيضاح .1-6

 2-7المساهمون المؤسسون
يتعلق هذا المبلغ برسوم التمويل المستحقة ويُستحق للمساهمين المؤسسين للشركة .يُعد هذا المبلغ غير مضمون ويتضمن فوائد بأسعار
السوق وغير مقيد بأي مدة سداد محددة وال يُسدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشترك المشار إليها في إيضاح .1-6

 3-7شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع .وإنفرا كابيتال لإلستثمارات
تُستحق هذه المبالغ للمساهمين ويتضمن فوائد بأسعار السوق .تُعد هذه المبالغ غير مضمونة وال يمكن سدادها قبل تتحقيق بعض شروط
تسهيل المرابحة المشترك المشار إليها في إيضاح  .1-6تتضمن هذه المبالغ الرسوم المالية المستحقة بقيمة  1,335مليون لاير سعودي
( 31ديسمبر 2019م 1,413 :مليون لاير سعودي).
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -8مطلوبات غير متداولة أخرى

مستحق السداد لوزارة المالية السعودية
مدفوعات طويلة األجل  -ترددات
أخرى

 30يونيو
2020
3,446,519
1,460,627

 31ديسمبر
2019
3,578,590
922,688

198,265
5,105,411

188,992
4,690,270

في عام  2013م ،قامت ال شركة بتوقيع اتفاقية مع وزارة المالية ال سعودية لتأجيل دفعات م ستحقة للدولة عن ال سنوات ال سبع القادمه .إن
هذه المدفوعات المؤجله تحت هذه اإلتفاقيه تخضرررع لعمولة تجاريه مسرررتحقه سرررنويا وباإلضرررافة الى الهامش المتفق عليه ،وسررريتم سرررداد
المبالغ المسررتحقة على أقسرراط متسرراوية تبدأ في يونيو 2021م .بلغ المبلغ المؤجل من قبل الشررركة كما في  30يونيو 2020م3,985 :
مليون لاير سررعودي ( 31ديسررمبر 2019م 3,578 :مليون لاير سررعودي) .الجزء المتداول لهذة المطلوبات والمتعلق بالفائدة المسررتحقة
مدرج ضمن ذمم دائنة تجارية وأخرى.

 -9رأس المال
يتكون رأس مال الشركة من  583.729.175سهم وتبلغ القيمة اإلسمية لل سهم  10لاير سعودي كما في تاريخ القوائم المالية .ولم تكن
هناك حركات في رأس المال خالل الفترة الحالية.

 -10ربحية السهم
تستند ربحية السهم األساسية والمخففة إلى صافي الربح لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في  30يونيو2020م والبالغة 58.6 :مليون
لاير سعودي و 164مليون لاير سعودي علي التوالي ( 30يونيو 2019م :صافي الربح لفترتي الثالثة والستة أشهر  130مليون لاير
سعودي و 260مليون لاير سعودي على التوالي) مقسوما على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والبالغة  583.729.175سهم
( 30يونيو 2019م 583.729.175 :سهم).
لم يتم احتساب أي أرباح لألسهم المخففة حيث ال توجد احتمالية أسهم عادية مخففة قائمة.

 -11ارتباطات رأسمالية والتزامات محتملة
لدى الشررركة ارتباطات رأسررمالية بمبلغ  1.216مليون لاير سررعودي كما في تاريخ التقرير ( 31ديسررمبر 2019م 1.441 :مليون لاير
سعودي).
كان لدى الشركة التزامات محتملة كما يلي:
 30يونيو
2020
82,978

خطابات ضمان
خطابات اعتمادات مستندية

161,250
244,228

 31ديسمبر
2019
100,286
161,250
261,536

تخضع الشركة في سياق األعمال اإلعتيادية لمواصلة الدعاوى القضائية ومتابعة العقوبات والغرامات المفروضة من قبل الجهات المنظمة
والبلديات وغيرها من المطالبات من الموردين وشركات اإلتصاالت التي تقدم الخدمات الخلوية .تعتقد الشركة وبعد التشاور مع مكتب
المحاماة الداخلي والخارجي واإلستشاري الفني أن هذه األمور لن يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي أو نتائج عمليات الشركة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -12الزكاة
مخصص الزكاة
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
مكون خالل الفترة  /السنة

