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  مراجعة ()غير إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 6002 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  والتسعةالثالثة تي لفتر
 

 والنشاطات التكوين -0

بتقديـم خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة العربية شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )"الشركة" أو "زين السعودية"( تقوم  0-0

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

 

هــ )الموافـق 1428جمادى األولى  25بتاريخ  176"شركة مساهمة سعودية" أنشئت بموجب القرارات الوزارية رقم  هيإن الشركة 

/م بتـاريخ 48( والمرسـوم الملكـي رقـم 2338ينـاير  7هــ )الموافـق 1428ذو الحجـة  28بتاريخ  357( وقرار رقم 2337يونيو  11

ــو  12هـــ )الموافــق 1428جمــادى األولــى  26 ــاض  1313246192( والسجـــل التجـــاري رقــم 2337يوني ــة الري الصــادر مــن مدين

النقــال ولديــه ( كمشــغل ثالـث لخدمــة الهـاتف 2338مـارس  12الموافــق هـــ )1429ربيـع األول  4بالمملكـة العربيــة السـعودية بتــاريخ 

 .عام 25رخصة تشغيل غير محدودة التقنية في المملكة العربية السعودية تبلغ مدتها 

 

 .، المملكة العربية السعودية 11351، الرياض  295814إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد 
 

 ولديها عجز متراكم ،سعودي مليون لاير 845 مبلغ 2316 سبتمبر 33 و لغاية 2316يناير  1للفترة من تكبدت الشركة خسائر  0-6

الشركة ال تزال في مرحلة التفاوض مع البنوك الممولة إلعادة صياغة . 2316 سبتمبر 33كما في سعودي مليون لاير 2،123بمبلغ 

 2315يناير  23التعهدات المالية بناًء على خطة العمل الجديدة التي وافق عليها مجلس ادارة الشركة. في 

ى مدراء الشركة توقعات معقولة لد .خالل قيامها بأنشطتها االعتياديةنها ستكون ناجحة في الوفاء بإلتزاماتها من أتعتقد ادارة الشركة 

 .المنظوردائها التشغيلي فى المستقبل أبأن الشركة لديها الموارد الكافية لمواصلة 

 

 السياسات المحاسبية الهامة  -6

منتظم إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية تم إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بشكل 

 لجميع الفترات المعروضة ما لم يذكر غير ذلك.
 

 

 أسس اإلعداد

ادرة أعدت القوائم المالية األولية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقاً لمبدأ االستحقاق المحاسبي، وطبقاً للمعايير المحاسبية الص

قوائم المالية األولية بالتزامن مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما ينبغي قراءة هذه ال

 .2315ديسمبر  31في 

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

 .2315ديسمبر  31منتهية في إعداد القوائم المالية المراجعة للسنة ال
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 فترة البيانات المالية

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

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للتقارير المالية األولية على أساس فترات متكاملة والتي تعتبر كل فترة أولية بوضعها جزءاً ال

زأ من السنة المالية. وبالتالي فإن اإليرادات واألرباح والمصاريف والخسائر للفترة تسجل خالل الفترة التي تحققت فيها. تتضمن يتج

 هذه القوائم المالية األولية كافة التسويات، بما في ذلك التسويات االعتيادية المكررة، التي تعتقد اإلدارة بأنها ضرورية لعرض كل من

 ز المالي واألعمال والتدفقات النقدية بصورة عادلة. قوائم المرك

 إن نتائج أعمال الفترة األولية قد ال تكون مؤشراً على النتائج السنوية لألعمال.
 

 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة

لسعودية استخدام تقديرات يتطلب إعداد القوائم المالية األولية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية ا

وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، 

لى خبرة وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات والمصاريف خالل الفترة المالية. يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وهي مبنية ع

سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم الشركة بتقديرات وافتراضات متعلقة 

 بالمستقبل، والتي وفقاً لتعريفها، نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلية.

 التقارير القطاعية

 )أ( القطاع التشغيلي

 ة من الموجودات أو األعمال أو المنشآت التي:القطاع التشغيلي هو مجموع

 تعمل في أنشطة تدر إيرادات. (1

 تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتخصيص الموارد وتقييم األداء. (2

 تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل. (3

 )ب( القطاع الجغرافي

وعة من الموجودات أو األعمال أو المنشآت التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية محددة تخضع القطاع الجغرافي هو مجم

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

 تحويالت العمالت األجنبية

 )أ( العملة الرئيسية

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

 )ب( معامالت وأرصدة

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

ل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة من تحوي

 .الدخل األوليةاألجنبية على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة ضمن قائمة 
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  - 6

 النقد وما في حكمه

يتضمن النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات قصيرة األجل األخرى عالية السيولة، إن وجدت، والتي 

 تاريخ الشراء.تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من 

 ذمم مدينة

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

تحصيلها. يتم عمل مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن الشركة من تحصيل 

وتظهر تحت بند  الدخل األوليةروط األصلية للذمم المدينة. يتم قيد هذه المخصصات في قائمة جميع المبالغ المستحقة بموجب الش

"مصاريف توزيع وتسويق". وعندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص الذمم المشكوك في 

 .الدخل األوليةائن على "مصاريف توزيع وتسويق" في قائمة تحصيلها. تقّيد أي مبالغ تسترد في وقت الحق لذمم قد تم شطبها بقيد د

 مخزون

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

ية ناقصاً تكاليف استكمال العملية ومصاريف المرجح. تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقّدر في سياق األعمال العاد

 البيع.

 يسجل المخزون المباع للموزعين الذي تبقى المخاطر والمكاسب منه مع الشركة وتسجل هذه البضاعة كمخزون برسم االمانة .

