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 اتوالنشاط التكوين - 0

تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )"الشرركة" أو "زيرن السرعودية"( بتقديردم خردمات االتصراالت المتنقلرة فري المملكرة 

 .العربية السعودية حيث تقوم بتشغيل وشراء وتقديدم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف المتنقل
 

هد 1423جمادى األولى  25بتاريخ  176رقم  ةالوزاري اتجب القرارأنشئت بمو "شركة مساهمة سعودية" يهإن الشركة 

( والمرسروم الملكري 2113يناير  7هد )الموافق 1423ذو الحجة  23بتاريخ  357( وقرار رقم 2117يونيو  11)الموافق 

 1111246192( والسجرردل التجرردارم رقررم 2117 يونيررو 12هررد )الموافررق 1423جمررادى األولررى  26/م بترراريخ 43رقررم 

( كمشغل 2113مارس  12هد )الموافق 1429ربيع األول  4الصادر من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 

  .سرنة 25ثالث لخدمة الهاتف المتنقل المعتمد على تقنية جي أس أم وخدمة الجيل الثالث في المملكة العربية السرعودية لمردة 

 .يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

 
 

تعتقرد  كمرا فري ذلرك التراريخ. ولديها عجز متراكم ،2113 سبتمبر 31إلى  2113يناير  1من  فترةلل خسائرتكبدت الشركة 

الوفراء  عمل المسرتقبلية وسرتتمكن مرنة على خطة البنيالمستقبلية والم الربحية الشركة سوف تحقق أهدافها الشركة بؤنإدارة 

 .عتيادية لتزاماتهدا من خالل قيامها بعملياتها اإلإب

 

وهيئرة السروق الماليرة(،  وتقنية المعلوماتئة االتصاالت هيبعد الحصول على الموافقات الالزمة من قبل الهيئات التنظيمية )

 ، وتمت الموافقة على القرارات التالية:2112يوليو  4تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 

  مليار لاير سرعودم  4,3 سعودم إلى مليار لاير 14الموافقة على قرار مجلس اإلدارة لتخفيض رأس مال الشركة من

مليون سهم لتعرويض عجرز الشرركة المترراكم  431,1مليار سهم الى  1,4وبناًء على ذلك يتم تخفيض عدد األسهم من 

 .2111سبتمبر  31حتى 

 مرن المقدمرة"للردفعات  جزئية رسملة عملية تنفيذ خالل من الشركة مال رأس لزيادة اإلدارة مجلس قرار على الموافقة 

 :يلي ما تمثل والتي سعودم لاير مليار 6  قدره إجمالي بمبلغ أولوية حقوق أسهم وإصدار" المإسسين المساهمين

  للدفعات المقدمة من المساهمين المإسسين" مليار لاير سعودم لرسملة جزئية  2,5 يقدر بددتم استخدام مبلغ ". 

 سرجل فري المسرجلين الشرركة مساهمي قبل من اإلكتتاب طريق عن سعودم لاير مليار 3,5 بددد تقدر نقدية سيولة ضخ 

 .أعاله إليها المشار العادية غير العمومية الجمعية إنعقاد تاريخ في كما الشركة

  تخفيض وإعادة زيادة رأس المال  أثرمن النظام األساسي للشركة لتعكس  3و  7الموافقة على التعديالت العائدة للبنود

 التالي:ك على النظام األساسي هيالتعديالت  إن .الحقاً 

  إن عردد  .مليرار لاير سرعودم بعرد إصردار أسرهم حقروق أولويرة  11,3بعد التعديل:  إن رأس مرال الشرركة هرو  7البند

 .لاير سعودم للسهم الواحد 11مليار سهم بقيمة إسمية تبلغ  1,13األسهم هو 

 بإجمراليالواحرد  للسرهم سرعودملاير  11تبلغ  إسميةمليار سهم بقيمة  1,13 في إكتتب المساهمينبعد التعديل:  3 البند 

 .سعودم لاير مليار 11,3

 .2112 يوليو 17 ميو بنهاية إغالقها وتم 2112 يوليو 11فترة االكتتاب المتعلقة بعملية إصدار أسهم حقوق األولوية في  بدأت

7

http://www.citc.gov.sa/


 

 

 االتصاالت المتنقلة السعوديةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 )تتوت( غيز الوزاجعت (إيضاحاث حىل القىائن الواليت األوليت )
 3300 سبتمبر 03المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

 

 ات ) تتمة (والنشاط التكوين - 0

 المال والتي شملت المراحل التالية:بنجاح عملية إعادة هيكلة رأس  2112يوليو  24نفذت زين السعودية بتاريخ 

 تخفيض رأس المال. 

 "رسملة جزئية لد "الدفعات المقدمة من المساهمين المإسسين.  

 إصدار أسهم حقوق أولوية. 
 

مليرون لاير سرعودم ترم قيردها مباشررة فري قائمرة التغيررات فري حقروق  137,6إن تكلفة المعامالت المذكورة أعاله والبالغة 

 .المساهمين
 

 رأس المال  تخفيض
 

وعليره فقرد ترم تخفريض إجمرالي سرعودم، مليرار لاير  4,3لاير سعودم إلرى  مليار 14من قامت الشركة بتخفيض رأسمالها 

 قردره نخفراضإأم بمعردل )سرهم مليرون 919,9سرهم عرن طريرق إلغراء  مليون 431,1 مليار سهم إلى 1,4عدد األسهم من 

. ترم 2111سربتمبر  31 فريإن الغرض من هذا التخفيض هو إطفاء العجز المتراكم للشرركة كمرا  .(رأس المال في٪ 65,7

   .2112يوليو  4اإلنتهاء من عملية تخفيض رأس المال في 

 "المإسسين "الدفعات المقدمة من المساهمين رسملة جزئية لـ

)راجرع قام المساهمون المإسسون الذين قدموا للشركة سابقاً دفعات مقدمة خاضعة لفائدة بما فيهم بيت أبرو ظبري لتسرتثمار 

لرم  .مليرار لاير سرعودم 2,5" والتري بلغرت حروالي برسملة جزء من "الدفعات المقدمة مرن المسراهمين ( 6و 4إيضاح رقم 

 تخضع الفوائد المستحقة المتراكمة والعائدة خصيصاً لهذا الدين الخاضع للفائدة لعملية الرسملة .

