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 اتوالنشاط التكوين -0

تقععوم شععركة االتصععاالت المتنقلععة السعععودية )"الشععركة" وو "زيععن السعععودية"( بتقديععـم خععدمات االتصععاالت المتنقلععة فععي المملكععة 

 لعربية السعودية حيث تقوم بتشغيل وشراء وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات التاتف المتنقل.ا

 

هعـ 1422جمعادى األولعى  25بتعاريخ  176ونشعئت بموجعب القعرار العوزارل رقعم  "شعركة مسعاهمة سععودية" ىه الشركةإن 

( والمرسعوم الملكعي 2332ينعاير  7هعـ )الموافعق 1422 و الحجعة  22بتعاريخ  357( وقرار رقعم 2337يونيو  11)الموافق 

الصادر  1313246152( والسجـل التجـارل رقم 2337 يونيو 12هـ )الموافق 1422جمادى األولى  26/م بتاريخ 42رقم 

( كمشععغل  الععث 2332مععارس  12)الموافعق هععـ 1425ربيععع األول  4معن مدينععة الريععاض بالمملكعة العربيععة السعععودية بتعاريخ 

يقعع  سعنة.  25لخدمة التاتف المتنقل المعتمد على تقنية جي وس وم وخدمعة الجيعل ال العث فعي المملكعة العربيعة السععودية لمعدة 

 المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 
 

، كمعا تجعاوزت المطلوبععات المتداولعة الموجععودات 2312 سععبتمبر 33إلعى  2312ينععاير  1للتتعرة معن  خسععائرتكبعدت الشعركة 

لتزاماتتعـا معن خعأل قيامتعا إتعتقد الشركة بأنتا سوف تعتمكن معن الوفعاء ب. كما في  لت التاريخ ولديتا عجز متراكم  المتداولة

 .عتيادية وجتودها في تأمين التمويل الأزم بعملياتتا اإل

 

تعم  هيئة السوق الماليعة(،و وتقنية المعلوماتئة االتصاالت هيمن قبل التيئات التنظيمية ) ات الأزمةبعد الحصول على الموافق

 ، وتمت الموافقة على القرارات التالية:2312يوليو  4عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 

 وبنعاءً  مليعار لاير سععودل 4.2مليار لاير سعودل إلعى  14ض روس مال الشركة من يختتالموافقة على قرار مجلس اإلدارة ل 

 33مليعون سعتم لتععويض عجعز الشعركة المتعراكم حتعى  42321العى  سعتم مليعار 1.4على  لت يتم تختيض عدد األسعتم معن 

 .2311سبتمبر 

 للععدفعات المقدمععة مععن "رسععملة جزئيععة عمليععة دة روس مععال الشععركة مععن خععأل تنتيعع  الموافقععة علععى قععرار مجلععس اإلدارة لزيععا

 :يما يل مليار لاير سعودل والتي تم ل 6  هقدر يجمالإ وستم حقوق وولوية بمبلغوإصدار  "المساهمين المؤسسين

  المساهمين المؤسسينللدفعات المقدمة من " مليار لاير سعودل لرسملة جزئية  2.5 يقدر بــتم استخدام مبلغ ". 

  مليار لاير سعودل عن طريق اإلكتتاب من قبل مساهمي الشركة المسجلين في سعجل الشعركة  3.5 تقدر بـــضخ سيولة نقدية

 الجمعية العمومية غير العادية المشار إليتا وعأه. إنعقاد كما في تاريخ

  تختعيض وإععادة زيعادة روس المعال لعتعكس تعأ يراسعي للشعركة معن النظعام األس 2و  7الموافقة على التععديأت العائعدة للبنعود 

 :التاليك على النظام األساسي هي التعديأت  إن. الحقاً 

  وولوية . إن عدد األستم هعو حقوق وستم  مليار لاير سعودل بعد إصدار 13.2بعد التعديل:  إن روس مال الشركة هو  7البند

 سعودل للستم الواحد.لاير  13مليار ستم بقيمة إسمية تبلغ  1.32

 13.2 بإجمعاليالواحعد  للسعتم سععودللاير  13تبلعغ  إسميةمليار ستم بقيمة  1.32 إكتتب المساهمين فيبعد التعديل:  2 البند 

 .سعودل لاير مليار

يوليععو  17وتعم إغأقتعا بنتايععة يعوم  2312يوليععو  13يعة فعي وصععدار وسعتم حقععوق األولإبعدوت فتعرة االكتتععاب المتعلقعة بعمليعة 

2312. 

http://www.citc.gov.sa/
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 ات ) تتمة (والنشاط التكوين -0

 المراحل التالية: بنجاح عملية إعادة هيكلة روس المال والتي شملت 2312يوليو  24بتاريخ  نت ت زين السعودية

 تختيض روس المال. 

 المؤسسين". رسملة جزئية لـ "الدفعات المقدمة من المساهمين  

  وولويةإصدار وستم حقوق. 

 

مليععون لاير سعععودل تععم قيععدها مباشععرة فععي قائمععة التغيععرات فععي حقععوق  132.375المعععامأت العع كورة وعععأه والبالغععة إن تكلتععة 

 المساهمين.
 