 ممتلكات ومعدات

حت التنفيذ التي تظهر بالتكلفة. يحّمل تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالكات المتراكمة بإستثناء اإلنشاءات ت

على أساس طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة هذه الموجودات على مدى األعمار اإلنتاجية  الدخل األوليةاالستهالك على قائمة 

 المقّدرة لها كما يلي:

 
 السنوات

 
 تحسينات على المأجور

 مدة اإليجار أو 
 العمر االنتاجي أيهما أقل

 00 – 3 معدات شبكة اإلتصاالت

 60 أعمال مدنية )إتصاالت(

 3 أنظمة تقنية المعلومات

 . خوادم تقنية المعلومات

 . أثاث ومفروشات

 . معدات مكتبية

 . سيارات ومعدات النقل األخرى

 .الدخل األوليةتحّدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقّيد في قائمة 
 

عند  الدخل األوليةتقيَّد مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهرياً من العمر اإلنتاجي المقّدر لألصل في قائمة 

 ديدات والتحسينات الهامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل الذي تم استبداله.تكبدها. يتم رسملة التج
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 ) تتمة ( السياسات المحاسبية الهامة - 6

 الموجودات غير الملموسة

سنة بناًء على فترة الترخيص  25يتم قياس رسم الرخصة بالتكلفة بعد طرح اإلطفاء المتراكم. تم تحديد فترة اإلطفاء والمقدرة بـ 

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

 ط الثابت خالل العمر االنتاجي المقدر للشبكة من تاريخ بدء الخدمة للشبكة.على أساس القس األولية

يتم تسجيل حقوق إستعمال عدد من خدمات اإلتصاالت عند اإلستحواذ بالتكلفة ويتم اطفاؤها إبتداًء من تاريخ تقديم الخدمة بإستخدام 

 يهما أقل.طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية أو المدة النظامية أ

3 -  

تتم رسملة تراخيص البرامج الحاسوبية على أساس التكاليف المتكبدة الستحواذها وتفعيلها لالستخدام. يتم إطفاء هذه التكاليف على 

سنوات. يتم تسجيل التكاليف المرتبطة بشكل مباشر بإنتاج منتجات  5-2أساس العمر اإلنتاجي المقّدر لها والذي يتراوح ما بين 

ومميزة ومسيطر عليها من قبل الشركة ويتوقع منها منافع اقتصادية مستقبلية تتعدى السنة الواحدة كموجودات  برمجية قابلة للتحديد

 غير ملموسة. 

 

 يتم تسجيل التكاليف المرتبطة بصيانة البرمجيات كمصاريف عند حدوثها.

 

 الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة

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

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

عادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. لغرض تقدير الهبوط، عن القيمة القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة ال

يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات مدرة للنقد(. يتم مراجعة 

أن حدث هبوط في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك الموجودات غير المتداولة، بخالف الموجودات غير الملموسة، والتي سبق 

الهبوط، وذلك في تاريخ كل فترة مالية. إذا ما تم الحقاً عكس خسارة الهبوط في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو 

دفترية فيما لو لم يتم إثبات خسارة الهبوط الوحدة المدرة للنقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد، على أال يزيد عن القيمة ال

الدخل في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة الهبوط في القيمة فوراً كدخل في قائمة 

 . ال يتم عكس خسائر الهبوط في قيمة الموجودات غير الملموسة.األولية

 

 القروض

 
يتم إثبات القروض بقيمة المتحصالت المستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم رسملة تكاليف القروض التي ترتبط مباشرة 

الدخل باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة وذلك كجزء من هذه الموجودات. يتم تحميل تكاليف القروض األخرى على قائمة 

 .األولية
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 ذمم دائنة ومستحقات

 المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء تمت أو لم تتم فوترة الشركة.يتم إثبات مبالغ 

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

 كل يعتمد عليه.للموارد لتسوية اإللتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بش

 

 الزكاة

تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل )"المصلحة"(. يتم تحميل مخصص الزكاة المستحقة على الشركة، إن وجد، 

 . يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت، بموجب الربوطات الزكوية النهائية، عند تحديدها.الدخل األوليةعلى قائمة 

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

 ضريبة الدخل السعودي.

 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

لكة العربية السعودية من قبل الشركة يتم قيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط أنظمة العمل والعّمال في المم

. يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس القيمة الحالية للمكافأة المكتسبة التي تحق للموظف فيما لو  الدخل األوليةويحّمل على قائمة 

خدمة على أساس رواتب ترك الموظف عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي األولية. يتم إحتساب المبالغ المسددة عند نهاية ال

 وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة، كما هو موضح في أنظمة المملكة العربية السعودية.

 
 المطلوبات المحتملة

ن المطلوبات المحتملة هي االلتزامات التى من الممكن أن تنشأ عن أحداث سابقة ، تعتمد فى حدوثها من عدمه على واحد أو اكثر م

األحداث المستقبلية الغير مؤكدة والتى لم تكن خاضعة بشكل كامل للتحكم من قبل الشركة. أو التزام حالى قد ينشأ عن أحداث سابقة 

ولكن لم يتم اإلعتراف به ألنه ليس من المحتمل أن يؤثرعلى تدفق الموارد التى تتضمن المنافع االقتصادية لتسوية هذا االلتزام ،أو 

 ال يمكن قياسة بموثوقية كاملة.مبلغ التزام 
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 ) تتمة (إيضاحات حول القوائم المالية األولية )غير مراجعة ( 
 6002 سبتمبر 30المنتهية في الثالثة والتسعة أشهر تي لفتر
 

 تتمة () السياسات المحاسبية الهامة  - 6
 

 اإليرادات

تتكون أغلبية اإليرادات من اإليرادات من االتصاالت المتنقلة. تتكون اإليرادات من االتصاالت المتنقلة من مبالغ محّملة على العمالء 

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

 والمعلومات ورسوم ربط مستخدمي الشبكات والخط األرضي والمحمول األخرى بشبكة الشركة.