عردد مليرار لاير سرعودم، وعليره فقرد ترم زيرادة  7,3مليار لاير سرعودم إلرى  4,3بعد عملية الرسملة ارتفع رأس المال من 

 .مليون سهم 734,7مليون سهم إلى  431,1 األسهم من

 أولويةإصدار أسهم حقوق 

بعد عملية الرسملة الجزئية المذكورة أعاله، تم ضدخ سريولة نقديردة عرن طريرق إصرددار أسرهم حقروق أولويردة بلغرت قيمتهرا  

مليار لاير سعودم. لقد تم االكتتاب بهذا المبلغ من قبل مساهمي الشرركة المسرجلين فري سرجل زيرن السرعودية كمرا فري  3,5

 مليرار لاير 7,3. وبعرد هرذه العمليرة إرتفرع رأس المرال مرن 2112يوليرو  4الجمعية العمومية غير العادية في تاريخ انعقاد 

مليرار سرهم . وقرد  1,13مليرون سرهم إلرى  734,7مليار لاير سرعودم وعليره فقرد زاد عردد األسرهم مرن  11,3سعودم إلى 

مليرار  2,2مليار لاير سعودم بينما تم ضرخ المبلرغ المتبقري البرالغ  1,3قامت شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك بضخ مبلغ 

 .لاير سعودم عن طريق االكتتاب العام

 .%37,15% إلى 25وبناًء على ذلك، ارتفعت نسبة ملكية شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك من 
 

 سعٕدي عهى انُحٕ انًبٍٍ أدَبِ: يهٍبس لاير 0,5لبيج انششكت ببسخخذاو جزء يٍ انسٍٕنت انُمذٌت انخً حى ضخٓب ٔانببنغت 

  إصدار أسهم حقوق األولويةالمتعلقة ب تكاليفالتسديد. 

  مليون لاير سعودم 751المشترك بقيمة لمرابحة ا تسهيل أصل من جزءتسديد. 

 للشركة االستيعابيةنفقات المشاريع الرأسمالية والمطلوبة لزيادة التغطية والقدرة  تمويل. 
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 عادة التمويلإ اتإتفاقي

الحرراليين والبحررث عررن  لمسررتثمرينعلررى البرردء فرري المفاوضررات مررع ا  أيضرراً  مجلررس اإلدارة وافررق،  2111أكترروبر  11فرري 

  .الحاليالمرابحة تسهيل  تمويل إلعادة جدد محتملين مستثمرين

 

قبل هذا التاريخ حصرلت الشرركة علرى الموافقرة باإلجمراع مرن  .يل المرابحة الحاليسه، إستحق سداد ت2112يوليو  27 في

حصرلت بعد ذلرك . 2112سبتمبر  27المرابحة على تمديد تاريخ اإلستحقاق لمدة شهرين حتى تاريخ تسهيل قبل مستثمرم 

  .2113 يوليو 31الحالي حتى التسهيل الشركة على عدة موافقات لتمديد 

 

مسرتثمرم تسرهيل  بعرض مرع تسرهيل المرابحرة" اتفاقيرةلتعديل وإعرادة جدولرة " اقية، وقعت الشركة إتف2113يوليو  31في 

مليرون لاير سرعودم مرن مواردهرا النقديرة  369 مبلرغ الشرركةسرددت  ، حسرب شرروط االتفاقيرة الجديردة .الحراليين المرابحة

 مليار لاير سعودم. 3,63ليبلغ قرض الالداخلية لتخفيض رصيد أصل 

 

 31 فري تنتهري سنوات 5 لفترة توقيع اإلتفاقية الجديدة قامت الشركة بنجاح بتمديد فترة استحقاق تسهيل المرابحة الحالي مع

 .(3ايضاح ) راجع  2113 يوليو
 

يردفع بالكامرل ومليرار لاير سرعوم  2,25بلرغ بمجديرد  طويل االجل تسهيل قرضتوقيع ب الشركة قامت،  2113يونيو 5 في

 3 والمسرتحق فري ةمحلير ةك تجاريروالتسهيل الحالي المتحصل مرن بنرتمويل عادة إل سنوات ثالثل بتاريخ االستحقاق الممتد

 .(3)راجع ايضاح رقم  2113 إبريل

 

 .التشرررغيلية فررري المسرررتقبل المنظرررور األنشرررطةفررري  السرررتغاللهابموجرررب تقرررديرات اإلدارة فرررإن لررردى الشرررركة مررروارد كافيرررة 

  .في النشاط ستمراريةاالتم إعداد هذه القوائم المالية األولية على أساس مبدأ  فقد وعليه

 

 مع وزارة المالية السعودية االتفاق

 

السررررنوات السرررربع  عررررنلدولررررة ات مسررررتحقة لتؤجيررررل دفعررررل السررررعودية مررررع وزارة الماليررررة قامررررت الشررررركة بتوقيررررع اتفاقيررررة

عمولرررة تخضرررع ل التفاقيرررةاتحرررت هرررذه المإجلرررة المررردفوعات هرررذه إن  .سرررعودم مليرررار لاير 5,6المقررردرة بمبلرررغ والقادمرررة 

 .2121يونيو تبدأ في  على أقساط متساوية المبالغ المستحقة سدادويتم  اً سنويتدفع تجارية 
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 االتصاالث الوتنقلت السعىديتشزكت 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 )تتوت( غيز الوزاجعت (إيضاحاث حىل القىائن الواليت األوليت )
 3300 سبتمبر 03المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

 

 ( تتمة)  اتوالنشاط التكوين - 0

 

 تعاون إستراتيجي

مررع شررركة  فودافررون سرريلز آنررد سيرفيسررز ليميتررد  2112سرربتمبر  2أعلنررت الشررركة أنهررا قررد أبرمررت إتفاقيررة تجاريررة بترراريخ 

لشركة زين السرعودية  الوصرول إلرى نقرل المعرفرة المتعمقرة حرول مجموعرة  ستوفر إتفاقية التعاون التجارم إن .)فودافون(

سررتغطي هررذه اإلتفاقيررة  .مررن األمررور التشررغيلية جنبرراً إلررى جنررب مررع العالقررات التجاريررة ودعررم قسررم المشررتريات مررن فودافررون