 تخفيص رأس المال 
 

ععدد  إجمعالي وعليه فقد تم تختيضسعودل، مليار لاير  4.2لاير سعودل إلى  مليار 14من قامت الشركة بتختيض روسمالتا 

٪ 65.7 قعدره نختعاضإول بمععدل )سعتم مليعون 51525ستم عن طريق إلغعاء  مليون 42321 مليار ستم إلى 124األستم من 

. تم اإلنتتعاء معن 2311سبتمبر  33م للشركة كما فى تختيض هو إطتاء العجز المتراكال ه ا إن الغرض من(. من روس المال

   .2312يوليو  4عملية تختيض روس المال في 

 "المإسسين "الدفعات المقدمة من المساهمين رسملة جزئية لـ

 يت وبو ظبي لإلست مار برسملة جزء منببما فيتم  ال ين قدموا في السابق دفعات مقدمة تحمل فائدةقام المساهمون المؤسسون 

لععم تخضععع التوائععد المسععتحقة  مليععار لاير سعععودل. 2.5بلغععت حععوالي والتععي " المؤسسععين "الععدفعات المقدمععة مععن المسععاهمين

 .المتراكمة والعائدة خصيصاً لت ا الدين الخاضع للتائدة لعملية الرسملة الجزئية للدفعات المقدمة من المساهمين المؤسسين

ععدد وعليعه فقعد تعم زيعادة  ،سععودللاير  مليعار 7.3إلعى  سععودل مليعار لاير 4.2معن روس المعال  ارتتعع بعد عمليعة الرسعملة

  مليون ستم.  734.7لى مليون ستم إ 423.1 األستم من

 أولويةإصدار أسهم حقوق 

 3.5  ة بلغعت قيمتتعاـدار وستم حقوق وولويـة عن طريق إصـخ سيولة نقديـتم ضوعأه،  جزئية الم كورةبعد عملية الرسملة ال

مليار لاير سعودل. لقد تم االكتتاب بت ا المبلغ من قبعل مسعاهمي الشعركة المسعجلين فعي سعجل زيعن السععودية كمعا فعي تعاريخ 

لعى إسعودل  مليار لاير 723 إرتتع روس المال من ه ه العملية. وبعد 2312يوليو  4انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في 

مليععار سععتم . وقععد قامععت شععركة  1.32لععى إمليععون سععتم  73427زاد عععدد األسععتم مععن  مليععار لاير سعععودل وعليععه فقععد 13.2

مليار لاير سعودل عن  2.2مليار لاير سعودل بينما تم ضخ المبلغ المتبقي البالغ  1.3االتصاالت المتنقلة ش.م.ت بضخ مبلغ 

 .العامطريق االكتتاب 

 %.37.35% إلى 25تنقلة ش.م.ت من وبناًء على  لت، ارتتعت نسبة ملكية شركة االتصاالت الم

 

 :على النحى الوبٍن أدناهسعىدي  هلٍار لاير 315البالغة وجن ضخها السٍىلة النقذٌة الحً قاهث الشركة باسحخذام 

 حقوق األولوية.وستم إصدار المتعلقة ب تكاليفال ديدتس 

  مليون لاير سعودل. 753المشترت بقيمة لمرابحة ا تمويلمن  جزءتسديد 

 مليون لاير سعودل 244 بقيمةلزيادة التغطية والقدرة اإلستيعابية لشبكة الشركة الزمة روسمالية  مشاريع  نتقات تمويل. 

 



  االتصاالت المتنقلة السعوديةشزكة 
 ( سعوديةشركة مساهمة )  

 
 ) تتمة ( ) غير مراجعة ( األولية إيضاحات حول القوائم المالية

 2302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

9 
 

 

 

 

 ات ) تتمة (والنشاط تكوينال -0

 عادة التمويلإ اتإتفاقي

 مسععت مرينالحععاليين والبحععث عععن  لمسععت مرينعلععى البععدء فععي المتاوضععات مععع ا 2311وكتععوبر  11مجلععس اإلدارة فععي  وافععق

  الحالي.تمويل المرابحة إلعادة  جدد محتملين

 

. قبععل هعع ا التععاريخ حصععلت مليععار لاير سعععودل 5.75والبععالغ  يالحععال سععداد تمويععل المرابحععة، اسععتحق 2312يوليععو  27فععى 

 27تعاريخ الشركة على الموافقة باإلجماع من قبل مست مرل تمويل المرابحة على تمديد تاريخ اإلسعتحقاق لمعدة شعترين حتعى 

 معن لميعون لاير سععود 753اسعتخدمت زيعن السععودية مبلعغ وقعدرة  وكمعا تعم  كعره سعابقاً، وفى نتس الوقت .2312سبتمبر 

 .لمليار لاير سعود 5ما يقارب  ليبلغ الرئيسية صدار وستم حقوق وولوية لتختيض رصيد قرض المرابحإعائدات عملية 

 

إن الشعركة فعى مرحلعة متقدمعة  . إععادة تمويعل جديعدعمليعة تاحة الترصة لتنتيع  و لت إل إن تمديد تاريخ االستحقاق كان ملزماً 

 ضسععت مرين الحععاليين ومسععت مرين محتملععين جععدد إلعععادة تمويععل قععرمتضععم ال يوالتعع المشععتركة مععن البنععوت ةجععداً مععع مجموععع

علعى  إتتاقيعة إععادة التمويعل سعيتم توقيعتعا بعأن عتقعد اإلدارةتو. إن المتاوضات والمناقشات فى مرحلة متقدمعة يالمرابحة الحال

 .2312عام  ياألرجح خأل الربع الرابع ف

 

تعم  فقعد التشغيلية في المستقبل المنظعور. وعليعه األنشطةبموجب تقديرات اإلدارة فإن لدى الشركة موارد كافية إلستغألتا في 

 ستمرارية في النشاط. إعداد ه ه القوائم المالية األولية على وساس مبدو اإل

 

 تعاون إستراتيجي

 

 سععيلز آنععد سيرفيسععز ليميتععدفودافععون  شععركة  مععع 2312سععبتمبر  2بتععاريخ  ةتجاريعع قععد وبرمععت إتتاقيععةوعلنععت الشععركة ونتععا 