 

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

مت من تاريخ إعداد الفاتورة إلى نهاية كل فترة محاسبية كإيرادات اإليرادات من الخدمات غير المفوترة والناتجة من الخدمات التي قد

 مستحقة بينما يتم تأجيل اإليرادات غير المكتسبة من الخدمات التي سيتم تقديمها في الفترات التالية لكل فترة محاسبية. أما اإليرادات

 ل فترات االتصال أو عند انتهاء صالحية الرصيد.الناتجة عن بيع البطاقات المسبقة الدفع فإنها تؤجل إلى أن يستخدم العمي

 

يتم اإلعتراف باإليرادات الناتجة عن توفير خدمات البيانات والمعلومات عندما تقوم الشركة بتقديـم الخدمة ويتوقف ذلك على طبيعة 

الدخل ان  مقابل تيسير الخدمة.الخدمة فإما أن يعترف بها بحسب إجمالي مبلغ الفاتورة الصادرة للعميل أو بمبلغ الخصم المستحق 

 فقط. الدخل حصتها من لتسجيل أساس الصافي يتم اإلعتراف به على المحتوى، الناتج عن توفير خدمات

 

يتم تقديم الحوافز للعمالء كجزء من العروض الترويجية. عند تقديـم مثل هذه الحوافز في سياق العرض الذي يتضمن مزايا أخرى، 

يمثل القيمة العادلة للحافز والمرتبط بالمزايا األخرى المقدمة للعميل كجزء من العرض نفسه، يؤجل ويعترف به فإن اإليراد الذي 

طبقاً لوفاء الشركة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز. وفيما يخص العروض التي تتضمن أكثر من ميزة، فإن قيمة العرض توزع على كل 

صر منفرداً. تقوم الشركة بصفة عامة بتحديد القيم العادلة للعناصر المنفردة طبقاً لألسعار التي يتم ميزة بناًء على القيمة العادلة لكل عن

 عندها بيع كل ميزة على أساس مستقل.

 

 مصاريف توزيع وتسويق وعمومية وإدارية

التي ال تكون بالضرورة جزءاً من تشتمل مصاريـف التوزيع والتسويق والعمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة 

تكاليف اإليراد كما هو مطلوب وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها. توزع هذه التكاليف بين مصاريف التوزيع والتسويق 

 والعمومية واإلدارية وتكاليف اإليراد، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.

 

 عقود إيجار تشغيلية

ـــار للممت ـــود اإليج ـــدات تصـــّنف عق ـــذه المع ـــافع له ـــع المخـــاطر والمن ـــاء جمي ـــة بق ـــي حال ـــغيلية ف ـــار تش ـــود إيج ـــدات كعق ـــات والمع لك

ـــة  ـــى قائم ـــود اإليجـــار التشـــغيلية عل ـــل مصـــاريف اإليجـــار بموجـــب عق ـــتم تحمي ـــع المـــؤجر. ي ـــةوالممتلكـــات م ـــدخل األولي ـــى  ال عل

 أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
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 االتصاالت المتنقلة السعوديةشركة 
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 ) تتمة (إيضاحات حول القوائم المالية األولية )غير مراجعة ( 
 6002 سبتمبر 30المنتهية في الثالثة والتسعة أشهر تي لفتر

 

 ) تتمة ( السياسات المحاسبية الهامة - 6

 مشتقات األدوات المالية
مشتقات األدوات المالية للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة على األسعار العائمة لتسهيل المرابحة المشترك. تقوم الشركة باستخدام 

تستخدم الشركة مشتقات األدوات المالية لتحوط التدفقات النقدية من مخاطر أسعار الفائدة وفقاً للسياسات المعتمدة وبما يتناسب مع 

تستخدم الشركة مشتقات االدوات المالية ألغراض المضاربة. يتم قياس مشتقات األدوات المالية استراتيجية إدارة المخاطر للشركة. ال 

بالقيمة العادلة. إن الجزء الفّعال من التغيرات في القيمة العادلة لهذه المشتقات يتم االعتراف بها كاحتياطي تحوط في قائمة حقوق 

. إن األرباح الدخل األوليةعتراف بها مباشرة في قائمة بالجزء غير الفّعال يتم اإل المساهمين األولية. إن األرباح والخسائر المرتبطة

في الفترة التي حدث فيها التأثير على  الدخل األوليةحتياطي التحوط، يتم تحويلها إلى قائمة إعتراف بها مبدئياً في والخسائر التي تم اإل

 من قبل البند المتحوط منه. الدخل األوليةقائمة 

 

 تسهيالت القروض طويلة األجل - 3

 

 

مليار لاير سعودي تقريباً، من قبل البنك السعودي الفرنسي في يوليو من عام  9575تسهيل المرابحة المشترك البالغ  ترتيب تم  0-3

مليار لاير سعودي وجزء آخر بالدوالر األمريكي  7539. يتكون تسهيل المرابحة من جزء باللاير السعودي بإجمالي 2339

 مليار لاير سعودي(. 2566ل مليون دوالر أمريكي )أي ما يعاد 713بإجمالي 
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 )بآالف الرياالت السعودية( 

