
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السعودية املتنقلة االتصاالت شركة

 (سعودية مساهمة)شركة 

 

 القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة 

 املنتهية في أشهر  ستةال ةلفتر 

 م2022 يونيو  30

 



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

  )غير مراجعة( الموحدة الموجزة األولية الماليةالقوائم 

 م2022 يونيو 30 المنتهية في أشهر ستةالالثالثة و ةلفتر
 

  

  

 صفحة فهرس

  

 1 لقوائم املالية األولية املوحدة املوجزة ل فحصالتقرير 

  

 2  املوجزة املوحدة األوليةقائمة املركز املالي 

  

 3  املوجزة املوحدة األولية اآلخرالشامل  والدخلأو الخسارة  ربحالقائمة 

  

 4  املوجزة املوحدة األولية لكيةاملالتغيرات في حقوق  قائمة

  

 6-5  املوجزة املوحدة األولية قائمة التدفقات النقدية

  

 20-7  املوجزة املوحدة األوليةحول القوائم املالية  إيضاحات

 

 

 

 





-

-

-

( )
نظامي

مبقاة



( )( )

( )( )

( )( )

( )( )

( )( )

( )

التمویل
ا��سارة اإلئتمانیة المتوقعة



( )( )

---

--

-

نظامي

مبقاة



-

األجن�ية



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 شركة االتصاالت املتنقلة السعودية

 (سعودية مساهمة شركة)
 

  حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غير مراجعة( إيضاحات

 )جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(م 2022يونيو  30في  ةاملنتهيأشهر  ستةالة الثالثة و لفتر 
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 نشطةالتكوين واأل -1

 عامة معلومات 1-1

 
يونيو  11هــ )املوافق 1428جمادى األولى  25بتاريخ  176إن الشركة هي "شركة مساهمة سعودية" أنشئت بموجب القرارات الوزارية رقم 

هـ 1428جمادى األولى  26م بتاريخ /48م( واملرسوم امللكي رقم 2008يناير  7هـ )املوافق 1428ذو الحجة  28بتاريخ  357م( وقرار رقم 2007

ربيع  4باململكة العربية السعودية بتاريخ  ،الصادر من مدينة الرياض 1010246192م( والسجـل التجـاري رقم 2007يونيو 12)املوافق 

ل ولديه رخصة تشغيل غير محدودة التقنية في اململكة ملتنقم( كمشغل ثالث لخدمة الهاتف ا2008مارس  12هـ )املوافق 1429األول 

 ( عام.25) خمسة وعشرون العربية السعودية تبلغ مدتها

تقوم شركة االتصاالت املتنقلة السعودية )"الشركة"( والشركات التابعة )مجتمعة "املجموعة"( بتقديـم خدمات االتصاالت املتنقلة في 

كة بخدمات اململكة العربية السعودية حيث تقوم بتشغيل وشراء وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف املتنقل. كما تقوم الشر 

الى بيع وإصالح  باإلضافةبراج االتصاالت وتقديم الخدمات املالية وتوفير خدمات الطائرات املسيرة بدون طيار أاستشارية وبناء وإصالح 

 .2-1ايضاح  يفالطائرات املسيرة بدون طيار كما هو مذكور 

 ة العربية السعودية.، اململك11351، الرياض 295814إن العنوان املسجل للشركة هو صندوق بريد 

)"مجموعة زين"(. مجموعة زين هي شركة تابعة لشركة االتصاالت  .ش.م.ك.عالشركة شركة تابعة لشركة االتصاالت املتنقلة الكويتية  تعد

 .)الشركة األم النهائية( العمانية ش م ع ع، عمان

تحتوي  والتي( 2021مليار ريال سعودي في  6.5) مليار ريال سعودي 1.99تتجاوز املوجودات املتداولة بمبلغ  مجموعةاملطلوبات املتداولة لل

. بناء  على أحدث خطة أعمال معتمدة، (2021مليار ريال سعودي في  1.53) مليار ريال سعودي 1.46على مديونية ألطراف ذات صلة بـ 

 جموعةتوقعات معقولة بأن امل جموعةأنها ستنجح في الوفاء بالتزاماتها في سياق العمليات العادية. لدى مديري امل جموعةتعتقد إدارة امل

 لديها موارد كافية ملواصلة عملياتها التشغيلية في املستقبل املنظور.

 

 الشركات التابعة 1-2
 

 العربية السعودية كما يلي:أنشأت الشركة الشركات التابعة واململوكة لها بالكامل في اململكة 

 10.000س املال أوتقديم الخدمات االستشارية. ر  ،سؤولة عن توزيع وبيع أجهزة ومعدات االتصاالتاملشركة زين للمبيعات  .أ

 م.2019ريال سعودي. بدأت الشركة ممارسة األنشطة التجارية خالل الربع األول من عام 

ريال  10.000. رأس املال االتصاالتاصالح وصيانة محطات وأبراج و والتي ستكون مسؤولة عن إنشاء، بناء،  شركة زين للعمال .ب

 سعودي. 