الوصعول إلعى نقعل المعرفعة المتعمقعة حعول مجموععة معن  لشعركة زيعن السععودية التعاون التجعارل  إتتاقية ستوفر .)فودافون(

هع ه اإلتتاقيعة المنتجعات  ي. سعتغطمعن فودافعون لى جنب مع العأقعات التجاريعة ودععم قسعم المشعترياتإ التشغيلية جنباً  األمور

ئعدة انتا سعتتيح الترصعة لعمعأء زيعن السععودية لإلسعتتادة معن الخبعرات الروكما  ةخدمات التجوال الدولي واألجتز ،والخدمات

 تتمتع به فودافون . لال والحضور العالمي 

 

 .، المملكة العربية السعودية11351، الرياض 255214إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد 

 

 .2312  _________تمت الموافقة على ه ة القوائم المالية األولية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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 الهامة المتبعة السياسات المحاسبية -2

المطبقة في إععداد هع ه القعوائم الماليعة األوليعة تعم إدراجتعا ودنعاه. تعم تطبيعق هع ه السياسعات  السياسات المحاسبية التامةإن وهم 

 بشكل منتظم لجميع التترات المعروضة ما لم ي كر غير  لت.
 

 

 س اإلعدادأس

لة بإعادة تقييم األولية المرفقة على وساس التكلتة التاريخية وفقاً لمبدو االستحقاق المحاسبي، والمعد   القوائم المالية وعدت

كما ينبغي قراءة  لمعايير المحاسبية الصادرة عن التيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.ل األدوات المالية بالقيمة العادلة، وطبقاً 

 م.2311ديسمبر  31للسنة المنتتية في المراجعة  ه ه القوائم المالية األولية بالتزامن مع القوائم المالية السنوية
 

وهم السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية األولية الم كورة ودناه متوافقة مع السياسات المحاسبية إن 

 م.2311ديسمبر  31المطبقة في إعداد القوائم المالية المراجعة للسنة المنتتية في 
 

 فترة البيانات المالية

ديسمبر من كل سنة ميأدية. تم إعداد ه ه القوائم المالية األولية وفقاً  31ي يناير وتنتتي ف 1تبدو السنة المالية للشركة في 

لمعيار التيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للتقارير المالية األولية على وساس فترات متكاملة والتي تعتبر كل فترة وولية 

ألرباح والمصاريف والخسائر للتترة تسجل خأل التترة ال يتجزو من السنة المالية. وبالتالي فإن اإليرادات وا ابوضعتا جزء

التي تحققت فيتا. تتضمن ه ه القوائم المالية األولية كافة التسويات، بما في  لت التسويات االعتيادية المكررة، التي تعتقد 

 ة. اإلدارة بأنتا ضرورية لعرض كل من قوائم المركز المالي واألعمال والتدفقات النقدية بصورة عادل

 مؤشراً على النتائج السنوية لألعمال.قد ال تكون نتائج وعمال التترة األولية  إن
 

 تقديرات وافتراضات محاسبية مإثرة

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليتا في المملكة العربية السعودية استخدام تقديرات 

غ الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم وافتراضات تؤ ر على مبال

المالية، وك لت تقدير مبالغ اإليرادات والمصاريف خأل التترة المالية. يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وهي 

المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم الشركة  مبنية على خبرة سابقة وعوامل وخرى تتضمن توقعات باألحداث

 بتقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقاً لتعريتتا، نادراً ما تتساوى مع النتائج التعلية.
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 الهامة المتبعة ) تتمة ( السياسات المحاسبية -2

 التقارير القطاعية

 )و( القطاع التشغيلي

 من الموجودات وو األعمال وو المنشآت التي: القطاع التشغيلي هو مجموعة

 .تعمل في ونشطة تدر إيرادات (1

تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتتا من وجل اتخا  القرارات التي تتعلق بتخصيص الموارد وتقييم  (2

 .األداء

 تتوفر عنتا معلومات مالية بشكل منتصل. (3

 )ب( القطاع الجغرافي

عة من الموجودات وو األعمال وو المنشآت التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية القطاع الجغرافي هو مجمو

 محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلتة عن تلت التي تعمل في بيئات اقتصادية وخرى.

 العمالت األجنبية

 )و( العملة الرئيسية

 العملة الرئيسية للشركة.تظتر القوائم المالية األولية للشركة باللاير السعودل والتي هي 

 )ب( معامأت وورصدة

يتم تحويل المعامأت التي تتم بالعمأت األجنبية إلى اللاير السعودل على وساس وسعار الصرف السائدة في تاريخ تلت 

ات المعامأت. يتم قيد ورباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلت المعامأت وك لت الناتجة من تحويل الموجود

والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على وساس وسعار صرف العمأت السائدة كما في نتاية التترة ضمن قائمة األعمال 

 األولية.

  ية وشبه النقدية النقد

 النقد في الصندوق ولدى البنوت واالست مارات قصيرة األجل األخرى عالية السيولة ، إن وجدت،ية وشبه النقدية شتمل النقدت

 والتي تستحق خأل  أ ة وشتر وو وقل من تاريخ الشراء.