 
 6002 سبتمبر 30

 ) غير مراجعة (

 2315ديسمبر 31

 )مراجعة(

 2315 سبتمبر 33

 مراجعة(غير)

    

 - - 23,022. (3-1المتداول ) الجزء –تسهيل مرابحة مشترك 

 2،253،333 252535333 - (3-2الجزء المتداول ) – تسهيالت من بنك تجاري محلي

 2335335 2335335 .3.,20 (3-3الجزء المتداول ) –تسهيل ضمان إئتمان تصدير 

 233,20. 254535335 2،453،335 
    

 855395471 855395473 2,6.1,0.1 (3-1الجزء غير المتداول ) –تسهيل مرابحة مشترك 

 - - - (3-2تسهيل طويل األجل من بنك تجاري محلي )

 1365257 1365257 3.5102 (3-3الجزء غير المتداول ) –تسهيل ضمان إئتمان تصدير 

 – بنك الصين الصناعي والتجاريتسهيل طويل األجل من بنك 

 (4-3) الجزء غير المتداول 
656.05000 - - 

 2,.32,203 856155727 856155728 

 1153655733 1153655732 .0.,00,123 اإلجمالي



 

 

 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 ) تتمة (إيضاحات حول القوائم المالية األولية )غير مراجعة ( 
 6002 سبتمبر 30المنتهية في الثالثة والتسعة أشهر تي لفتر

 

 )تتمة(تسهيالت القروض طويلة األجل  - 3
 

التمويل كما هو مذكور في إتفاقية تسهيل المرابحة تسـتحق بأقسـاط ربـع سـنوية علـى مـدة القـرض. وفقـاً لشـروط إتفاقيـة  إن مصاريف

( لسـتة أشـهر لكـل 2311أغسـطس  12تمويل المرابحة استعملت الشركة الخيـارين المتـاحين لهـا لتمديـد تـاريخ اإلسـتحقاق األساسـي )

. في الفتـرة الالحقـة، نجحـت الشـركة فـي الحصـول 2312يوليو  27وتاريخ إستحقاق نهائي خيار لمجموع تجديد التسهيل لسنة كاملة 

مليون  753، قامت الشركة بتسديد جزء من هذا التمويل بقيمة 2313. خالل 2313يوليو  31على عدة موافقات لتمديد التسهيل حتى 

 لوية.لاير سعودي من خالل المتحصالت النقدية من عملية إصدار حقوق أسهم أو

 

، وقعت الشركة إتفاقية لتعديل وإعادة جدولة "إتفاقية تسهيل المرابحة" مع مجموعة من البنوك والتي تشمل 2313يوليو  31في 

والتي  2318يونيو  33مستثمري تسهيل المرابحة الحاليين لتمديد تاريخ إستحقاق تسهيل المرابحة لفترة خمس سنوات تنتهي في 

% من 25. وقد تم إعادة هيكلة االتفاقية بحيث يتم سداد القرض بشكل تدريجي، حيث يستحق 2313 يوليو 31كانت تستحق في 

% المتبقية عند حلول تاريخ 75القرض خالل السنتين الرابعة والخامسة من مدة التسهيل كحد أدنى إلزامي ، فيما تستحق ال

كما في  مواردها النقدية الداخلية ويبلغ رصيد أصل القرضاالستحقاق. قامت الشركة بسداد جزء من التسهيل باستخدام جزء من 

 356مليار لاير سعودي والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ  558مليار لاير سعودي، الجزء باللاير السعودي يبلغ  851الحالي  الربع

 مليار لاير سعودي(. 253مليار دوالر أمريكي )

 

سهيل المرابحة تستحق بأقساط ربع سنوية خالل الخمس سنوات. ان التسهيل الجديد ان مصاريف التمويل كما هو محدد في اتفاقية ت

مضمون جزئيا بموجب كفالة معطاة من شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. ورهن بعض أسهم الشركة المملوكة بواسطة بعض 

 المساهمين المؤسسين.

 يلي:تتلخص التعهدات المالية المفروضة من قبل البنوك المقرضة كما 

 التنازل عن بعض العقود والذمم المدينة. .أ 

 رهونات على قيود التأمين والحسابات التشغيلية. .ب 

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

 جودات الشركة.عدم حصول الشركة على أي تسهيالت إضافية، كما تشترط التأمين على جميع مو .د 

 األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالكات واإلطفاء ومستوى الرافعة المالية. .ه 

 

الشركة ال تزال في مرحلة التفاوض مع البنوك الممولة إلعادة صياغة التعهدات المالية بناًء على خطة العمل الجديدة التـي وافـق عليهـا 

 .2315يناير  23مجلس ادارة الشركة. في 

 

مليون لاير سعودي كدفعة الزامية نتيجة للفائض في  121، قامت الشركة بسداد دفعة مقدمة بمبلغ  2315الربع الثاني من عام في 

 . 2316الربع األول عام  فييون لاير سعودي لم 392التدفقات النقدية الحرة. كما قامت الشركة بسداد دفعة مقدمة بمبلغ 
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 السعودية شركة االتصاالت المتنقلة
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 ) تتمة (إيضاحات حول القوائم المالية األولية )غير مراجعة ( 
 6002 سبتمبر 30المنتهية في الثالثة والتسعة أشهر تي لفتر

 

 ) تتمة ( تسهيالت القروض طويلة األجل - 3
 

 

 133مليون لاير سعودي وجزء بالـدوالر األمريكـي يبلـغ إجماليـه  15875يتكون هذا التسهيل من جزء باللاير السعودي يبلغ إجماليه   6-3