خرردمات التجرروال الرردولي واألجهررزة كمررا أنهررا سررتتي  الفرصررة لعمررالء زيررن السررعودية لتسررتفادة مررن والمنتجررات والخرردمات، 

 .الخبرات الرائدة والحضور العالمي الذم تتمتع به فودافون

 

 .ربية السعودية، المملكة الع 11351، الرياض  295314إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد 

 

 . 2113اكتوبر  27 بتاريخ تمت الموافقة على هذة القوائم المالية األولية من قبل مجلس اإلدارة

 

  الهامة السياسات المحاسبية - 3

 

تم تطبيق هذه السياسرات بشركل  .تم إدراجها أدناه األولية في إعداد هذه القوائم المالية المتبعةإن السياسات المحاسبية الهامة 

 .المعروضة ما لم يذكر غير ذلك الفتراتمنتظم لجميع 
 

 

 س اإلعدادأس

لمعايير المحاسبية ل طبقاً و المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقاً لمبدأ االستحقاق المحاسبي، األولية القوائم المالية أعدت

مع القوائم المالية  األولية بالتزامنكما ينبغي قراءة هذه القوائم المالية  .القانونيينالصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

 .م2112ديسمبر  31 للسنة المنتهية فيالسنوية 

 

إن أهم السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية األولية المذكورة أدناه متوافقة مع السياسات المحاسبية 

 .م2112ديسمبر  31اد القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في في إعد المتبعة

 

 فترة البيانات المالية

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية وفقاً  .من كل سنة ميالديةديسمبر  31يناير وتنتهي في  1تبدأ السنة المالية للشركة في 

 أوليةلمعيار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للتقارير المالية األولية على أساس فترات متكاملة والتي تعتبر كل فترة 

تسجل خالل  رةللفتوبالتالي فإن اإليرادات واألرباح والمصاريف والخسائر  .ال يتجزأ من السنة المالية بوضعها جزءً 

تتضمن هذه القوائم المالية األولية كافة التسويات، بما في ذلك التسويات االعتيادية المكررة، التي  .فيهاالتي تحققت  ةلفترا

  .والتدفقات النقدية بصورة عادلة األعمالتعتقد اإلدارة بؤنها ضرورية لعرض كل من قوائم المركز المالي و

 .لألعمالمإشراً على النتائج السنوية  قد ال تكون األولية ةلفترا أعمالنتائج إن 
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
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 3300 سبتمبر 03المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

 

 الهامة ) تتمة ( السياسات المحاسبية - 3

 تقديرات وافتراضات محاسبية مإثرة

استخدام تقديرات  في المملكة العربية السعودية المحاسبية المتعارف عليها عاييروفقاً للم األولية يتطلب إعداد القوائم المالية

المحتملة كما في تاريخ  المطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوباتوافتراضات تإثر على مبالغ الموجودات و

يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل  .المالية ةلفترالقوائم المالية، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات والمصاريف خالل ا

 .مستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف

 .رات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقاً لتعريفها، نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعليةتقوم الشركة بتقدي

 التقارير القطاعية

 )أ( القطاع التشغيلي

 أو المنشآت التي: األعمالالقطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات أو 

 .تعمل في أنشطة تدر إيرادات (1

وتقييم  بتخصيص المواردتقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق  (2

 .األداء

 .تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل (3

 )ب( القطاع الجغرافي

بيئة اقتصادية  أو المنشآت التي تقوم بؤنشطة تدر إيرادات في األعمالالقطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو 

 .محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى

 العمالت األجنبية تتحويال

 )أ( العملة الرئيسية

 .للشركة باللاير السعودم والتي هي العملة الرئيسية للشركة األولية تظهر القوائم المالية 

 )ب( معامالت وأرصدة

المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودم على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك يتم تحويل 

يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة من تحويل الموجودات  .المعامالت

 األعمالضمن قائمة الفترة صرف العمالت السائدة كما في نهاية  النقدية بالعملة األجنبية على أساس أسعار طلوباتموال

 .األولية

 النقدية وشبه النقدية

، إن النقررد فرري الصررندوق ولرردى البنرروك واالسررتثمارات قصرريرة األجررل األخرررى عاليررة السرريولة النقديررةه يررة وشرربشررتمل النقدت

 .والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء ،وجدت
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 )تتوت( غيز الوزاجعت (إيضاحاث حىل القىائن الواليت األوليت )
 3300 سبتمبر 03المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

 

 الهامة ) تتمة ( السياسات المحاسبية - 3

 ذمم مدينة

الذمم المدينة بصافي القيمة القابلة للتحقق والتي تمثل اإليرادات المفوترة وغير المفوترة بعد خصم مخصص الذمم تظهر 

المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن  ذممالمخصص  يتم عمل .المشكوك في تحصيلها

يتم قيد هذه المخصصات في قائمة  .ألصلية للذمم المدينةالشركة من تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط ا

وعندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها  .وتظهر تحت بند "مصاريف توزيع وتسويق" األولية األعمال

تقّيد أم مبالغ تسترد في وقت الحق لذمم قد تم شطبها بقيد دائن على  .المشكوك في تحصيلها ذمممقابل مخصص ال

 .األولية األعمال"مصاريف توزيع وتسويق" في قائمة 

 مخزون

يحدد سعر التكلفة على أساس متوسط  .أيهما أقل ،يقّيد المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق

قيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقّدر في سياق األعمال العادية ناقصاً تكاليف استكمال تمثل صافي ال .التكلفة المرج 

 .العملية ومصاريف البيع

 معداتو ممتلكات

 .اإلنشاءات تحت التنفيذ التي تظهر بالتكلفة بإستثناء المتراكمة االستهالكات خصمكلفة بعد تالمعدات بالوتظهر الممتلكات 

على أساس طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة هذه الموجودات على مدى األولية  األعمالقائمة يحّمل االستهالك على 

 األعمار اإلنتاجية المقّدرة لها كما يلي:

 السنوات 
اإليجار أو العمر مدة  تحسينات على المؤجور

 أيهما أقل اإلنتاجي 
 3 اإلتصاالت معدات شبكة

 15 أعمال مدنية )إتصاالت(
 2 أنظمة تقنية المعلومات
 5 خوادم تقنية المعلومات

 5 أثاث ومفروشات
 2 معدات مكتبية

 5 النقل األخرى معداتو سيارات

 .األولية األعمالتحّدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقّيد في قائمة 

 

 األعمالتقيَّد مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهرياً من العمر اإلنتاجي المقّدر لألصل في قائمة 

 .يتم رسملة التجديدات والتحسينات الهامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل الذم تم استبداله .عند تكبدها األولية
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 )تتوت( غيز الوزاجعت (إيضاحاث حىل القىائن الواليت األوليت )
 3300 سبتمبر 03المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

 

 الهامة ) تتمة ( السياسات المحاسبية - 3

 الملموسةالموجودات غير 

سرنة بنراًء علرى فتررة  25ترم تحديرد فتررة اإلطفراء والمقردرة برد  .يتم قياس رسم الرخصة بالتكلفة بعد طرح اإلطفراء المترراكم

يتم تحميل مصاريف اإلطفاء  .الترخيص القائمة وشروط تجديد الترخيص وفيما إذا كان الترخيص معتمداً على تقنية محددة

 .ى أساس القسط الثابت خالل العمر االنتاجي المقدر للشبكة من تاريخ بدء الخدمة للشبكةعل األولية األعمالعلى قائمة 

بالتكلفة ويتم اطفاإها إبتداًء مرن تراريخ تقرديم الخدمرة  اإلستحواذيتم تسجيل حقوق إستعمال عدد من خدمات اإلتصاالت عند 

 .لالنظامية أيهما أق بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية أو المدة

 

يررتم إطفرراء هررذه  .تررتم رسررملة تررراخيص البرررامج الحاسرروبية علررى أسرراس التكرراليف المتكبرردة السررتحواذها وتفعيلهررا لالسررتخدام

يرتم تسرجيل التكراليف المرتبطرة بشركل  .سرنوات 5-2التكاليف على أساس العمر اإلنتاجي المقّدر لها والذم يترراوح مرا برين 

مباشر بإنتاج منتجات برمجية قابلة للتحديد ومميزة ومسيطر عليها من قبرل الشرركة ويتوقرع منهرا منرافع اقتصرادية مسرتقبلية 

  .كموجودات غير ملموسة السنة الواحدةتتعدى 

 

 .يتم تسجيل التكاليف المرتبطة بصيانة البرمجيات كمصاريف عند حدوثها

 

 في قيمة الموجودات غير المتداولة هبوطال

يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما يتعلق بالهبوط في قيمتها عندما تشير الحاالت أو التغير في الظروف إلى أن 

يتم إثبات الخسارة الناتجة عن الهبوط في القيمة، والتي تمثل الزيادة في  .القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد

 ،القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام

لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة لغرض تقدير الهبوط، يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى  .أيهما أعلى

يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة، بخالف الموجودات غير الملموسة، والتي سبق أن  .ومحددة )وحدات مدرة للنقد(

إذا ما تم الحقاً عكس خسارة  .حدث هبوط في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك الهبوط، وذلك في تاريخ كل فترة مالية

القابلة تها لقيمالتقدير المعدل إلى الوحدة المدرة للنقد لقيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو في ا لهبوطا

الوحدة المدرة للنقد في قيمة ذلك األصل أو  لهبوطالقيمة الدفترية فيما لو لم يتم إثبات خسارة ا عن زيدي ، على أاللالسترداد

 خسائرال يتم عكس  .األولية في قائمة األعمال كدخلفي القيمة فوراً  لهبوطسارة ايتم إثبات عكس خ .في السنوات السابقة

 .قيمة الموجودات غير الملموسة في لهبوطا
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 )تتوت( غيز الوزاجعت () إيضاحاث حىل القىائن الواليت األوليت
 3300 سبتمبر 03المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

 

 الهامة ) تتمة ( السياسات المحاسبية - 3

 القروض

يتم رسملة تكاليف القروض التي  .تكاليف المعاملة المتكبدة خصميتم إثبات القروض بقيمة المتحصالت المستلمة بعد 

يتم تحميل تكاليف القروض  .ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المإهلة وذلك كجزء من هذه الموجودات

 .األولية األعمالاألخرى على قائمة 

 

 ذمم دائنة ومستحقات

 .الشركة تمت أو لم تتم فوترةالتي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء  المطلوباتيتم إثبات مبالغ 

 

 مخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سابق، وهناك إحتمال وجود 

 .عليه يعتمدإستخدام للموارد لتسوية اإللتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل 

 

 الزكاة

اة المستحقة على يتم تحميل مخصص الزك .تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل )"المصلحة"(

 اتيتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت، بموجب الربوط .األولية على قائمة األعمالالشركة، إن وجد، 

 .الزكوية النهائية، عند تحديدها

الشركة باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وذلك تقوم 

 .طبقاً لنظام ضريبة الدخل السعودم

 

 للموظفين  نهاية الخدمةمخصص مكافؤة 

لعربية السعودية من قبل يتم قيد مخصص مكافؤة نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط أنظمة العمل والعّمال في المملكة ا

يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس القيمة الحالية للمكافؤة المكتسبة التي تحق  .األولية  األعمالالشركة ويحّمل على قائمة 

يتم إحتساب المبالغ المسددة عند نهاية  .األولية للموظف فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي

ة على أساس رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة، كما هو موض  في أنظمة المملكة الخدم

 .العربية السعودية
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 )تتوت( غيز الوزاجعت (األوليت )إيضاحاث حىل القىائن الواليت 
 3300 سبتمبر 03المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

 

 الهامة ) تتمة ( السياسات المحاسبية - 3

 اإليرادات

تتكون اإليرادات من االتصاالت المتنقلة من مبالغ محّملة  .اإليرادات من اإليرادات من االتصاالت المتنقلةأغلبية  تتكون

على العمالء عند استخدامهم لفترات البث والرسائل النصية وجميع خدمات االتصاالت المتنقلة األخرى بما في ذلك توفير 

 .الشركةالمحمول األخرى بشبكة و والخط األرضي شبكاتالخدمات البيانات والمعلومات ورسوم ربط مستخدمي 