 ذمم مدينة

 تظتر ال مم المدينة بصافي القيمة القابلة للتحقق والتي تم ل اإليرادات المتوترة وغير المتوترة بعد خصم مخصص ال مم

المشكوت في تحصيلتا. ينشأ مخصص الديون المشكوت في تحصيلتا عندما يكون هنات دليل موضوعي على عدم  المدينة

تمكن الشركة من تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلية لل مم المدينة. يتم قيد ه ه المخصصات في قائمة 

ندما تكون ال مم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبتا األعمال األولية وتظتر تحت بند "مصاريف توزيع وتسويق" وع

مقابل مخصص ال مم المشكوت في تحصيلتا. تقّيد ول مبالغ تسترد في وقت الحق ل مم قد تم شطبتا بقيد دائن على 

 "مصاريف توزيع وتسويق" في قائمة األعمال األولية.
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 الهامة المتبعة ) تتمة ( السياسات المحاسبية -2

 مخزون

ّيد المخزون على وساس سعر التكلتة وو صافي القيمة القابلة للتحقق ، ويتما وقل. يحدد سعر التكلتة على وساس متوسط يق

التكلتة المرجح. تم ل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقّدر في سياق األعمال العادية ناقصاً تكاليف استكمال العملية 

 ومصاريف البيع.

 تمعداو ممتلكات

بإست ناء اإلنشاءات تحت التنتي  التي تظتر بالتكلتة.  المتراكمة االستتأكات خصمكلتة بعد تالمعدات بالوتظتر الممتلكات 

يحّمل االستتأت على قائمة األعمال األولية على وساس طريقة القسط ال ابت و لت لتوزيع تكلتة ه ه الموجودات على مدى 

 األعمار اإلنتاجية المقّدرة لتا كما يلي:
 السنوات 

مدة اإليجار وو العمر  تحسينات على المأجور
 اإلنتاجي ويتما وقل 

 2 اإلتصاالت معدات شبكة
 15 وعمال مدنية )إتصاالت(
 2 ونظمة تقنية المعلومات
 5 خوادم تقنية المعلومات

 5 و اث ومتروشات
 2 معدات مكتبية

 5 ووسائل النقل األخرى سيارات

 المتحصأت مع القيمة الدفترية وتقّيد في قائمة األعمال األولية. تحّدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة

 

تقي د مصاريف الصيانة واإلصأحات العادية التي ال تزيد جوهرياً من العمر اإلنتاجي المقّدر لألصل في قائمة األعمال 

 األصل ال ل تم استبداله.األولية عند تكبدها. يتم رسملة التجديدات والتحسينات التامة، إن وجدت، ويتم استبعاد 
 

 الموجودات غير الملموسة

سنة بناًء على فترة  25تم تحديد فترة اإلطتاء والمقدرة بـ وقد  .يتم قياس رسم الرخصة بالتكلتة بعد طرح اإلطتاء المتراكم

مصاريف اإلطتاء الترخيص القائمة وشروط تجديد الترخيص وفيما إ ا كان الترخيص معتمداً على تقنية محددة. يتم تحميل 

 على قائمة األعمال األولية على وساس القسط ال ابت خأل العمر االنتاجي المقدر للشبكة من تاريخ بدء الخدمة للشبكة.

تتم رسملة تراخيص البرامج الحاسوبية على وساس التكاليف المتكبدة الستحوا ها وتتعيلتا لأستخدام. يتم إطتاء ه ه التكاليف 

سنوات. يتم تسجيل التكاليف المرتبطة بشكل مباشر بإنتاج  5-2اإلنتاجي المقّدر لتا وال ل يتراوح ما بين على وساس العمر 

منتجات برمجية قابلة للتحديد ومميزة ومسيطر عليتا من قبل الشركة ويتوقع منتا منافع اقتصادية مستقبلية تتعدى السنة 

 الواحدة كموجودات غير ملموسة.

 المرتبطة بصيانة البرمجيات كمصاريف عند حدو تا.يتم تسجيل التكاليف 
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 الهامة المتبعة ) تتمة ( لسياسات المحاسبيةا -2

 في قيمة الموجودات غير المتداولة التدني

يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما يتعلق بالتبوط في قيمتتا عندما تشير الحاالت وو التغير في الظروف إلى ون 

قد تكون غير قابلة لأسترداد. يتم إ بات الخسارة الناتجة عن التبوط في القيمة، والتي تم ل الزيادة في القيمة  القيمة الدفترية

ويتما  ،الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لأسترداد التي تم ل القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع وو قيمة االستخدام

ميع الموجودات على ودنى مستوى لتا بحيث تتواجد تدفقات نقدية منتصلة ومحددة وعلى. لغرض تقدير التبوط، يتم تج

)وحدات مدرة للنقد(. يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة، بخأف الموجودات غير الملموسة، والتي سبق ون حدث هبوط 

في القيمة،  لتبوطالحقاً عكس خسارة ا إ ا ما تمفي قيمتتا بغرض احتمال عكس  لت التبوط، و لت في تاريخ كل فترة مالية. 

 عن زيدي ، على واللأستردادالقابلة تتا لقيمالتقدير المعدل إلى الوحدة المدرة للنقد عندئ  تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل وو 

نوات السابقة. يتم إ بات في السالوحدة المدرة للنقد في قيمة  لت األصل وو  لتبوطالقيمة الدفترية فيما لو لم يتم إ بات خسارة ا

قيمة الموجودات غير  في لتبوطخسارة اال يتم عكس  .األولية في قائمة األعمال كدخلفي القيمة فوراً  لتبوطعكس خسارة ا

 الملموسة.
 

 القروض

ترتبط  يتم إ بات القروض بقيمة المتحصأت المستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم رسملة تكاليف القروض التي

مباشرة باقتناء وو إنشاء وو إنتاج الموجودات المؤهلة و لت كجزء من ه ه الموجودات. يتم تحميل تكاليف القروض األخرى 

 على قائمة األعمال األولية.
 