مليــون لاير ســعودي( وذلــك مقابــل ضــمانات مقدمــة مــن قبــل شــركة اإلتصــاالت المتنقلــة  375مليــون دوالر أمريكــي )أي مــا يعــادل 

الحـالي وكـان يسـتحق الـدفع ش.م.ك. يخضع هذا التسهيل ألعباء عموالت منصوص عليها في اإلتفاقية ودين ثانوي لتسهيل المرابحـة 

 .2313يونيو  5. حصلت الشركة على الموافقة الالزمة من البنوك الممولة لتمديد التسهيل طويل االجل حتى 2313ابريل  3في 

 

مليـار لاير سـعوي وبفتـرة اسـتحقاق تمتـد  2،25، قامت الشـركة بتوقيـع تسـهيل قـرض طويـل االجـل جديـد بمبلـغ  2313يونيو  5في 

مليون لاير سعودي وجزء  15875سنوات إلعادة تمويل التسهيل. يتكون التسهيل الجديد من جزء باللاير السعودي يبلغ إجماليه لثالث 

مليون دوالر أمريكي مقدم من تحالف بنكـي يضـم أربعـة بنـوك. يخضـع التسـهيل الجديـد ألعبـاء  133بالدوالر األمريكي يبلغ إجماليه 

يعتبر دين ثانوي لتسهيل المرابحة الحالية، ومغطى بالكامل بضمان غير مشروط وغير قابل لإللغـاء مـن تمويل مذكورة في االتفاقية و

  .2316يونيو  5قبل شركة اإلتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك. إن هذا التسهيل الجديد سيدفع بالكامل في تاريخ االستحقاق 

 

 قابلة للتمديد مدة سنتينل لاير سعودي مليار 2،25 مبلغبطويل االجل   ريتجا قرض لاتفاقية تسهي الشركة جددت 2316يونيو  2 في

وسـيتم الكويتيـة ش.م.ك.  لإللغـاء مـن قبـل شـركة االتصـاالت المتنقلـة لضمان غير مشروط وغير قابل القرضيخضع  . سنة إضافيةل

 .ستحقاقتاريخ اإل في دفعة واحدة المبلغ األصلي سداد

 

مليـون  325التوقيع على اتفاقية تسهيل ضمان ائتمان تصدير مؤلف مـن جـزئين )أ و ب( يبلـغ مجموعهمـا تم  2312يونيو  23في   3-3

دوالر أمريكي بين الشركة، وبعض البنوك الدولية. إن هذا التسهيل مضمون من قبل شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. ودين ثانوي 

 لتسهيل المرابحة. إن الغرض من هذا التسهيل هو:

 مبالغ دائنة ألحد موردي الشركة التقنيين. تسديد -1

 تمويل المزيد من الخطط التوسعية الجديدة المقدمة من نفس المورد التقني. -2

 

مليون دوالر أمريكي من  98مليون دوالر أمريكي( بالكامل، كما وقامت باستخدام  155قامت الشركة باستخدام الجزء أ من القرض )

 .2313الجزء ب. تم إلغاء الجزء المتبقي من الجزء ب غير المستخدم خالل الربع األول لعام مليون دوالر أمريكي من  173

إن مصاريف التمويل كما تم ذكرها في اتفاقية التسهيل تستحق على أقساط نصف سنوية على مدة القرض. إن سداد القرض سيتم على 

مليون دوالر أمريكي( وتبدأ  155أ من القرض )إجمالي للجزء  2312دفعات نصف سنوية لمدة خمس سنوات تبدأ بشهر يوليو 

 31عشر ) ستةتم سداد  2316 سبتمبر 33مليون دوالر أمريكي(. كما في  98للجزء ب من القرض )إجمالي  2313بشهر يوليو 

  : اثنى عشر( أقساط بالكامل. 2315ديسمبر 

 

مليـار لاير سـعودي، وتمتـد لفتــرة  2525وقعـت الشـركة اتفاقيـة تمويـل تجـاري جديــد طويـل األجـل بمبلـغ  2316أغسـطس  15فـي   1-3

عامين قابلة للتمديد لعام إضافي، التمويل التجاري الجديد تـم توقيعـه مـع بنـك الصـين الصـناعي والتجـاري )اندسـتلاير آنـد كوميرشـل 

قـل مـن القـرض أ، هـذه االتفاقيـة الجديـدة تحمـل تكـاليف تمويليـة (2-3) اقية القائمة مـع تحـالف بنكـيبانك أوف تشاينا( الستبدال االتف

القــائم، التمويــل مغطــى بالكامــل بضــمان غيــر مشــروط وغيــر قابــل لإللغــاء مــن قبــل شــركة االتصــاالت المتنقلــة الكويتيــة ش.م.ك. 

 )مجموعة زين(.
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 تصاالت المتنقلة السعوديةشركة اال
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 ( تتمة ))غير مراجعة ( إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 6002 سبتمبر 30المنتهية في الثالثة والتسعة أشهر تي لفتر

 تفاصيل إستحقاق تسهيالت القروض طويلة األجل:  3-.

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 

 6002 سبتمبر 30

 ) غير مراجعة (

 2315ديسمبر 31

 )مراجعة(

 2315 سبتمبر 33

 مراجعة(غير)

2316 130,.10 258815544 2،881،544 

2317 0,.36,100 158325413 1،832،413 

2318 .,602,.2. 653515778 6،351،779 

    

 71,.13,.70 11.062.712 117062.711 
 

 دفعات مقدمة من المساهمين  - 1

م قـام بعـض المسـاهمون المؤسسـون بتقـديم مبـالغ كـدفعات مقدمـة للشـركة. 2339طبقاً للترتيبات المتفق عليها مع الشركاء خالل عـام 

، وبناء على الموافقات ذات الصلة تم استخدام اصل مبلغ هذه الدفعات لزيادة رأس مال الشركة باإلضافة إلى ذلـك، قـام  2312خالل 

ة بقـروض إضـافية وبـبعض الـدفعات بالنيابـة عـن الشـركة. تخضـع كـل هـذه الـدفعات المقدمـة والقـروض شريك مؤسس بتزويد الشرك

 والمبالغ المستحقة للمساهمين لمصاريف تمويل على أساس المعدالت السائدة في السوق. 