 



 شركة االتصاالت املتنقلة السعودية

 (سعودية مساهمة شركة)
 

 )تتمة( حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غير مراجعة( إيضاحات
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 )تتمة( نشطةالتكوين واأل -1

 )تتمة( الشركات التابعة 1-2

ريال سعودي. بدأت  100.000والتي ستقدم التقنية في الخدمات املالية. رأس املال  )تمام( شركة زين املدفوعات املحدودة .ج

راس مالها بمبلغ  رفيعقامت الشركة بت ،2021ريل بأ 9في   .م2019الشركة ممارسة األنشطة التجارية خالل الربع الرابع من عام 

  مليون ريال سعودي. 57

سيرة بدون طيار والتي .د
ُ
سيرة بدون طيار باإلضافة  شركة زين للطائرات امل

ُ
توفر الخدمات املهنية والعلمية والتقنية للطائرات امل

سيرة بدون طيار. رأس املال 
ُ
ريال سعودي. بدأت الشركة ممارسة األنشطة التجارية خالل  10.000إلى بيع وإصالح الطائرات امل

 .م2019الربع الرابع من عام 

 
 عرض بيع أبراج البنية التحتية 1-3

بن األمير سعود بن فهد  وسموصندوق االستثمارات العامة  من ةالوارد النهائية إدارتها للعروض مجلس موافقة على جموعةامل حصلت

جميع أصوات أعضاء مجلس االدارة بت املوافقة م. تبراج شركة زينأل البنية التحتية على  ستحواذلال سلطان القابضة  وشركةعبدالعزبز 

 ، والسيد هشام العطارديار البو السيد سعود و  السيد رائد السيفو  سمو األمير نايف بن سلطان ذكرهم:التالي  بعد استثناء األعضاء

زين براج أل على البنية التحتية  ستحواذلال املعتمدة  النهائيةلعروض ا بلغت قيمة .حين نفاذ العمليةأطراف ذات عالقة  ون والذين سيكون

 برج 8,069 ـواملتمثلة بالسعودية 
 
 ينستحوذ الكيانيس، النهائية ضو وبموجب العر . مليون دوالر أمريكي( 807مليون ريال سعودي ) 3,026 ا

شركة في  ٪20٪ على التوالي، في حين ستمتلك زين السعودية الحصة املتبقية البالغة 10٪ و10٪ و60على حصة  وسمو األمير سعود بن فهد

الحصة  أحقية شراء صندوق االستثمارات العامةل العرض النهائي ويتضمن .براجلل على البنية التحتية  حوذستستبدورها والتي  زين للعمال

ستقوم زين السعودية ببيع بنيتها ط العرض بناء  على شرو . عالوة متفق عليهال بمقامن شركة زين السعودية من حصة  ٪20املتبقية البالغة 

  االنترنتبروتوكول  واالحتفاظ بجميع هوائيات االتصاالت الالسلكية األخرى والبرامج والتكنولوجيا وأجهزةالتحتية السلبية واملادية للبراج 

 (5)إيضاح  .وامللكية الفكرية

 م تسلمت شركة زين السعودية 2022مايو  28في 
 
ه 27/10/1443تاريخ به 4319/1443من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات رقم خطابا

ستحواذ شركة "زين للعمال املحدودة" )إحدى الشركات التابعة اعلى  الهيئة مجلس إدارة  يتضمن موافقة (م28/05/2022املوافق )

موقعا من مواقع أبراج االتصاالت اململوكة لشركة زين السعودية، وذلك بعد حصول "زين  8069لشركة زين السعودية( على ما ال يقل عن 

الفئة أ( من األبراج والصواري(، شريطة استيفاء ) –ص )تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية ترخيالللعمال املحدودة" على 

 املتطلبات التنظيمية املتعلقة بالترخيص.

 
 
 للقواعد واللوائح. ستقوم شركة زين للعمال املحدودة باستكمال اإلجراءات الالزمة للحصول على الترخيص وفقا

 

  19-تأثير كوفيد 1-4

البيئة التشغيلية للمجموعة وأصبحت عالمات االنتعاش االقتصادي واضحة في جميع أنحاء املنطقة والعالم. يتم اإلفصاح عن  انتعشت

االفتراضات الرئيسية حول املستقبل ومصادر التقدير الرئيسية األخرى التي قد تنطوي على مخاطر كبيرة في إحداث تعديالت جوهرية على 

 .2021ديسمبر  31املالية السنوية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية في  قوائمفي الة املوحدة املوجزة األولياملالية  قوائمال
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 عدادس اإل اأس -2

  األوليةاملالية  القوائمتم إعداد هذه 
 
في اململكة العربية  املعتمد"، األولية"التقارير املالية  34 رقمملعيار املحاسبة الدولي  املوحدة املوجزة وفقا