 رأسماليةإيجارات 

ودات والمطلوبات تقوم الشركة بالمحاسبة عن الممتلكات والمعدات المقتناة بموجب عقود إيجار روسمالية و لت بقيد الموج

المتعلقة بتا. يتم تحديد ه ه المبالغ بناًء على القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار.  يتم توزيع النتقات المالية على 

فترة اإليجار بطريقة توفر معدل تحميل دورل  ابت على رصيد المطلوبات القائم. يتم تحميل استتأت الموجودات المقتناة 

ود إيجار روسمالية على قائمة األعمال األولية و لت باستخدام طريقة القسط ال ابت بالمعدالت المأئمة لتلت بموجب عق

 الموجودات.
 

  ذمم دائنة ومستحقات

 يتم إ بات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعتا مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء تمت وو لم تتم فوترة الشركة.
 

 مخصصات

مخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام قانوني حالي وو متوقع ناتج عن حدث سابق، وهنات إحتمال وجود يتم إ بات ال

 إستخدام للموارد لتسوية اإللتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل مو وق.
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 الزكاة

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

على الشركة، إن وجد، على قائمة األعمال األولية . يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت، بموجب الربوط 

 الزكوية النتائية، عند تحديدها.

مع وطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية و لت طبقاً تقوم الشركة باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامأت محددة 

 لنظام ضريبة الدخل السعودل.
 

 للموظفين  نهاية الخدمةمخصص مكافؤة 

يتم قيد مخصص مكافأة نتاية الخدمة للموظتين بموجب شروط ونظمة العمل والعّمال في المملكة العربية السعودية من قبل 

األعمال األولية . يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على وساس القيمة الحالية للمكافأة المكتسبة التي تحق الشركة ويحّمل على قائمة 

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

سنوات خدماتتم المتراكمة، كما هو موضح في ونظمة المملكة الخدمة على وساس رواتب وبدالت الموظتين األخيرة وعدد 

 العربية السعودية.
 

 اإليرادات

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

التصاالت المتنقلة األخرى بما في  لت توفير خدمات العمأء عند استخدامتم لتترات البث والرسائل النصية وجميع خدمات ا

 األخرى بشبكة الشركة. المتنقلة و ةاألرضي وطالبيانات والمعلومات ورسوم ربط مستخدمي الشبكات والخط
 

تسجل فترات االتصال المستخدمة من قبل العمأء كجزء من التواتير الدورية ويعترف بتا كإيراد خأل تلت التترة. يتم 

اإليرادات من الخدمات غير المتوترة والناتجة من الخدمات التي قدمت من تاريخ إعداد التاتورة إلى نتاية كل فترة  تسجيل

محاسبية كإيرادات مستحقة بينما يتم تأجيل اإليرادات غير المكتسبة من الخدمات التي سيتم تقديمتا في التترات التالية لكل 

فترات االتصال استخدام العميل  يبدوة عن بيع البطاقات المسبقة الدفع فإنتا تؤجل إلى ون فترة محاسبية. وما اإليرادات الناتج

 وو عند انتتاء صأحية الرصيد.
 

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

 حسب إجمالي مبلغ التاتورة الصادره للعميل وو مبلغ العمولة المستحق مقابل تيسير الخدمة. طبيعة الخدمة فإما يعترف بتا
 

يتم تقديم الحوافز للعمأء كجزء من العروض الترويجية. عند تقديـم م ل ه ه الحوافز في سياق العرض ال ل يتضمن مزايا 

المزايا األخرى المقدمة للعميل كجزء من العرض نتسه، يؤجل وخرى، فإن اإليراد ال ل يم ل القيمة العادلة للحافز والمرتبط ب

ويعترف به طبقاً لوفاء الشركة اللتزاماتتا المتعلقة بالحافز. وفيما يخص العروض التي تتضمن وك ر من ميزة، فإن قيمة 

ديد القيم العادلة العرض توزع على كل ميزة بناًء على القيمة العادلة لكل عنصر منترداً. تقوم الشركة بصتة عامة بتح

 للعناصر المنتردة طبقاً لألسعار التي يتم عندها بيع كل ميزة على وساس مستقل.
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 داريةإوعمومية ووتسويق  توزيعمصاريف 

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

 توزيعمصاريف ال ة المتعارف عليتا. توزع ه ه التكاليف بينيالمحاسب معاييرللوفقاً كما هو متطلب  اإليراد اليفتك جزءاً من

 ، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.اإليراد اليفتكواإلدارية ووالعمومية  سويقوالت
 

 يجار تشغيليةإعقود 

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

والممتلكات مع المؤجر. يتم تحميل مصاريف اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية على قائمة األعمال األولية على وساس 

 عقود اإليجار  ات العأقة. القسط ال ابت على مدى فترة 
 

 مشتقات األدوات المالية

يتم قياس مشتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة. تعتمد طريقة االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة إ ا كانت ه ه المشتقات 

لتي تم تخصيصتا وينطبق مخصصة كأدوات تحوط وم ال. إن الجزء التّعال من التغيرات في القيمة العادلة لت ه المشتقات ا

عليتا متتوم التحوط للتدفقات النقدية، يتم االعتراف بتا كاحتياطي تحوط في قائمة حقوق المساهمين. إن األرباح والخسائر 

المرتبطة بالجزء غير التّعال يتم االعتراف بتا مباشرة في قائمة األعمال األولية. إن األرباح والخسائر التي تم االعتراف بتا 

دئياً في احتياطي التحوط، يتم تحويلتا إلى قائمة األعمال األولية في التترة التي حدث فيتا التأ ير على قائمة األعمال األولية مب

 من قبل البند المتحوط منه.