 

يتم  .الفترةتسجل فترات االتصال المستخدمة من قبل العمالء كجزء من الفواتير الدورية ويعترف بها كإيراد خالل تلك 

تسجيل اإليرادات من الخدمات غير المفوترة والناتجة من الخدمات التي قدمت من تاريخ إعداد الفاتورة إلى نهاية كل فترة 

في الفترات التالية لكل  التي سيتم تقديمهااإليرادات غير المكتسبة من الخدمات  تؤجيل ما يتممحاسبية كإيرادات مستحقة بين

أما اإليرادات الناتجة عن بيع البطاقات المسبقة الدفع فإنها تإجل إلى أن يستخدم العميل فترات االتصال أو  .فترة محاسبية

 .الرصيدعند انتهاء صالحية 

 

ناتجرررة عرررن تررروفير خررردمات البيانرررات والمعلومرررات عنررردما تقررروم الشرررركة بتقديررردم الخدمرررة اليرررتم اإلعترررراف بررراإليرادات 

أو مبلررغ العمولرررة  للعميرررل ةالصررادر ويتوقررف ذلررك علرررى طبيعررة الخدمررة فإمرررا يعترررف بهرررا حسررب إجمررالي مبلرررغ الفرراتورة

 .المستحق مقابل تيسير الخدمة

 

عند تقديدم مثل هذه الحوافز في سياق العرض الذم يتضمن  .العروض الترويجيةالحوافز للعمالء كجزء من  يتم تقديم

مزايا أخرى، فإن اإليراد الذم يمثل القيمة العادلة للحافز والمرتبط بالمزايا األخرى المقدمة للعميل كجزء من العرض 

تضمن أكثر من وفيما يخص العروض التي ت .نفسه، يإجل ويعترف به طبقاً لوفاء الشركة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز

تقوم الشركة بصفة عامة بتحديد  .ميزة، فإن قيمة العرض توزع على كل ميزة بناًء على القيمة العادلة لكل عنصر منفرداً 

 .القيم العادلة للعناصر المنفردة طبقاً لألسعار التي يتم عندها بيع كل ميزة على أساس مستقل

 

 داريةإوعمومية ووتسويق  توزيعمصاريف 

بالضرورة تكون ال على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي  والتسويق والعمومية واإلدارية توزيعف الداريمص تشتمل

مصاريف  توزع هذه التكاليف بين .ة المتعارف عليهايالمحاسب عاييرمللوفقاً  مطلوبكما هو  اإليراد اليفتك جزءاً من

 .، إن لزم األمر، بطريقة منتظمةاإليراد اليفتكواإلدارية ووالعمومية  سويقوالت توزيعال

 

 عقود إيجار تشغيلية

تصّنف عقود اإليجار للممتلكات والمعدات كعقود إيجار تشغيلية في حالة بقاء جميع المخاطر والمنافع لهذه المعدات 

على األولية  األعمالبموجب عقود اإليجار التشغيلية على قائمة  مصاريف اإليجاريتم تحميل  .والممتلكات مع المإجر

 .أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 )تتوت( غيز الوزاجعت (إيضاحاث حىل القىائن الواليت األوليت )
 3300 سبتمبر 03المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

 

 الهامة ) تتمة ( السياسات المحاسبية - 3

 مشتقات األدوات المالية

تعتمد طريقة االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة إذا كانت هذه  .يتم قياس مشتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة

إن الجزء الفّعال من التغيرات في القيمة العادلة لهذه المشتقات التي تم  .المشتقات مخصصة كؤدوات تحوط أم ال

 المساهمين تخصيصها وينطبق عليها مفهوم التحوط للتدفقات النقدية، يتم االعتراف بها كاحتياطي تحوط في قائمة حقوق

إن األرباح  .األولية األعمالة في قائمة إن األرباح والخسائر المرتبطة بالجزء غير الفّعال يتم االعتراف بها مباشر .األولية

التي حدث  الفترةاألولية في  األعمالوالخسائر التي تم االعتراف بها مبدئياً في احتياطي التحوط، يتم تحويلها إلى قائمة 

 .األولية من قبل البند المتحوط منه األعمالفيها التؤثير على قائمة 

 

 طويلة األجلالقصيرة والالقروض تسهيالت  - 0

 ( يةالرياالت السعودالف آب)  

 2112سبتمبر 31 2112ديسمبر 31 3300سبتمبر 03 

 (مراجعة غير) )مراجعة( (مراجعة)غير  

    قصير األجل
    

 155,464 171,139 333,338 )ج( المتداولالجزء  – تسهيل ضمان إئتمان تصدير

 2,233,419 2,243,332 - محلي )ب(تسهيل طويل األجل من بنك تجارم 

 9,111,111 9,111,111 - )أ( الجزء المتداول – تسهيل مرابحة مشترك

 333,338 11,413,421 11,393,333 

    األجل طويل
    

 - - 5,402,222 )أ( المتداول غير الجزء – تسهيل مرابحة مشترك

 - - 3,336,033 تسهيل طويل األجل من بنك تجارم محلي )ب(

 523,394 644,133 482,070 )ج( المتداول غير الجزء – تسهيل ضمان إئتمان تصدير

 00,358,424 644,133 523,394 
 

مليار لاير سعودم تقريباً، من قبل البنك السعودم الفرنسري فري يوليرو مرن  9,75البالغ   المشترك المرابحة تسهيل( تم ترتيب أ)

مليرار لاير سرعودم وجرزء آخرر بالردوالر  7,19المرابحرة مرن جرزء براللاير السرعودم بإجمرالي  تسهيل. يتكون 2119عام 

 مليار لاير سعودم(. 2,66مليون دوالر أمريكي )أم ما يعادل  711األمريكي بإجمالي 

 

المرابحة تستحق بؤقساط ربع سنوية على مدة القرض. وفقاً لشرروط تسهيل تفاقية إصاريف التمويل كما هو مذكور في إن م

( 2111أغسرطس  12سرتحقاق األساسري )تفاقية تمويل المرابحة استعملت الشركة الخيارين المتراحين لهرا لتمديرد تراريخ اإلإ