 30يونيو
2020
18,607
8,375

 31ديسمبر
2019
18,607

الرصيد كما في نهاية الفترة  /السنة

26,982

18,607

وضع الربوطات الزكوية
أنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي حتى عام 2008م وحصلت بموجب ذلك على الشهادة النهائية ذات الصلة.
كما قدمت الشركة القوائم المالية واقرارات الزكاة لألعوام من 2009م حتى 2018م حيث قامت بتسديد الزكاة والضريبة المستقطعة
طبقا لالقرارات المقدمة.
تلقت الشركة ،في  18رمضان 1436هـ (الموافق  7يوليو 2015م) .خطاب من مصلحة الزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي وضريبة
االستقطاع عن السنوات من 2009م حتى 2011م حيث طالبت بموجبه بدفع مبالغ إضافية باجمالي  620مليون لاير سعودي منها 352
مليون لاير سعودي زكاة و 267مليون لاير سعودي ضريبة استقطاع باالضافة الى غرامة تأخير بما يعادل  %1عن كل  30يوم.
قامت الشركة باإلستئناف أمام اللجنة االبتدائية على هذه المطالبات بتاريخ  27أغسطس 2015م ،الى أن تمكنت من نقض كامل المبلغ
الخاص بالزكاة البالغ  352مليون لاير .كما تمكنت الشركة من نقض  219مليون لاير سعودي من المبلغ المطلوب الخاص بضريبة
اإلستقطاع.
ولكي تتمكن الشركة من اإلعتراض أمام اللجنة االستئنافية الضريبية ،قامت باستكمال الشروط الشكلية المحددة في نظام ضريبة الدخل
السعودي ،وذلك بسداد الفواتير الصادرة من الهيئة بمبلغ  48مليون لاير سعودي بتاريخ  16نوفمبر 2017م ،العائدة لضرائب االستقطاع.
كما أصدرت الشركة ضمان بنكي بقيمة  43مليون لاير سعودي مقابل غرامة التأخير الواجبة على ضريبة اإلستقطاع.
بناء على ما ورد أعاله استلمت الشركة الربط الزكوي المعدل للمبلغ المدفوع ،كما أنها تقدمت بإعتراضاتها أمام لجنة اإلستئناف الضريبي
على قرار اللجنة االبتدائية بتاريخ  19نوفمبر 2017م.
ال يوجد أي أثر مالي حيث أن الشركة لديها المخصصات الكافية لتغطية هذه المبالغ.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

-13

القيمة العادلة لألصول والخصوم المالية

يتم تجميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة في ثالثة مستويات من التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة .يتم تحديد هذه المجموعة بناء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة  ،على النحو
التالي:
المستوى  :1األسعار المعروضة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو الخصوم المتطابقة.
المستوى  :2مدخالت بخالف األسعار المعروضة ضمن المستوى  1والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات  ،إما مباشرة (أي
كأسعار) أو بشكل غير مباشر (أي مشتقة من األسعار).
المستوى  :3مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلﯽ بيانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غير القابلة للتحفظ).
تدرج جميع الموجودات والمطلوبات المالية للشرکة بالتکلفة المطفأة .باستثناء التحوط .لذلك  ،لم يتم إدراج إفصاح عن التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة الذي يتطلب تصنيف من ثالث مستويات للقيمة العادلة.
إن القيم الدفترية لجميع الموجودات والمطلوبات المالية الواردة في القوائم المالية هي التقريب المعقول لقيمتها العادلة.
تم تصنيف القيمة العادلة لهذه المشتقات على أنها المستوى .2
هذه األدوات المالية المشتقة ،يتم تقييمها باستخدام نماذج تقييم معترف به على نطاق واسع .تعتمد الشركة على الطرف المقابل لتقييم هذه
المشتقات .تتضمن أساليب التقييم المطبقة من قبل األطراف المقابلة استخدام نماذج قياسية إلعادة التوجيه باستخدام حسابات القيمة الحالية
وتقييمات منتصف السوق .حيثما ينطبق ذلك  ،تقوم هذه النماذج بعرض التدفقات النقدية المستقبلية وخصم المبالغ المستقبلية على القيمة
الحالية باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها على أساس السوق بما في ذلك منحنيات أسعار الفائدة وهوامش االئتمان وأسعار صرف العمالت
األجنبية واألسعار اآلجلة والمباشرة.