 يلي: تفصيل الدفعات المقدمة والقروض والمبالغ المستحقة للمساهمين واألعباء المستحقة المتعلقة بها كما

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 

 6002 سبتمبر 30

 ) غير مراجعة (

 2315ديسمبر 31

 )مراجعة(

 2315 سبتمبر 33

 مراجعة(غير)

 2،8395146 258265939 3,0215202 شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.
 8،413 85413 103,. بيت أبوظبي لالستثمار

 3,0235360 258355352 2،8175559 
 1،3795561 151315247 0,30.5221 مالية مستحقة أعباء

 3،8975123 359665599 1,12650.1 اإلجمالي
 

لم يتم جدولة سداد الدفعات المقدمة من المساهمين  المذكورة أعاله، بما في ذلك مصاريف التمويل المستحقة وذلك حتى يتم سداد 

 تسهيل المرابحة القائمة .

 

 مشتقات األدوات المالية  - .

 ( مع مبالغ العقود األسمية بما يلي :2318تتلخص القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية )مقايضة معدل الربح( )المستحقة 

   القيمة العادلة السلبية

   ) بأالف الرياالت السعودية (

 2315 سبتمبر 33

 مراجعة(غير)

 2315ديسمبر  31

 )مراجعة(

 6002 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 العقود اإلسميةقيمة 
) بأالف الرياالت 

  السعودية (

885135 75234 0.5203 1530.53.. 
مشتقات األدوات المالية 

 لتحوط التدفقات النقدية
 

 إن القيمة اإلسمية ال تعكس مقدار التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها.
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 سعودية ( ) شركة مساهمة

 

 ( تتمة ))غير مراجعة ( إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 6002 سبتمبر 30المنتهية في الثالثة والتسعة أشهر تي لفتر

 
 

 رأس المال - 2

لاير سعودي وهي  13سهم وتبلغ القيمة االسمية لكل سهم  58357295175من 2316 سبتمبر 33يتكون رأس مال الشركة كما في 

 مملوكة كاآلتي:

 

 6002 سبتمبر 30

 

 عدد األسهم 

 رأس المال

)بآالف الرياالت 

 السعودية(

 251625436 21652435575 ك.م.شركة االتصاالت المتنقلة ش

 3415252 3451255198 مصنع البالستيك السعودي

 3485561 3458565143 للتجارة والمقاوالتمؤسسة فادن 

 255483 255485323 شركة ركيزة القابضة 

 1255385 1255385485 بيت أبوظبي لإلستثمار

 1245392 1254395162 شركة المراعي

 1245392 1254395162 مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت

 625346 652345581 شركة الجريسي للتنمية المحدودة

 325433 352435316 النخبة المعمارية للمقاوالتمؤسسة 

 315323 351325293 شركة السيل الشرقية المحدودة

 33756535232 353765533 

 254635789 24653785943 اكتتاب عام

 5.325626. .35262502.. االجمالى

 

 خسارة السهم  - 2

ح لعدد األسهم القائمة حتى نهاية الفترة.   تم احتساب الخسائر للسهم بتقسيم الخسائر للفترة على المتوسط المرجَّ

 

 الزكاة - .

كما قدمت الشركة ، وحصلت بموجب ذلك على شهادة الزكاة النهائية 2338أنهت الشركة وضعها الزكوي و الضريبي حتى عام 

حيث قامت بتسديد الزكاة والضريبة المستقطعة طبقا لالقرارات  2314حتى  2339لألعوام من القوائم المالية واقرارات الزكاة 

 المقدمة.

 

م(.  خطاب من مصلحة الزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي 2315يوليو  7هـ )الموافق 1436رمضان  18تلقت الشركة، في 

لاير سعودي منها  61958525491لغ إضافية باجمالي حيث طالبت بموجبه بدفع مبا 2311حتى  2339الضريبي عن السنوات 

% 1لاير سعودي ضريبة استقطاع باالضافة الى غرامة تأخير بما يعادل  26753715269لاير سعودي زكاة  و  35254815222

 يوم. 33عن كل 
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 سعودية () شركة مساهمة 

 

 ( تتمة ))غير مراجعة ( إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 6002 سبتمبر 30المنتهية في الثالثة والتسعة أشهر تي لفتر

 

 تتمة(الزكاة ) - .

 يعتقد مستشارو الزكاة والضرائب بوجود حجة سليمه تدعم موقف الشركة للطعن على ذلك التقدير الخاص بمصلحة الزكاة والدخل،

ن نتائج الطعن ال إ. يوما المسموح بها 63قامت الشركة بالرد في غضون فترة   2315سبتمبر  33 الربع المنتهي في خالل لذا،

 يمكن تحديدها بشكل موثوق في هذه المرحلة، وبناء على ذلك ُكونت المخصصات الالزمة.