. اسرتعملت الشررركة 2112يوليررو  27كاملرة وترراريخ إسرتحقاق نهرائي لسرتة أشرهر لكررل خيرار لمجمرروع تجديرد التسرهيل لسررنة 

 .2112يوليو  27بنجاح الخيارين األول والثاني وقامت بتمديد تسهيل المرابحة إلى 

 

مليرون لاير سرعودم مرن  751أعاله، قامت الشركة بتسديد جزء من هرذا التمويرل بقيمرة  1 رقم اإليضاح فيكما ذكر سابقاً 

 عملية إصدار حقوق أسهم أولوية. النقدية منالمتحصالت خالل 
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 )تتوت( غيز الوزاجعت (إيضاحاث حىل القىائن الواليت األوليت )
 3300 سبتمبر 03المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

 

 )تتمة( القروض القصيرة والطويلة األجلتسهيالت  - 0

مع مستثمرم تسرهيل المرابحرة  لتعديل وإعادة جدولة "إتفاقية تسهيل المرابحة" وقعت الشركة إتفاقية، 2113يوليو  31ي ف

وقررد تررم إعررادة هيكلررة  .2113يوليررو  31 تنتهرري فرريتسررهيل المرابحررة لفترررة خمررس سررنوات ترراريخ إسررتحقاق لتمديررد الحرراليين 

السنتين الرابعرة والخامسرة مرن مردة القرض خالل % من 25د القرض بشكل تدريجي، حيث يستحق االتفاقية بحيث يتم سدا

شرركة بسرداد جرزء مرن ال تقامر .% المتبقيرة عنرد حلرول تراريخ االسرتحقاق75فيمرا تسرتحق ال، التسهيل كحد أدنرى إلزامري 

 ، الجرزء مليرار لاير سرعودم 3,6 القررض الحراليأصرل رصيد  يبلغو .من مواردها النقدية الداخلية جزءالتسهيل باستخدام 

مليرار لاير  2,3) أمريكري دوالر مليرار 1,6مريكري يبلرغ األوالجزء بالدوالر  لاير سعودم مليار 6,3السعودم يبلغ  باللاير

 .سعودم(
 

 (.1)راجع إيضاح رقم  متداولة غير كمطلوبات 2113 سبتمبر 31وعليه تم تصنيف الرصيد القائم كما في 
 

 نفرري اتفاقيررة تسررهيل المرابحررة تسررتحق بؤقسرراط ربررع سررنوية خررالل الخمررس سررنوات. ا كمررا هررو محرردد ان مصرراريف التمويررل

ورهررن أسررهم المسرراهمين  .التسررهيل الجديررد مضررمون جزئيررا بموجررب كفالررة معطرراة مررن شررركة االتصرراالت المتنقلررة ش.م.ك

 المإسسين.
 

 تتلخص التعهدات المالية المفروضة من قبل البنوك المقرضة كما يلي:

 .المدينة والذمم العقود بعض التنازل عن .أ 

 على قيود التؤمين والحسابات التشغيلية. رهونات .ب 

 .قيود على القروض والضمانات التي تمن  للعمالء والموزعين والتجار وباعة التجزئة وباعة الجملة والموظفين .ج 

 .عدم حصول الشركة على أم تسهيالت إضافية، كما تشترط التؤمين على جميع موجودات الشركة .د 

 .المالية الرافعةلضريبة واالستهالكات واإلطفاء ومستوى رباح قبل الفوائد وااأل .ه 
 

من خالل بنوك تجارية محلية من أجرل إعرادة تمويرل التزامرات  قرض طويل األجلتسهيل ، تم ترتيب  2111إبريل  5في ( ب)

 التسرهيليتكرون هرذا  .2113إبريرل  3الشركة المترتبة على التمويل قصير األجل الموجود سابقاً والذم يستحق السرداد فري 

مليرون  111مليرون لاير سرعودم وجرزء بالردوالر األمريكري يبلرغ إجماليره  1,375من جزء باللاير السعودم يبلرغ إجماليره 

اإلتصراالت المتنقلرة  شرركةمليون لاير سرعودم( وذلرك مقابرل ضرمانات مقدمرة مرن قبرل  375دوالر أمريكي )أم ما يعادل 

 .ليها في اإلتفاقية ودين ثانوم لتسهيل المرابحة الحاليألعباء عموالت منصوص ع التسهيلخضع هذا ي ..ش.م.ك
 

 من االنتهاءمن أجل  ،2113 يونيو 5حتى  الحاليطويل االجل تسهيل زمة لتمديد الحصلت الشركة على الموافقة ال

 الوثائق القانونية إلعادة التمويل.
 

استحقاق  فترةبمليار لاير سعوم و 2,25 بمبلغجديد  طويل االجل تسهيل قرضتوقيع بالشركة  قامت ، 2113 يونيو 5 في

يخضرع  .مرع تحرالف بنكري يضرم أربعرة بنروك التسرهيلترم ترتيرب  المذكور أعراله. تمويل التسهيلإلعادة  سنوات ثالثل تمتد

بالكامرل بضرمان  ىومغطر ،الحراليثرانوم لتسرهيل المرابحرة  ديرن عتبررالتسهيل الجديد ألعباء تمويل مذكورة في االتفاقيرة وي

بالكامرل سريدفع الجديد هذا التسهيل إن . ش.م.كغير مشروط وغير قابل لتلغاء من قبل شركة اإلتصاالت المتنقلة الكويتية 

 .2116يونيو  2تاريخ االستحقاق في 
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 سعودية () شركة مساهمة 
 

 )تتوت( غيز الوزاجعت (إيضاحاث حىل القىائن الواليت األوليت )
 3300 سبتمبر 03المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

 

 )تتمة( القروض القصيرة والطويلة األجلتسهيالت  - 0

 .بين الشركة، و بنوك دولية )المنظمرين المكلفرين( تصدير ضمان ائتمان تسهيل تم التوقيع على اتفاقية 2112يونيو  21في ( ج)

 .المرابحة المشترك لتسهيلودين ثانوم  .ك.م.إن هذا التسهيل مضمون من قبل شركة االتصاالت المتنقلة ش

 إن الغرض من هذا التسهيل هو:

 تسديد مبالغ دائنة ألحد موردم الشركة التقنيين. 

  المقدمة من نفس المورد التقني الجديدة يةخطط التوسعالالمزيد من تمويل. 