 
 القروض القصيرة والطويلة األجل -0

بنوت تجارية محلية من وجل إعادة تمويل التزامات الشركة  من خأل، تم ترتيب تمويل طويل األجل 2311إبريل  5في 

. يتكون ه ا التمويل من جزء 2313إبريل  3يستحق السداد في وال ل  اً الموجود سابق المترتبة على التمويل قصير األجل

يون دوالر ومريكي مل 133مليون لاير سعودل وجزء بالدوالر األمريكي يبلغ إجماليه  1.875باللاير السعودل يبلغ إجماليه 

عباء أله ا التمويل  يخضعمساهم مؤسس. قبل مليون لاير سعودل( و لت مقابل ضمانات مقدمة من  375ما يعادل ول )

 .الحالي المرابحةتستيل   تاقيةإتعموالت منصوص عليتا في 

 

)المنظمععين  دوليععةنععوت بمقتععرض(، و )كزيععن السعععودية تععم التوقيععع علععى اتتاقيععة ضععمان ائتمععان بععين  2312يونيععو  23فععي 

مرابحعة لوديعن  عانول معن تمويعل امضعمون بالكامعل معن قبعل شعركة االتصعاالت المتنقلعة ش.م.ت. التسعتيل إن ه ا  المكلتين(.

 .المشترت

 :هو التستيلالغرض من ه ا إن  

 .تسديد مبالغ دائنة ألحد موردل الشركة التقنيين 

  المقدمة من نتس المورد التقني. الجديدة يةخطط التوسعالالمزيد من تمويل 

 . إن سدادالقرضدفع مصاريف التمويل كما تم  كرها في اإلتتاقية على دفعات نصف سنوية على مدة  إستحقاق سوف يتم

 )إجماليالقرض للجزء األول من  2312على دفعات نصف سنوية لمدة خمس سنوات تبدو بشتر يوليو  اً سيتم ويضالقرض 

 مليون دوالر ومريكي(. 173 )إجمالي التمويلللجزء ال اني من  2313تبدو بشتر يوليو و ومريكي(مليون دوالر  155
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 تمويل مرابحة مشترك -.

. 2335البنت السعودل الترنسي في يوليو من عام  قبلمليار لاير سعودل تقريباً، من  9.75  تم ترتيب تمويل المرابحة البالغ

مليار لاير سعودل وجزء آخر بالدوالر األمريكي بإجمالي  7.09من جزء باللاير السعودل بإجمالي  تمويل المرابحةيتكون 

 مليار لاير سعودل(. 2.66ما يعادل  لومليون دوالر ومريكي ) 713

 

خأل لاير سعودل من مليون  753 بقيمة التمويلمن ه ا  بتسديد جزءقامت الشركة وعأه  1 رقم اإليضاح في كما  كر سالتاً 

ما  2312سبتمبر  33في تمويل المرابحة الجزء المتبقي من عليه، بلغ بناًء . ووستم وولويةحقوق عائدات عملية إصدار 

 .سعودل مليار لاير 5 يقارب
 

 وفقاً لشروط اتتاقية .القرض على مدةإن مصاريف التمويل كما هو م كور في اتتاقية المرابحة تستحق بأقساط ربع سنوية 

( لستة وشتر 2311وغسطس  12) يالشركة الخيارين المتاحين لتا لتمديد تاريخ االستحقاق األساس استعملتالمرابحة تمويل 

الشركة بنجاح  استعملت. 2312يوليو  27ستحقاق نتائي إفي كل مرة لمجموع تجديد للتستيأت لسنة كاملة وتاريخ 

 .2312 يوليو 27إلى  المرابحة تستيأت وال اني وقامت بتمديد األول ينالخيار
 

 الحالي المرابحةتستيل  مست مرلعلى موافقة  2312وغسطس  1، حصلت الشركة بتاريخ 1كما تم  كره فى اإليضاح رقم 

تستيل  مست مرلعلى موافقة وخرى من  2312سبتمبر  26حصلت الشركة بتاريخ  . كمالتمديد استحقاقه لمدة شترين

د والمخطط يالجد شترين إضافيين. سوف يتيح ه ا التمديد وضع صيغة نتائية إلعادة التمويللمدة  المرابحة لتمديد استحقاقه

سيكون لديه تاريخ إستحقاق مدته  لالمرابحة الجديد )وال  تستيلإن شروط ووحكام إعادة . دوالر ومريكيمليار  2.4البالغ له 

، حصلت الشركة 2312سبتمبر  33حلتا النتائية. في المرابحة الحالي( فى مرا تستيلخمس سنوات وبتكلتة تمويل وقل من 

مريكي ومليار دوالر  2.6المرابحة بمبلغ  تستيل دولية إلعادة تمويلالمحلية والبنوت مجموعة من ال على التزام خطي من

 مليار دوالر ومريكي(. 2.4المطلوب والمخطط له والبالغ  المبلغ)ه ا المبلغ يتجاوز

 

 .(1 رقم )راجع إيضاحكمطلوبات متداولة  2312 سبتمبر 33تاريخ  عليه تم تصنيف الرصيد القائم كما في و
 

 كما يلي:لمقرضة امن قبل البنوت  تروضةمالتتلخص التعتدات المالية 

 .رهونات سلبية على جميع اإليرادات والموجودات 

  والتجار وباعة التجزئة وباعة الجملة والموظتين.قيود على القروض والضمانات التي تمنح للعمأء والموزعين 

 .عدم حصول الشركة على ول تستيأت إضافية، كما تشترط التأمين على جميع موجودات الشركة 

  2311ديسمبر  31االلتزام بالشروط المالية المحددة على مدة فترة التمويل حتى. 