 

 إلتزامات وإرتباطات محتملة  - 2

 اإللتزامات الرأسمالية 0-2

 اتفاقيات مع موردين لشراء معدات اتصاالت. تتكون اإلرتباطات الرأسمالية مما يلي :أبرمت الشركة 
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 

 6002 سبتمبر 30

 ) غير مراجعة (

 2315ديسمبر 31

 )مراجعة(

 2315 سبتمبر 33

 مراجعة(غير)

 8915614 4935258 025230. شهر 12خالل 
 255855533 252335849 ...650325 سنوات 5-2من 

 652115.02 256975137 354775114 

 حول التزامات اإليجارات التشغيلية. 13راجع إيضاح رقم 

 

 مطالبات من مشغل آخر 6-2

، تلقت الشركة طلباً من شركة اتحاد اتصاالت )"موبايلي"( للبدء في إجراء التحكيم المتعلقة بمطالبة متنازع 4162نوفمبر 61في 

مليون لاير سعودي من شركة موبايلي  5..7مليار لاير سعودي وغرامة بمبلغ  4.4قائمة من شركة موبايلي بمبلغ  ،عليها ومرفوضة

 الشركة. ضد

 

ونتيجة لما جاء أعاله فإن الشركة هي طرفاً في إجراءات تحكيم ضد شركة موبايلي فيما يتعلق بمطالبة متنازع عليها والتي نشأت من 

)التي  ورسالة العرض 6والملحق  األول المتعلقة بالتعديلو .411مايو  1فاقية"( التي أبرمها الطرفان في اتفاقية الخدمات )"االت

التي تم تنفيذها من قبل الطرفين في المسار الطبيعي لألعمال حتى قامت موبايلي من جانب واحد بإلغاء و تعديالت"(التعرف باسم "

من جانب واحد من موبايلي هو أساس مطالبتها وحسب إدارة الشركة ليس لها أساس  اإللغاء. وتعتبر الشركة أن هذا هذه التعديالت

 .وغير شرعية

 

 عن طريق ال ، من جانب واحد التعديالت إللغاء الحق هايكن لدي لم أن موبايلي الشركة ، تعتقد استنادا إلى رأى تقني وقانوني خارجي

 التي ال تتماشى مع الحقة فواتير وأي موبايلي جراءاتإ الشركة رفضت. الشريعة قانون حسبوال  عقودال في الواردة المصطلحات

 .ةلعاديا لعملياتاسير  في من قبل الطرفين البداية منذ المعدلة، كما هو مطبق ابصيغته يةتفاقاإل شروط
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 سعودية ( ) شركة مساهمة

 

 ) تتمة (إيضاحات حول القوائم المالية األولية )غير مراجعة ( 
 6002 سبتمبر 30المنتهية في الثالثة والتسعة أشهر تي لفتر

 

 )تتمة(إرتباطات وإلتزامات محتملة  - 2

 مطالبات من مشغل آخر)تتمة( 6-2

 

 .2012ديسمبر  61شهرا، ابتداء من  64حاليا في مرحلة التمديد لمدة هي ، و4162ديسمبر  41ليا فيبدأت جلسات التحكيم فع

 
 

تقرير الخبراء، أكدت موبايلي في  مرفقا بها"(، الهيئةإلى هيئة التحكيم )" مذكرتها ، قدمت موبايلي 4167نوفمبر عام  42في 

وفقا لشركة موبايلي،  لاير سعودي )"الطلب"(. 4.614.764.126بمبلغ  يةمذكرتها على مطالبة زين بمستحقاتها بموجب االتفاق

المعدالت المنصوص عليها في بحساب باستخدام كميات من الخدمات المقدمة خالل الفترة ذات الصلة اليستند هذا الطلب على 

خصم والتنازل عن بعض االلتزامات المحددة العتبار أسعار خذ في اإلتأتجاهل وال ت ،موبايليل استنادا ات،حسابإن الفقط.  يةاالتفاق

 .في التعديالت الطرفانالتي اتفق عليها 

 
المحاسبة.،  يرمستقل بمجال االتصاالت المعترف به دوليا، وخب يرتقارير من خب تقديم  مع ، ردها 4167ديسمبر  42زين في  قدمت

 موقف زين.  رأي الخبراء متسقا مع  وكان

 

أغسطس  4في  .هخبير"( لمراجعة المطالبات من كل طرف في التحكيم وتقديم تقريرالوقت الحق خبير فني )" فيالهيئة  تعين

 قدمت حتساب المبالغ المستحقة في إطار عدد من السيناريوهات المختلفة.بإخبير قام ال الخبير.تقرير مسودة شركة زين ، تلقت4161

في  الهيئة إلى يرحسابات الخب على سيناريوهات تعليقاتهاالمحسابه  يروخب دوليااالتصاالت المعترف به خبير مدخالت من مع زين

على هذه  تعليقاتبتقديم زين لالمستشار القانوني قام طبق. سوف تقرر أي من السيناريوهات للهيئة لتالخبير ترك .4161أغسطس  26

 .4161أغسطس  26زين بتاريخ ب ةالخاص المذكرةالقضايا في 

 

أبلغ . يرالخب تقرير مسودةاجتمعتوا لمناقشة  ،المعتمدين من قبلهم  جنبا إلى جنب الخبراء ،والهيئة  موبايلي زين، 4161 أكتوبر 6 في

النقاش بما  إغالقالهيئة  تقرر. التحكيم أثناء عملية من قبلتم تقديمه   ما إلى هتآخر إلضاف أي شيء لديهم ه ال يوجدأنالهيئة  الطرفان

صدور  موعد نع الطرفان،  العام األمين من خاللالهيئة الحقا بإبالغ ، قوم تس . الحكم صدارإل تهادراسو العمل على  قضيةال يخص

 .الحكم

 

مع  يتفقلتحكيم ال يمكن تحديدها بشكل موثوق به في هذه المرحلة. وبناء على السيناريو الذي لتعتقد اإلدارة بأن النتيجة النهائية 

المبالغ .ان المحاسبة  يردوليا وخبف به االتصاالت المعترخبير من  والرأى الخارجي القانونيبالرأي   المدعومموقف الشركة 

 ة.ضافيإا مخصصاتلحاجة أي كافية، وليس هناك  4161سبتمبر  21المذكورة في دفاتر الشركة كما في 

 
 

. 