 

مليررون دوالر أمريكرري( بالكامررل، كمررا  155أ مررن القرررض )ء ، قامررت الشررركة باسررتخدام الجررز 2113 سرربتمبر 31كمررا فرري 

ترم إلغراء الجرزء المتبقري غيرر  .مليرون دوالر أمريكري مرن الجرزء ب 171مليرون دوالر أمريكري مرن  93وقامت باسرتخدام 

 .2113المستخدم خالل الربع األول لعام 

إن سررداد  .القرررضنصرف سررنوية علررى مرردة  أقسرراطعلررى  تسررتحق اتفاقيررة التسررهيلمصراريف التمويررل كمررا تررم ذكرهررا فري  إن

 155)إجمرالي  القررضمرن  أللجرزء  2112على دفعات نصف سرنوية لمردة خمرس سرنوات تبردأ بشرهر يوليرو  سيتم القرض

 31كمرا فري . (أمريكري دوالر مليرون 93)إجمرالي  القررضمرن  بللجرزء  2113بشهر يوليو  وتبدأ( أمريكي دوالر مليون

 تم سداد أربعة أقساط. 2113سبتمبر 
 

 المإسسين من المساهمين مقدمة دفعات  - 4

طبقرراً للترتيبررات المتفررق عليهررا مررع الشررركاء خررالل عررام  .مبررالغ كرردفعات مقدمررة للشررركة تقررديمقررام المسرراهمون المإسسررون ب

 .الرصيد القائم لمصاريف تمويل على أساس المعدالت السائدة في السوق يخضع ،م2119

 

 من المساهمين:المقدمة  دفعاتلل فيما يلى تفصيل 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

2112سبتمبر 31   2112 ديسمبر 31   3300 سبتمبر 03    

 مراجعة(غير )  )مراجعة(  )غير مراجعة(  

 1,135,174    1,646,063    3,346,205    .ك.م.شركة االتصاالت المتنقلة ش

 3,413      3,413    5,400    بيت أبوظبي لالستثمار

    3,388,080    1,955,313    1,143,537 

 535,927    617,517    733,334    أعباء مالية مستحقة

 1,629,514    2,562,311    3,278,088    اإلجمالي
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 )تتوت( غيز الوزاجعت (إيضاحاث حىل القىائن الواليت األوليت )
 3300 سبتمبر 03المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

 

 )تتمة( المإسسين دفعات مقدمة من المساهمين - 4
 

، تمت رسملة الدفعات مقدمة من المساهمين المإسسين "الدفعات المقدمة مرن المسراهمين"  1اإليضاح رقم  فيكما تم ذكره 

الفوائررد المسررتحقة المتراكمررة للرردفعات المقدمررة مررن المسرراهمين لررم تخضررع  مليررار لاير سررعودم. 2,5والترري بلغررت حرروالي 

سرعودم،  مليرار لاير 7,3مليار لاير سعودم إلى  4,3المإسسين لعملية الرسملة. بعد عملية الرسملة إرتفع رأس المال من 

 .مليون سهم 734,7مليون سهم إلى  431,1 عدد األسهم منوعليه فقد تم زيادة 

 

، بما في ذلك مصاريف التمويل المستحقة 2113 سبتمبر 31لم يتم جدولة سداد الدفعات المقدمة من المساهمين كما في 

 . المشترك المرابحة تسهيلوذلك حتى يتم سداد 

 

وبيت أبو ظبي لالستثمار في اتفاقيرة تسروية بتراريخ   القابضة "ركيزة" باإلضافة الى ذلك، دخل مساهم مإسس شركة ركيزة

 إدعاء تقردم بالنسبة إلى، "اتفاقيات التسوية"( اً )مع 2113اكتوبر  23وأبرمتا اتفاق ملحقاً لهذا االتفاق في  2113يوليو  13

 لها إلرى بيرتركيرزة نقرل بعرض أصروالطلب من التسوية  ياتتفاققد تضمنت شروط إ .ركيزة ضد بيت أبوظبي لالستثماربه 

سهم فري الشرركة وكامرل قيمرة المبرالغ المقدمرة إلرى الشرركة والبرالغ قيمتهرا تقريبراً  مليون 31أبوظبي لالستثمار بما في ذلك 

وإلجبار ركيزة على االنصياع التفاقيات التسوية، قام بيت أبو ظبي لتستثمار برفع مطالبة ضرد  .مليون لاير سعودم 137

 اً أصدر ديوان المظالم حكم. وقد 2119سبتمبر  9 الرياض بتاريخديوان المظالم في  لدىالدائرة التجارية الثانية ركيزة في 

بيرت أبروظبي لالسرتثمار ل ترم التحويرلوقرد  .يطلب فيه من ركيزة  باالمتثال لشروط إتفاقيات التسروية 2111أكتوبر  21في 

 .2112مايو  15في 

 

 الزكاة - 8

على الشرركة فري هرذه القروائم الماليرة األوليرة حيرث أن الوعراء الزكروم للشرركة يظهرر بالقيمرة  فترةلل ال يوجد زكاة مستحقة

اسرتلمت الرربط النهرائي و 2113إن الشرركة قردمت االقررار الزكروى لسرنة  .السالبة باإلضافة إلى أن الشركة تكّبدت خسرائر

 قامرت الشرركة .ترم اسرتئناف هرذا اإللترزام مرن قبرل الشرركة .عنه إلتزام إضافي نتجمن مصلحة الزكاة والدخل  2113 لسنة

إلرى مصرلحة الزكراة والردخل. ولرم تسرتلم  2112و 2111و  2111و 2119بتقديم اإلقرارات الزكوية عرن السرنوات  أيضا

  .الشركة الربوطات الزكوية النهائية عن السنوات المذكورة أعاله
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 )تتوت( غيز الوزاجعت (إيضاحاث حىل القىائن الواليت األوليت )
 3300 سبتمبر 03المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

 

 رأس المال - 6

مليار سهم  1,13 من( 1)راجع إيضاح رقم بعد هيكلة رأس المال ( ) 2113 سبتمبر 31كما فى  يتكون رأس مال الشركة

 كاآلتي: مملوكةلاير سعودم وهي  11وتبلغ القيمة االسمية لكل سهم 

 قبل هيكلة رأس المال بعد هيكلة رأس المال 

 