 

 

سعتغألتا فعي النشعاطات التشعغيلية للشعركة فعي المسعتقبل المنظعور. بموجب تقديرات اإلدارة فإنه لعدى الشعركة معوارد كافيعة إل

 .وعليه تم إعداد ه ه القوائم المالية األولية على وساس مبدو االستمرارية في النشاط
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 مشتقات األدوات المالية -9

 ما يلي:كالقيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية )مقايضة سعر العمولة( مع مبالغ العقود االسمية تتلخص 

 

  القيمة العادلة السلبية    

    

 سبتمبر 03
2302 

  

 ديسمبر 31
2311 
 

 سبتمبر 33
2311 
 

 (السعودية الرياالت)بآالف     

 )غير مراجعة ( ) مراجعة (  ) غير مراجعة (  قيمة العقد اإلسمي  

 45.721 45.721  -  422472933  مشتقات األدوات المالية

 
 

 المإسسين المساهميندفعات مقدمة من  -6

خعأل الربعع ال العث  المسعاهمينمبالغ كدفعات مقدمة للشركة طبقاً للترتيبات المتتق عليتا مع  بتقديمقام المساهمون المؤسسون 
 . يخضع الرصيد القائم لمصاريف تمويل على وساس المعدالت السائدة في السوق.2335من عام 

 

بيعت بمعا فعيتم   فى السابق دفعات مقدمة تحمعل فائعدة ال ين قدموا اهمون المؤسسون، قام المس1كما تم  كره فى اإليضاح رقم 
لععم  مليععار لاير سعععودل. 2.5بلغععت حععوالي  يوالتعع ""الععدفعات المقدمععة مععن المسععاهمين مععن جععزءوبعو ظبععي لإلسععت مار برسععملة 

رتتعع روس المعال معن بعد عملية الرسعملة إ .لعملية الرسملةللدفعات المقدمة من المساهمين تخضع التوائد المستحقة المتراكمة 
مليعون  73427 لعىإمليعون سعتم  423.1 عدد األسعتم معن، وعليه فقد تم زيادة سعودل مليار7.3إلى  سعودل مليار لاير 4.2

 ستم. 

  
 من المساهمين:للدفعات المقدمة  تصيلفيما يلي ت

 

  
سبتمبر 03  

2302  
ديسمبر 31  

2311  
سبتمبر 33  

2311 
الرياالت السعودية( )بآالف    
 )غير مراجعة(  )مراجعة(  )غير مراجعة(  

 2.472.416  2.535.374  24302.70.  شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ت

 3142253  314.253  -  مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت

 3312365  331.365  -  مصنع البأستيت السعودل

 1362524  136.524  -  )ركيزة( شركة ركيزة القابضة

 1352527  135.527  -  شركة المراعي

 1352527  135.527  -  مؤسسة وشبال العرب للمقاوالت

 542753  54.753  -  شركة الجريسي للتنمية المحدودة

 272357  27.357  -  شركة السيل الشرقية المحدودة

 -  -  42.00  بيت وبوظبي لأست مار

  023.02947  3.555.677  325272315 

 4132525  452.273  9492127  وعباء مالية مستحقة

  02621290.  4.312.553  325322334 
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 )تتمة(دفعات مقدمة من المساهمين -6

، بما في  لت مصاريف التمويل المستحقة و لت 2312 سبتمبر 33لم يتم جدولة سداد الدفعات المقدمة من المساهمين كما في 

 .(4مليار لاير سعودل )إيضاح  5 بمبلغحتى يتم سداد تمويل المرابحة 
 

 

ووبرمتعا اتتعاق  2332يوليعو  12باإلضافة الى  لت، دخلت شركة ركيزة وبيت وبو ظبي لأست مار في اتتاقيعة تسعوية بتعاريخ  

 ضعد بيعت وبعوظبي لأسعت مار به  إدعاء تقدم بالنسبة إلى، "اتتاقيات  التسوية"( اً )مع 2332اكتوبر  22لت ا االتتاق في  ملحقاً 

وبعوظبي لأسعت مار بمعا فعي  لعت  ركيزة نقل بعض وصولتا إلعى بيعتالطلب من التسوية  ياتتتاقوقد تضمنت  شروط إ .ركيزة

مليون لاير سعودل. وإلجبار ركيزة على  137 تقريباً  البالغ قيمتتا المساهمينمن  ستم وكامل قيمة المبالغ المقدمة مليون 33

ديعوان  لعدىالعدائرة التجاريعة ال انيعة التسوية، قام بيعت وبعو ظبعي لإلسعت مار برفعع مطالبعة ضعد ركيعزة فعي  ياتاالنصياع التتاق

يطلعب فيعه معن ركيعزة   2313وكتعوبر  23فعي  آوصدر ديوان المظالم حكم. وقد 2335سبتمبر  5 الرياض بتاريخالمظالم في 

 .2312مايو  15بيت وبوظبي لأست مار في ل تم التحويلوقد شروط إتتاقيات التسوية. لباالمت ال 

 

 
 الزكاة -7

حيعث ون الوععاء الزكعول للشعركة يظتعر بالقيمعة السعالبة  فعي هع ه القعوائم الماليعة األوليعهزكاة مسعتحقة علعى الشعركة  ال يوجد

و  2313و 2335و 2332باإلضافة إلى ون الشركة تكّبدت خسائر. قامعت الشعركة بتقعديم اإلقعرارات الزكويعة ععن السعنوات 

 . عن السنوات الم كورة وعأهإلى مصلحة الزكاة والدخل. ولم تستلم الشركة الربوطات الزكوية النتائية  2311
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 رأس المال -4

 

سعمية لكعل مليار ستم وتبلغ القيمعة اإل 1.32من )بعد هيكلة روس المال(  2312 سبتمبر 33يتكون روس مال الشركة كما فى 