املطلوبة  االيضاحاتعلى جميع ال تتضمن . املحاسبينالسعودية للمراجعين و هيئة الاالخرى املعتمدة من واالصدارات واملعايير  السعودية

 .م2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في للمجموعة  السنوية املالية املوحدة قوائممع ال بالتزامنولذلك يجب قراءتها  الكاملةفي القوائم املالية 
 

 هامةالسياسات املحاسبية ال -3

كما في قوائمها القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة في هذه التقديرات واالفتراضات و نفس السياسات املحاسبية  جموعةاستخدمت امل

 .م2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في املالية املوحدة السنوية 

  درةاالصعايير امل
ً
 والتفسيراتعلى املعايير  والتعديالت حديثا

 قوائموتم شرحها في ال 2022يناير  1عدد من التعديالت على املعايير التي تسري اعتبارا من  ذلك، هناكال توجد معايير جديدة صادرة، ومع 

املوحدة  األوليةاملالية  القوائمعلى جوهري ، ولكن ليس لها تأثير 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في  املالية املوحدة السنوية للمجموعة

 املوجزة للمجموعة.

 
 الحاليةفترة ولكن لم تصبح سارية املفعول لل درةاالص عايير امل

أو تفسير أو تعديل تم إصداره ولكنه لم يسري بعد. لم يتم اإلفصاح عن تلك املعايير جديد ي معيار أل بكر باالتباع امل جموعةلم تقم امل

أو سيكون لها  جموعةاملعمليات املوحدة املوجزة ألن اإلدارة لم تراها ذات صلة ب األوليةاملالية  القوائموالتفسيرات أو التعديالت في هذه 

 في الفترات املستقبلية. مجموعةللاملوحدة املالية  القوائمعلى  هامتأثير 

 
 الحاليةفترة للسارية املفعول و  الصادرةعايير امل

والتي تم تطبيقها من قبل املجموعة  لتقرير املالي ولجنة املعايير الدولية للتقرير املاليلرى على املعايير الدولية هناك بعض التعديالت األخ

القوائم املالية . لم يتم اإلفصاح عن هذه املعايير والتفسيرات أو التعديالت في هذه م2022 يونيو 30بتواريخ سارية قبل الفترة املنتهية في 

 للمجموعة.املوحدة املالية  قوائمعلى ال هامكان لها تأثير  أو جموعةاملعمليات ن اإلدارة لم تعتبرها ذات صلة باحيث األولية املوحدة املوجزة 
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 في حكمه وماالنقد  -4

  
 ديسمبر 31 يونيو 30

  
2022 2021 

  
 )مراجعة( )غير مراجعة(

ي الخزينة
 
 1,313 1,641  النقد ف

 510,664 284,753  ارصدة البنوك

  ألجل ودائع
150,000 - 

  436,394 511,977 

(4,788) (1,068)  تحت االمتيازارصدة البنوك   

  
435,326 507,189 

 

تراوح متوسط يودائع ألجل مع فترة استحقاق مدتها ثالثة أشهر أو أقل مع البنوك املحلية. و تستثمر املجموعة جزءا من فائض النقد في 

 ٪(.0.4: 2021٪ )1.8الى ٪ 0.4معدالت العمولة السنوية على هذه الودائع بين 
 

 بيعلمحتفظ بها ل موجودات -5
 

 1,015مليون ريال سعودي وحق استخدام األصول التي تبلغ قيمتها  1,364القيمة الدفترية ألصول أبراج االتصاالت التي تبلغ  تتمثل في

 مليون ريال سعودي. 1,019والتي تبلغ لبيع ل باملوجودات املحتفظ بهامليون ريال سعودي والتزامات اإليجار املرتبطة مباشرة 

بطة مباشرة املرت طلوباتوامل وجوداتنيف املعلى ذلك تم تص ، وبناء  وجوداتاإلدارة بخطة لبيع هذه امل تالتزم، 2022خالل شهر يناير 

وخالل شهر  لبيع.محتفظ بها لمن تاريخ تصنيفها على أنها  وجوداتهالك املاستالتوقف عن تم لبيع و ل محتفظ بها على أنها وجوداتبهذه امل

الصفقة في  تمامومن املتوقع إ .السعودية، وافق مجلس اإلدارة على العرض النهائي لبيع حصص في البنية التحتية ألبراج زين 2022فبراير 

هي املستأجر الرئيس ي بشروط تجارية على كل برج من األبراج  جموعة. ستكون املاالتمام املعتادةلشرط إلجراءات الخاضعة ، و 2022عام 

 (3-1 ايضاحالتي يتم بيعها. )
 

 املمتلكات واملعدات واملوجودات غير امللموسة -6
 

مليون ريال سعودي 272غ بمبلمتلكات ومعدات معلى  جموعةامل تستحوذا، م2022 يونيو 30أشهر املنتهية في  ستةالخالل فترة 