 -14مشتقات أدوات مالية
دخلت الشررركة في عقود مبادالت معدالت الفائدة المسررتحقة في عام 2023م بلغت القيمة االسررمية للعقد كما في  30يونيو 2020م بقيمة
 2,980مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2019م 2,980 :مليون لاير سعودي) ،وبلغت القيمة العادلة مبلغ سالب قدره  205.7مليون
لاير سعودي كما في  30يونيو  31( 2020ديسمبر 2019م 127,9 :مليون لاير سعودي) .يتراوح متوسط سعر الفائدة الثابت المتعاقد
عليه بين  ٪1.55و .٪3تم إدراج خسررارة بقيمة  77.8مليون لاير سررعودي في الدخل الشررامل اآلخر لفترة السررتة أشررهر المنتهية في 30
يونيو2020م ( 30يونيو 2019م 111.9 :مليون لاير سعودي) نتيجة لتحركات القيمة العادلة المتعلقة بهذا التحوط .تُحدد القيمة العادلة
لمبادالت أسررعار الفائدة في نهاية مدة إعداد التقرير عن طريق حسررم التدفقات النقدية المسررتقبلية باسررتخدام المنحنيات في نهاية مدة إعداد
التقرير ومخاطر االئتمان المتأصلة في العقد.

- 15 -

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -15األثر المترتب على وباء كوفيد19-
أدى تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في مطلع عام 2020م في معظم البلدان إلى تعطل األعمال التجارية على نحو واسع
النطاق ،وما ترتب على ذلك من أثر سلبي على األنشطة االقتصادية .تراقب الشركة باستمرار األثر الواقع عليها ،كما تتعاون جنبا إلى
جنب مع الهيئات الرقابية المحلية إلدارة التعطل المحتمل في األعمال بسبب تفشي وباء كوفيد.19-
نظرا لتفشي وباء كوفيد ،19-تحققت الشركة من وجود أي تسويات وتغيرات في األحكام والتقديرات وإدارة المخاطر يتعين أخذها في
االعتبار واالفصاح عنها في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة .فيما يلي االفتراضات الرئيسية حول مصادر التقديرات الرئيسية
المستقبلية واألخرى التي قد تنطوي على مخاطر جوهرية تتسبب في إجراء تسويات مادية على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة:

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تحققت الشركة من وجود أي مؤشرات على انخفاض القيمة وأي حاالت عدم تأكد جوهرية فيما يتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات
وأصول حق االستخدام الخاصة بها وخصوصا تلك الناتجة عن أي تغير في فترات عقود اإليجار ،وخلصت إلى أنه ال يوجد أثر مادي
مترتب على وباء كوفيد.19-

الخسائر االئتمانية المتوقعة وانخفاض قيمة الموجودات المالية
طبقت الشركة مخصصات إضافية تقديرية على النماذج القائمة للخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل تطبيق السيناريوهات المرجحة
باالحتماالت على عوامل االقتصاد الكلي ذات الصلة المتعلقة بالمناخ االقتصادي للسوق الذي تزاول فيه أنشطتها .كما قامت الشركة
بتقييم التعرضات في القطاعات المحتمل تأثرها لتحديد وجود أي مؤشرات على انخفاض القيمة ،وخلصت إلى أنه ال يوجد أثر مادي
مترتب على وباء كوفيد.19-

المطلوبات وااللتزامات المحتملة
قامت الشركة بتقييم األثر المترتب على تعطل أي أنشطة تشغيلية ،بما في ذلك أي تحديات تعاقدية وتغييرات في االعمال والعالقات
التجارية بين العمالء والموردين ،فضال عن استعراض الزيادة المحتملة في المطلوبات وااللتزامات المحتملة ،ولم يتم مالحظة أي
مشكالت.

مبدأ االستمرارية
أجرت الشركة تقييما حول قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة في ظل الظروف االقتصادية الحالية وكافة المعلومات المتاحة حول
المخاطر وحاالت عدم التأكد المستقبلية .تم إعداد التوقعات التي تتناول األداء المستقبلي للشركة ورأس المال والسيولة .رغم األثر المتفاقم
لوباء كوفيد ، 19-إال أنه في الوقت الراهن ،تشير التوقعات إلى أن الشركة لديها موارد كافية لالستمرار في مزاولة عملياتها التشغيلية
فضال عن أن موقفها المتعلق باالستمرارية لم يتأثر إلى حد كبير ولم يتغير منذ  31ديسمبر 2019م .ونتيجة لذلك ،فقد أعُدت هذه القوائم
المالية األولية الموحدة الموجزة :بما يتوافق مع أساس مبدأ االستمرارية.
 -16أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب أرقام السنة السابقة لغرض المقارنة في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة .لتحسين العرض وجوهر المعاملة ،تم
إعادة التصنيف في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة للدائنية إلى وزارة المالية السعودية من القروض طويلة اآلجل إلى
مطلوبات غير متداولة أخرى بمبلغ  3.579مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2019م.
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