 

 

 

 

 

23 

 



 

 

 السعوديةشركة االتصاالت المتنقلة 
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 ( تتمة ))غير مراجعة ( إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 6002 سبتمبر 30المنتهية في الثالثة والتسعة أشهر تي لفتر

 

 اإلجراءات القانونية األخرى والغرامات وغيرها من المطالبات  3-2
 

لمواصلة الدعاوى القضائية ومتابعة العقوبات والغرامات المفروضة من قبل الجهات تخضع الشركة في سياق األعمال االعتيادية 

المنظمة والبلديات وغيرها من المطالبات من الموردين وشركات االتصاالت التي تقدم خدمات الخلوية. تعتقد اإلدارة،مكتب المحاماة 

 تأثير كبير على المركز المالي أو نتائج عمليات الشركة.الداخلي والخارجي واالستشاري الفني أن هذه المسائل لن يكون لها 

 

 التزامات اإليجارات التشغيلية - 00

 : تستأجر الشركة المواقع والمباني الفنية والمكاتب المتعلقة بعملياتها. تتمثل االلتزامات المتعلقة بتلك اإليجارات التشغيلية بما يلي
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 6002 سبتمبر 30

 ) غير مراجعة (

 2315ديسمبر 31

 )مراجعة(

 2315 سبتمبر 33

 مراجعة(غير)

 3375352 3395984 30.5220 شهر 12خالل 

 152285239 152395936 .0562.522 سنوات 5-2من 

 155355261 155495923 05.2152.2 سنوات 5أكثر من 

 350.25206 353995843 353735522 
 

 

 المعلومات القطاعية - 00

معيار التقارير القطاعية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى اإلفصاح عن معلومات تفصيلية عن نتائج كل يهدف 

قطاع من القطاعات التشغيلية الرئيسية ، وبما أن متطلبات هذا المعيار من حيث الحدود المنصوص عليها، أخذاً بعين اإلعتبار أن 

نذ بداية النشاط تتركز في تقديم خدمات اإلتصاالت الصوتية المتنقلة، خدمات حزم البيانات المتنقلة، عمليات الشركة الرئيسية م

اإلنترنت وخدمات اإلتصاالت األخرى ذات عالقة، لم تتحقق كما في تاريخ قائمة المركز المالي على ذلك فإن إدارة الشركة تعتقد أن 

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

 

 أرقام المقارنة  - 06

 تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

 

 الموافقة على القوائم المالية األولية - 03

 .2316 كتوبرأ 17  تمت الموافقة على هذه القوائم المالية األولية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 ) تتمة (إيضاحات حول القوائم المالية األولية )غير مراجعة ( 
 6002 سبتمبر 30المنتهية في الثالثة والتسعة أشهر تي لفتر

 

 حداث الالحقةاأل - 01

م الذي أعلنت عنه هيئة السوق 01/10/2016هـ الموافق 1417/ 12/ 10بتاريخ إشارة إلى األمر السامي الكريم الصادر 

م المتضمن قيام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالتنسيق مع 02/10/2016هـ الموافق 01/01/1418المالية بتاريخ 

( خمسة 12تصاالت المتنقلة )االتصاالت المتنقلة السعودية )زين( لتمديد الرخصة الصادرة للشركة لتقديم خدمات اال شركة

( من صافي أرباح الشركة السنوية خالل مدة التمديد7 باإلضافة إلى %2مقابل حصول الدولة على نسبة )عشرة سنة إضافية 

التنسيق مع الشركة لمنحها رخصة موحدة لتقديم كافة خدمات االتصاالت. كما تضمن األمر السامي الكريم قيام الشركة 

 رة المالية لبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المبالغ المستحقة للدولة.بالتنسيق مع وزا

 تعلن الشركة بأن لألمر السامي الكريم آثار إيجابية على الشركة تتمثل فيما يلي:

في  ( سنة تقريباً بحيث تنتهي12( سنة إضافية لتصبح إجمالي المدة المتبقية للرخصة )12( فيما يتعلق بتمديد الرخصة لمدة )1

  م:18/01/2047هـ الموافق 21/01/1461

( أربعمائة وثالثة وثالثون مليون لاير تقريباً سنوياً 411انخفاض تكلفة إطفاء قيمة الرخصة الممنوحة للشركة بمبلغ مقداره )

 اعتباراً من قرار التمديد مما يؤدي إلى تخفيض مصاريف اإلطفاء للشركة بنفس المقدار.

 

  الشركة رخصة موحدة لتقديم كافة خدمات االتصاالت:( فيما يتعلق بمنح 2

بموجب الرخصة الموحدة سيكون للشركة الحق في تقديم كافة خدمات االتصاالت بما في ذلك خدمات االتصاالت الثابتة 

 وتتوقع الشركة أن يترتب على ذلك آثار إيجابية للشركة إال أنه يتعذر تحديدها في الوقت الحالي.

 

 بالتنسيق مع وزارة المالية لبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المبالغ المستحقة للدولة: ( فيما يتعلق1

 ستعلن الشركة عن اآلثار المالية المترتبة على الخيارات التي سيتم تبنيها عند إقرارها من قبل وزارة المالية.
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