وموجودات  مليون ريال سعودي 96بمبلغ ممتلكات ومعدات  :م2021 يونيو 30)مليون ريال سعودي  24بمبلغ وموجودات غير ملموسة 

 0.48بقيمة دفترية صافية بلغت عدات املمتلكات و ملل ستبعاداب جموعةامل قامتخالل الفترة،  .(مليون ريال سعودي 8بمبلغ غير ملموسة 

مما أدى إلى تحقيق مكاسب من بيع املمتلكات واملعدات و من قبل املجموعة( ال توجد استبعادات : 2021يونيو  30ريال سعودي ) مليون 

 ريال سعودي. مليون  0.97بلغت  استبعادهاالتي تم 

 مليون  599 منها ،مليون ريال سعودي1,027م، بلغت مصروفات االستهالك واإلطفاء 2022 يونيو 30في  ةیأشھر املنتھ ستةالخالل فترة 

 األصول  استخدام لحقاملتبقي  سعودي ريال مليون  97ومبلغ  ملموسة الغير موجوداتمليون لل 371و واملعدات للممتلكات سعودي ريال

 واملعدات للممتلكات سعودي ريال مليون  582 منها ،مليون ريال سعودي 1,183 واإلطفاء االستهالك مصروفات مجموع: م2021 يونيو 30)

 (.األصول  استخدام لحق املتبقي سعودي ريال مليون 232ومبلغ  ملموسة الغير موجوداتمليون ريال سعودي لل 369و
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 القروض  -7

 يونيو 30 

2022 

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31

2021 

 )مراجعة(

 2,954,824 5,773,420 (1-7إيضاح تسهيل مرابحة مشترك )

 650,000 420,000 (1-7 إيضاحرأس مال تشغيلي )مرابحة تسهيل 

 2,246,749 - (2-7 إيضاح) ثانوي تسهيل مرابحة 

 5,851,573 6,193,420 القروض إجمالي

 

 :كالتاليالغير متداولة تداولة و املان املبالغ 
 

 

 ديسمبر 31 يونيو 30

2022 2021 

 )مراجعة( )غير مراجعة(

 3,213,549 736,800 متداولة -قروض 

 2,638,024 5,456,620  متداولةغير  -قروض 

 5,851,573 6,193,420 القروض إجمالي

 
 القيمة الدفترية لقروض املجموعة مقومة بالعمالت التالية:ان 

 

 

 ديسمبر 31 يونيو 30

2022 2021 

 )مراجعة( (مراجعة)غير 

 5,178,903 5,038,932 السعودي الريال

 672,670 1,154,488 األمريكي الدوالر

 5,851,573 6,193,420  االجمالي

 
 

 تسهيل مرابحة مشترك  7-1

 تجاريةالبنوك الاملقدمة من طرف الحالية قامت املجموعة بإعادة تمويل وتمديد تاريخ استحقاق املرابحة املشتركة  ،2020سبتمبر  27في 

 ذلك،تجارية. عالوة على  السوق  مليار ريال سعودي مع فترة سماح ملدة عامين، بشروط 6يصل إلى بمبلغ إجمالي متاح سنوات لخمس 

( وبذلك يصل 2018مليار ريال سعودي في عام  0.65مليار ريال سعودي )في األصل  1تتضمن االتفاقية تسهيالت رأس مال عامل بمبلغ 

 ، مما يوفر سيولة إضافية للمجموعة لتمويل خطط نمو أعمالها. 2025مليار ريال سعودي حتى عام  7إجمالي التسهيالت إلى 

 



 شركة االتصاالت املتنقلة السعودية

 (سعودية مساهمة شركة)
 

 )تتمة( حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غير مراجعة( إيضاحات

 )جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(م 2022يونيو  30في  ةأشهر املنتهي ستةالة الثالثة و لفتر 
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 )تتمة(القروض  -7

 )تتمة( تسهيل مرابحة مشترك 7-1

 6، منها سعودي ريال مليار 7 أصل منمن االتفاقية الحالية  سعودي ريال مليار 6.3مبلغ ، استخدمت املجموعة 2022 يونيو 30في  كما

 2.8سحب ب املجموعة قامتخالل الفترة، . تسهيالت رأس مال عاململيار ريال سعودي من  0.42مليار ريال سعودي قروض طويلة األجل و

في حين تمت تسوية  تسهيالت مرابحة رأس املال العاململيار ريال سعودي من  0.42 ومبلغطويلة األجل من تسهيالت  سعودي ريال مليار

مليار ريال  0.58، بلغ إجمالي التسهيالت غير املستخدمة 2022يونيو  30كما في . من تسهيالت رأس املال العاملريال سعودي مليار  0.65