 

 الشركاء

 عدد األسهم

رأس المال 

 )بآالف الرياالت

 (السعودية

 

 عدد األسهم

 رأس المال 

 الرياالت)بآالف 

 (السعودية

 3,511,111 351,111,111 4,111,251 411,125,167 ك.م.شركة االتصاالت المتنقلة ش

 962,511 96,251,111 631,434 63,143,367 مصنع البالستيك السعودم

 962,511 96,251,111 644,953 64,495,367 مإسسة فادن للتجارة والمقاوالت

راجع ( )ركيزة( شركة ركيزة القابضة

 137,511 13,751,111 47,153 4,715,271 (4إيضاح رقم 

 بيت أبوظبي لتستثمار

 311,111 31,111,111 231,451 23,145,114 (4راجع إيضاح رقم ( 

 351,111 35,111,111 229,612 22,961,224 شركة المراعي

 351,111 35,111,111 229,612 22,961,224 مإسسة أشبال العرب للمقاوالت

 175,111 17,511,111 114,316 11,431,612 شركة الجريسي للتنمية المحدودة

 175,111 17,511,111 61,113 6,111,253 مقاوالتللمإسسة النخبة المعمارية 

 37,511 3,751,111 57,413 5,741,315 السيل الشرقية المحدودةشركة 

 7,111,111 711,111,111 6,247,692 624,769,193 المساهمون المإسسونمجموع 

 7,111,111 711,111,111 4,553,313 455,331,317 اكتتاب عام

 0,353,033,333 03,530,333 0,433,333,333 04,333,333 

 

 بتاريخ سعودم لبيت أبوظبي لتستثمار مليون لاير 311 بقيمةمليون سهم  31القابضة  ركيزة شركة  مساهم مإسس حول

وهيئررة مرابحررة تسررهيل ال المقرضررين الرئيسرريين لتمويررلمررن  علررى التحويررلموافقررة التررم الحصررول علررى  .2112مررايو  15

 .(4ية )راجع اإليضاح رقم سوق المالالوهيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات 

 

  خسارة السهم - 7

خرالل سهم مليار 1,13على المتوسط المرجَّ  لعدد األسهم القائمة والبالغة  للفترةالخسائر  بتقسيمللسهم  الخسائرتم احتساب 

 (.سهم مليار 1,33: 2112) 2113 سبتمبر 31المنتهية في  الفترة
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 )تتوت( غيز الوزاجعت (إيضاحاث حىل القىائن الواليت األوليت )
 3300 سبتمبر 03المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

 

 إيجارات تشغيليةالتزامات  - 5

تتمثل االلتزامات المتعلقة بتلك اإليجارات التشغيلية كما  .والمكاتب المتعلقة بعملياتها الفنية مبانيالمواقع والتستؤجر الشركة 

 : يلي

 )بآالف الرياالت السعودية(  
2112سبتمبر 31   2112ديسمبر  31   3300 سبتمبر 03    
 )غير مراجعة(  )مراجعة(  )غير مراجعة(  

 193,712    106,404    333,334    شهر 12خالل 
 774,347      757,605    553,504    سنوات 5-2من 

 963,553    647,416    0,030,305    سنوات 5أكثر من 
    3,333,306    1,064,000    1,937,117 

 

 ارتباطاتو التزامات محتملة - 2

 اتخردماتصراالت ومرع شرركات اتصراالت متنقلرة أخررى وذلرك لتزويرد  معرداتأبرمت الشركة اتفاقيات مع موردين لشراء 

 : الرأسمالية مما يلي االرتباطاتتتكون  .االتصاالت المتنقلة

 )بآالف الرياالت السعودية(  

2112سبتمبر 31   2112ديسمبر  31   3300 سبتمبر 03    
 )غير مراجعة(  )مراجعة(  )غير مراجعة(  

 635,676    666,400    385,023    شهر 12خالل 
 -  63,066    -  سنوات 5-2من 
    385,023    732,337    635,676 

 .التشغيليةإليجارات اتزامات لحول ا 3إيضاح رقم  راجع

 وغرامرررات إلرررى ذلرررك فرررإن الشرررركة وضرررمن أعمالهرررا المعترررادة قرررد تخضرررع إلرررى أو تررردخل فررري قضرررايا قانونيرررة باإلضرررافة

وتعتقرررد اإلدارة بؤنررره لررريس هنررراك أثرررر جررروهرم محتمرررل لهرررذه القضرررايا علرررى المركرررز المرررالي للشرررركة  .ومطالبرررات أخررررى

 .أعمالهاأو على نتائج 

 
 المعلومات القطاعية - 03

يهدف معيار التقارير القطاعية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى اإلفصاح عن معلومرات تفصريلية عرن 

نتائج كل قطاع من القطاعات التشغيلية الرئيسية ، وبما أن متطلبات هذا المعيار من حيث الحردود المنصروص عليهرا، أخرذاً 

فرإن المعلومرات  سرية منرذ بدايرة النشراط تتركرز فري تقرديم خردمات الهراتف المتنقرل ،عمليرات الشرركة الرئيأن بعين اإلعتبرار 

 .تمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية . غير قابلة للتطبيق القطاعية

 

 الحقة  أحداث - 00

تسرهيل المرابحرة  مسرتثمرينمقايضرة معردل الررب  مرع بعرض  تفاقيراتاالحقاً لتاريخ المركز المالي ، أبرمت الشرركة ثرالث 

                      والموقرررع مرررن قبرررل الشرررركة  ل والمعررراد جدولترررهدتوافرررق مرررع شرررروط اتفاقيرررة تمويرررل المرابحرررة الجديرررد المعرررتالحرررالي ل

من أصل القرض الحالي عند تاريخ توقيع اتفاقية تمويل المرابحة  %51من  فقط ، والذم يتطلب التحوط(3)راجع إيضاح 

 مليار لاير سعودم . 4,3اد جدولته والبالغ ما يقارب المعدل والمع
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 )تتوت( غيز الوزاجعت (إيضاحاث حىل القىائن الواليت األوليت )
 3300 سبتمبر 03المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

 
 أرقام المقارنة - 03

 أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الربع الحالي.ادة تصنيف بعض تم اع
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