 لاير سعودل وهي مملوكة كاآلتي: 13ستم 

 هيكلة رأس المال قبل  هيكلة رأس المال عدب 

 
 

 سهمعدد األ

 رأس المال

 الف الرياالتآ)ب

 (السعودية

 
 

 سهماألعدد 

 رأس المال

 الف الرياالتآ)ب

 (السعودية 

شركة االتصاالت المتنقلة 

 ش.م.ت.
433.125.367 4.331.251  353.333.333 3.533.333 

 562.533 56.253.333  6312434 6321432367 مصنع البأستيت السعودل

مؤسسة فادن للتجارة 

 والمقاوالت
6424552267 6442552  56.253.333 562.533 

راجع (  شركة ركيزة القابضة

 (6يضاح رقم إ
427152273 472153  13.753.333 137.533 

راجع (بيت وبوظبي لإلست مار 

 (6يضاح رقم إ
2321452334 2312453  33.333.333 333.333 

 353.333 35.333.333  2252612 2225612224 شركة المراعي

 353.333 35.333.333  2252612 2225612224 مؤسسة وشبال العرب للمقاوالت

شركة الجريسي للتنمية 

 المحدودة
1124232612 1142236  17.533.333 175.333 

مؤسسة النخبة المعمارية 

 للمقاوالت
623312253 632313  17.533.333 175.333 

 27.533 2.753.333  572433 527432335 شركة السيل الشرقية المحدودة

 7.333.333 733.333.333  6.247.652 624.765.153 المساهمون المؤسسونمجموع 

 7.333.333 733.333.333  4.553.332 455.333.237 وستم العموم

 0234320332333 0324302333  0..33.3332333 0..333.333 

 

 

مععايو  15 بتععاريخ سعععودل لبيععت وبععوظبي لأسععت مار مليععون لاير 333 بقيمععةمليععون سععتم  33القابضععة  ركيععزة شععركة  حولععت

وهيئة اإلتصاالت وتقنية مرابحة تستيأت ال لتمويلالرئيسيين المقرضين من  على التحويلموافقة التم الحصول على  .2312

 (.6يضاح رقم )راجع اإل يةوهيئة سوق المالالمعلومات 
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 خسارة السهم  -1

ح لععدد األسعتم القائمعة كمعا فعي  للتتعرةالخسعائر  بتقسعيمللسعتم  الخسعائرتم احتسعاب   2312سعبتمبر  33علعى المتوسعط المعرج 

بعد األخ  باإلعتبار تأ ير تختيض روس المال وإصدار وستم حقوق األولوية في التتعرة المنتتيعة فعي مليار ستم  1.32والبالغة 

 (.بأ ر رجعي  2312في مع تعديل إصدار وستم حقوق االولوية الحاصل  ستم مليار 1.52: 2311) 2312سبتمبر  33

 

 يجارات تشغيليةإ -03

 

تستأجر الشركة المواقع والمباني التنية والمكاتب المتعلقة بعملياتتا. تتم ل االلتزامعات المتعلقعة بتلعت اإليجعارات التشعغيلية كمعا 

 يلي :

 2311سبتمبر  33 2311ديسمبر  31  2302سبتمبر  03  

 (السعودية الرياالت)بآالف   
 )غير مراجعة( )مراجعة(  مراجعة()غير   

 1631949 1641216  9327.7.  شتر 12خأل 

 6241673 6321292  7702707  سنوات 5 إلى 2من 

 2951595 2991544  9672007  سنوات 5وك ر من 

  021072007  114961345 1.324.177 

 

 لتزامات المحتملةإلارتباطات وإلا -00

موردين لشراء وجتعزة اتصعاالت ومعع شعركات اتصعاالت متنقلعة وخعرى و لعت لتزويعد خدمعة وبرمت الشركة عدة اتتاقيات مع 

 االتصاالت المتنقلة. تتكون االلتزامات الروسمالية مما يلي :

 2311 سبتمبر 33 2311ديسمبر  31  2302سبتمبر  03  

 (السعودية الرياالت)بآالف   
 (مراجعة)غير  )مراجعة(  )غير مراجعة(  

 5751125 3151212  6702676  شتر 12خأل 

 1471334 971554  -  سنوات 5إلى  2من 

  6702676  415.766 522.452 

 حول االلتزامات المحتملة لإليجارات التشغيلية. 13إيضاح رقم  راجع 

فإن الشركة وضمن وعمالتا المعتادة قد تخضع إلى وو تدخل في قضايا قانونية ومطالبات وخرى. وتعتقد  ،باإلضافة إلى  لت

 اإلدارة بأنه ليس هنات و ر جوهرل محتمل لت ه القضايا على المركز المالي للشركة وو على نتائج وعمالتا.
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 المعلومات القطاعية  -02

التيئة السععودية للمحاسعبين القعانونيين إلعى اإلفصعاح ععن معلومعات تتصعيلية ععن يتدف معيار التقارير القطاعية الصادر عن 

، وبما ون متطلبعات هع ا المعيعار معن حيعث الحعدود المنصعوص عليتعا، وخع اً .نتائج كل قطاع من القطاعات التشغيلية الرئيسية

لم يتم تلبيتتعا  في تقديم خدمات التاتف المتنقلوساسا تتركز والتي بعين اإلعتبار ون عمليات الشركة الرئيسية من  بداية النشاط 

  ،المعلومعات القطاعيعة غيعر قابعل للتطبيعقإدارة الشعركة تعرى ون اإلفصعاح ععن فعإن وعليعه،  حتى تاريخ هع ه القعوائم األوليعة.

 وتمارس الشركة نشاطتا في المملكة العربية السعودية .