  .تسهيالت رأس املال العامل من سعودي
 

التسهيل الجديد التمويل كما هو محدد في "اتفاقية تمويل املرابحة" تستحق بأقساط ربع سنوية خالل خمس سنوات. إن تكاليف إن 

 
 
رهن بعض أسهم الشركة اململوكة بواسطة بعض املساهمين ، املتنقلة ش.م.ك.ع. االتصاالتبموجب ضمان من شركة  مضمون جزئيا

 األصول الثابتة بما يعادل الرصيد القائم.رهن التنازل عن بعض العقود والذمم املدينة و املؤسسين و

 

 تسهيل املرابحة الثانوي  7-2

مليار ريال سعودي مع تحالف يتكون من خمسة  2.25اتفاقية تسهيل مرابحة ثانوي جديدة بقيمة  جموعة، أبرمت املم2019يونيو  16في 

حصلت املجموعة على موافقة باإلجماع من . جموعةمدة االتفاقية سنتان، مع إمكانية تمديدها لسنة واحدة بناء  على طلب املكانت بنوك. 

املبلغ ، قامت املجموعة بتسوية 2022أبريل  28. في 2022يونيو  16جميع البنوك املشاركة على تمديد أجل استحقاق القروض حتى 

 القائم الرئيس ي 
 
 التفاقية تمويل املرابحة. طواعية وفقا

 

  إلى أطراف ذات عالقة ةمستحق ومبالغ معامالت -8
 

 :التالية طراف ذات عالقةاأل  جموعةامل لدى

 العالقة العالقة ذو الطرف 

 .ش.م.ك.عالشركة األم لشركة االتصاالت املتنقلة  شركة االتصاالت العمانية ش م ع ع

 النهائية( الشركة األم)

 ساهم مؤسس / الشركة األمم . )مجموعة زين(ش.م.ك.عشركة االتصاالت املتنقلة 

 ؤسس مملساهم شركة تابعة  زين البحرين

 ؤسس مشركة تابعة ملساهم  زين السودان

 ؤسس مشركة تابعة ملساهم  ام تي س ي لبنان اس ايه ار ال

 ؤسس مشركة تابعة ملساهم  زين العراق / أثير تليكوم العراق املحدودة "أثير"

 ؤسس مشركة تابعة ملساهم  أس بي س ي شركة زين جلوبال كوميونيكيشنز

 ؤسسمساهم م لالستثمارات كابيتال نفراإ شركة

 

 



 شركة االتصاالت املتنقلة السعودية

 (سعودية مساهمة شركة)
 

 )تتمة( حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غير مراجعة( إيضاحات

 )جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(م 2022يونيو  30في  ةأشهر املنتهي ستةالة الثالثة و لفتر 
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 تتمة() عالقةإلى أطراف ذات  ةمستحق ومبالغ معامالت -8
 

 خالل الفترة الحالية، دخلت املجموعة في املعامالت التجارية التالية مع األطراف ذات العالقة:

 

 في املنتهية أشهر  الستة لفترة في املنتهية أشهر  الثالثة لفترة 

 
 يونيو 30 يونيو 30 يونيو 30 يونيو 30

2022 2021 2022 2021 

 8,907 4,163 6,794 2,363 مساهم بواسطة مملوكة شركات من إيرادات

 33,323 40,991 19,522 16,431 مساهم بواسطة مملوكة شركات من مشتريات

 58,600 66,437 29,265 33,419 ( 1-8محملة من قبل مساهم مؤسس )ايضاح  رسوم

 13,848 - - - مؤسس مساهم قبل من محملة تمويل تكلفة
 

  

 ما يلي األرصدة القائمة كما في تاريخ التقرير:في
 

 

 .ش.م.ك.عركة االتصاالت املتنقلة ش 8-1
 

ألكبر مساهم في الشركة. ُيعد هذا املبلغ غير مضمون وبدون فوائد وغير مقيد بأي مدة سداد ستحقة املاإلدارة خدمات يتعلق هذا املبلغ ب

 .1-7محددة وال ُيسدد قبل تحقيق بعض شروط تسهيل املرابحة املشترك املشار إليها في إيضاح 
 
 املساهمون املؤسسون  8-2

 
التمويل املستحقة للمساهمين املؤسسين للشركة. ُيعد هذا املبلغ غير مضمون وغير مقيد بأي مدة سداد محددة  تكاليفيتعلق هذا املبلغ ب

 .1-7وال ُيسدد قبل تحقيق بعض شروط تسهيل املرابحة املشترك املشار إليها في إيضاح 
 

 لالستثمارات كابيتال نفراإ شركةو ش.م.ك.عشركة االتصاالت املتنقلة  8-3
 

ستحق للمساهمينوالتي خرى األ ات ما بين الشرك األرصدة هذه املبالغ تمثل 
ُ
 .وال تتحمل أي فوائد ت

 

 ديسمبر 31 يونيو 30

2022 

 (غير مراجعة)

2021 

 (مراجعة)

 1,444,018 1,375,844 (1-8شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع. )ايضاح 

 1,262 3,283 (3-8شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع. )ايضاح 

 84,573 84,573 ( 2-8املساهمون املؤسسون )ايضاح 

 237 237 عالقة أخرى أطراف ذات 

 1,463,937 1,530,090 



 شركة االتصاالت املتنقلة السعودية

 (سعودية مساهمة شركة)
 

 )تتمة( حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غير مراجعة( إيضاحات

 )جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(م 2022يونيو  30في  ةأشهر املنتهي ستةالة الثالثة و لفتر 
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 أخرى  متداولة غير  مطلوبات -9
 
  

 ديسمبر 31 يونيو 30

2022 

 )غير مراجعة(

2021 

 )مراجعة(

(1-9)ايضاح  السعوديةمستحق الى وزارة املالية   2,487,167 3,059,690 

(2-9)ايضاح  ترددات -مدفوعات طويلة اآلجل   1,132,541 1,282,302 

 103,424 98,394 أخرى 

 3,718,102 4,445,416 

 
الســـــنوات الســـــبع عن حكومة بتوقيع اتفاقية مع وزارة املالية الســـــعودية لتأجيل دفعات مســـــتحقة لل جموعةم، قامت امل2013عام خالل  9-1

،  ةمســـــــتحق ةتخضـــــــع لعمولة تجاري االتفاقيةتحت هذه  املؤجلة. إن هذه املدفوعات م2020ابتداءا من شـــــــهر مايو  ةالقادم
 
بينما ســـــــنويا

 م. 2021 يونيومن ســــيتم ســــداد املبالغ املســــتحقة على أقســــاط تبدأ 
 
  يدفع أصــــل الدين ســــنويا

 
املتفق عليه مع وزارة  الســــداد لجدول  وفقا

في  مليار ريال ســــــــعودي 0.538و 2022مليار ريال ســــــــعودي في مايو  0.524) 2022يونيو  حتى ريال ســــــــعودي ارملي 1.062تم دفع املالية. 

 ارملي 3.6م: 2020ديســمبر  31) ريال ســعودي ارملي 3.1بلغ  م2022يونيو  30كما في جموعةبلغ املبلغ املؤجل من قبل امل(. 2021 نوفمبر

ولة العم .كمطلوبات متداولة واألخرى التجارية ضــــــــمن الذمم الدائنة  ةســــــــعودي مســــــــجلريال  ارملي 0.572يتضــــــــمن مبلغ  ريال ســــــــعودي(

 .خرى وأضمن ذمم دائنة تجارية  ةمدرجوزارة املالية السعودية املرتبطة باملستحق الى املستحقة 

مليار ريال  1.47: 2021ديســـمبر  31مليار ريال ســـعودي ) 1.3مقابل الطيف الترددي بلغ إجمالي املبلغ املســـتحق  ،2022 يونيو 30 فيكما  9-2

يتم  مليار ريال ســـــــعودي(. 0.188: 2021ديســـــــمبر  31الذمم الدائنة األخرى )ضـــــــمن  ســـــــجلةمليار ريال ســـــــعودي م 0.188ســـــــعودي( منها 

 
 
 االت وتقنية املعلومات.على جدول السداد املتفق عليه مع هيئة االتص بناء   سداد مبلغ القسط سنويا

 
 رأس املال  -10

 سهم 898,729,175 نم جموعةامليتكون رأس مال 
 
ريال سعودي  10سهم للوتبلغ القيمة اإلسمية  م(2021في ديسمبر 898,729,175) ا

 . ريرقالتكما في تاريخ 
 

 ربحية السهم -11
 

 العاديين ربحية السهم للمساهمين
 
حاجة لتعديل أنه لم يكن هناك أي )كأساس ساهمي املجموعة ملالعائد الربح  مادخباستب ربحية السهم األساسية واملخففة احتسام ت

 مليون ريال سعودي 134ربحية السهم في احتساب  مدخستامل نمساهميلالعائد لالربح بلغ . (2021يونيو  30أو  2022يونيو  30في الربح 

 م 2022يونيو 30في  املنتهيةأشهر  ستةالة الثالثة و لفتر مليون ريال سعودي  214و
 
 يونيو 30في  املنتهيةأشهر  ستةالة الثالثة و لفتر ) تباعا

  83و ريال سعودي مليون  42 :م2021
 
 .(مليون ريال سعودي تباعا

 

 



 شركة االتصاالت املتنقلة السعودية

 (سعودية مساهمة شركة)
 

 )تتمة( حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غير مراجعة( إيضاحات

 )جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(م 2022يونيو  30في  ةأشهر املنتهي ستةالة الثالثة و لفتر 
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 )تتمة( ربحية السهم -11
 

 املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية

  :ربحية السهم األساسية كما يلي يكون املتوسط املرجح لعدد األسهم في حساب

 
 في ملدة الستة أشهر املنتهية في ملدة الثالثة أشهر املنتهية

 
 يونيو 30 يونيو 30 يونيو 30 يونيو 30

 2022 2021 2022 2021 

  898,729  898,729 898,729 898,729 الرصيد القائم خالل العام

 0.092 0.238 0.046 0.149 ربحية السهم األساسية )ريال سعودي(

 األسهم لعدد املرجح املتوسط على للشركة العاديين للمساهمين العائدزكاة ال بعد الربح بقسمة األساسية السهم ربحية احتساب يتم

  .جموعةامل سهم ربحية على مخفض تأثير يوجد ال. الفترة خالل القائمة العادية
 

 القطاعية تقارير ال -12

داخل  ابعملياته اوأصولهدخلها و  املجموعةإيرادات جميع  خدمات االتصاالت واملنتجات ذات الصلة. تقديم في رئيس ي بشكل تعمل املجموعة

 احتساب يتم االيرادات عن بالتقرير يقوم الذي املجموعة كيان على بناء  تشغيلي ال القطاع أساسعلى  توزيع اإليرادات ويتم اململكة.

 املبيعات بين القطاعات بأسعار املعامالت التجارية العادية.

 ونتائجها على أساس قطاعي: املجموعةفيما يلي تحليل إليرادات 

 
 لفترة الستة أشهر املنتهية في  لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 يونيو 30 االيرادات

2022 

 يونيو 30

2021 

 يونيو 30 

2022 

 يونيو 30

2021 

 3,760,569 4,274,572  1,861,576 2,140,444 السعودية االتصاالت املتنقلةشركة 

 892,997 888,592  409,299 494,494 شركة زين للمبيعات

 4,146 33,761  2,154 23,334 تمام - شركة زين للمدفوعات

 (824,339) (812,243)  (377,168) (452,169) التعديالت / اإلستبعادات

 3,833,373 4,384,682  1,895,861 2,206,103 اجمالي االيرادات 

      

 (2,244,555) (2,795,326)  (1,084,725) (1,392,367) تكلفة العمليات

 (1,183,245) (1,026,614)  (605,836) (504,819) االستهالك واإلطفاء

 (88,142) (99,550)  (45,950) (46,852) ئتمانية املتوقعة الخسارة اإل 

 246 1,843  67 1,384 تمويلإيرادات 

 9,548 3,957  2,073 3,095 إيرادات أخرى 

 (241,103) (245,024)  (119,839) (126,881) تمويل تكاليف 

 (3,607) (9,623)  - (5,836) الزكاة 

 82,515 214,346  41,651 133,827 للفترةصافي الربح  



 شركة االتصاالت املتنقلة السعودية

 (سعودية مساهمة شركة)
 

 )تتمة( حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غير مراجعة( إيضاحات

 )جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(م 2022يونيو  30في  ةأشهر املنتهي ستةالة الثالثة و لفتر 
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 )تتمة( القطاعية التقارير  -12

 لمجموعة على أساس قطاعي:ل الربح إجمالييلي تحليل  فيما

 لفترة الستة أشهر املنتهية في  لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 يونيو 30 الربح إجمالي

2022 

 يونيو 30

2021 

 يونيو 30 

2022 

 يونيو 30

2021 

 2,459,949 2,445,211  1,251,473 1,220,839 السعودية شركة االتصاالت املتنقلة

 9,924 23,276  5,178 19,473 شركة زين للمبيعات

 2,676 28,218  1,126 19,873 تمام - شركة زين للمدفوعات

 1,813 (9,988)  1,079 (9,378) / التعديالت بعاداتتساإل 

 2,474,362 2,486,717  1,258,856 1,250,807 ربحاجمالي ال 

 

 لمجموعة على أساس قطاعي:ل واملطلوبات املوجوداتيلي تحليل  فيما

 املوجودات
 ديسمبر 31 يونيو 30

2022 

 )غير مراجعة(

2021 

 )مراجعة(

 36,280,897 37,335,417 السعودية شركة االتصاالت املتنقلة

 8,880,038 9,908,355 شركة زين للمبيعات 

 75,980 186,002 تمام - شركة زين للمدفوعات

سيرة 
ُ
 1,800 1,741 بدون طيارشركة زين للطائرات امل

 - 10 للعمال شركة زين

 (17,361,766) (19,449,237) التعديالت / بعاداتتساإل 

 27,876,949 27,982,288 اجمالي املوجودات

   املطلوبات

 27,373,845 28,057,591 السعودية شركة االتصاالت املتنقلة

 8,761,309 9,781,244 شركة زين للمبيعات 

 41,258 143,518 )تمام( للمدفوعاتشركة زين 

سيرة بدون طيار
ُ
 3,443 4,620 شركة زين للطائرات امل

 20 20 شركة زين للعمال

 (17,342,446) (19,419,921) التعديالت / اإلستبعادات

 18,837,429 18,567,072 اجمالي املطلوبات 

واملعدات واملوجودات غير امللموسة إلى جانب االستهالك واإلطفاء املرتبطين تتمثل اإلضافات واالستبعادات الرئيسية في املمتلكات 

بشركة االتصاالت لبيع مرتبطة املحتفظ بها ل وجوداتاملرتبطة باملطلوبات واملاملوجودات كل  .السعودية بشركة االتصاالت املتنقلة

 .السعودية املتنقلة



 شركة االتصاالت املتنقلة السعودية

 (سعودية مساهمة شركة)
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 املحتملة وااللتزامات الرأسمالية االرتباطات -13
 

 مليون ريال سعودي(. 516 :م2021ديسمبر 31) ريرقتكما في تاريخ المليون ريال سعودي  481رأسمالية بمبلغ  رتباطاتا جموعةامل لدى

 :يلي كما محتملة التزامات جموعةلدى امل كان

 

 ديسمبر 31 يونيو 30

2022 

 )غير مراجعة(

2021 

 )مراجعة(

 167,760 120,493 خطابات ضمان

اعتمادات مستنديةخطابات   201,875 242,776 

 322,368 410,536 

 

عقوبات وغرامات مفروضة من قبل الجهات املنظمة و دعاوى قضائية ومتابعة كما ترفع  االعتياديةفي سياق األعمال  جموعةاملتخضع 

الداخلي املستشار القانوي وبعد التشاور مع  جموعةامل. تعتقد االتصاالتخدمات  يقدمموالبلديات وغيرها من املطالبات من املوردين و 

 .جموعةاملعلى املركز املالي أو نتائج عمليات  جوهري لن يكون لها تأثير  مور أن هذه األ  نييالفن ينواالستشاريوالخارجي 

بين  عقوباتهذه ال . تختلف أسباب إصدارتم االعتراض عليها التيجموعة املضد  اتعدة عقوباملعلومات  وتقنيةأصدرت هيئة االتصاالت 

 الهيئةاملدفوعة مسبقا وتوفير العروض الترويجية التي لم تتم املوافقة عليها من قبل و الصادرة  SIMربط بطاقة الهوية الخاصة ببطاقات 

  مليون ريال سعودي تم تسجيلها بالكامل. 12.3، بلغ حجم الدعاوى واملخالفات 2022 يونيو 30وأسباب أخرى. وفي 

 .بضريبة االستقطاعفيما يتعلق بالربوط املتعلقة  14إلى إيضاح يرجى الرجوع 
 

 الزكاة -14

 مخصص الزكاة

 ديسمبر 31 يونيو 30

2022 

 )غير مراجعة(

2021 

 )مراجعة(

 24,254 41,232 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 16,978 9,623 مكون خالل الفترة / السنة

 41,232 50,855 / السنة الرصيد كما في نهاية الفترة

 
 الربوط الزكوية

 .ذات الصلة اتشهادالوحصلت بموجب ذلك على م 2008والضريبي حتى عام  الزكوي وضعها  جموعةامل انهت

قامت بتسديد  حيث م2021حتى م 2009للعوام من وضريبة االستقطاع واقرارات الزكاة املوحدة القوائم املالية  جموعةاملكما قدمت 

  ستقطاعالزكاة والضريبة اال 
 
 املقدمة. لإلقرارات طبقا
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 (تتمة)  الزكاة -14
 

 الزكاة

بالربط الزكوي عن )"الهيئة"( لزكاة والدخل ل الهيئة العامةم( خطاب من 2015يوليو  7هـ )املوافق 1436رمضان  18في  جموعةاملتلقت 

مرتبطة بفروقات  ريال سعودي مليون  352قدرها  إضافية بموجبه بدفع مبالغالهيئة حيث طالبت م 2011حتى م 2009 من السنوات

  ة.ويزك
 

 352كامل املبلغ الخاص بالزكاة البالغ الغاء تمكنت من و ، م2015أغسطس  27على هذه املطالبات بتاريخ  باالستئناف جموعةاملقامت 

 مليون ريال.

  املجموعةتلقت 
 
 ستئنافإب جموعةاملقامت و  2018حتى 2014 من للسنواتمليون ريال سعودي مرتبط بالزكاة  20قدرها  هاضافيربوطا

م . ل2013و 2012عدم وجود مطالبة اضافية للسنتين  نهائها معتم تقييم الزكاة من قبلة الهيئة وا. ذات العالقة نامام اللجأالربوط هذه 

 .2021و 2020و 2019ة للسنوات ويالزكالربوط بعد  تتلقى املجموعة

 لديها املخصصات الكافية لتغطية هذه املبالغ. جموعةاملال يوجد أي أثر مالي حيث أن 
 

 ضريبة االستقطاع

م 2011م حتى 2009عن السنوات من الهيئة من ضريبة االستقطاع ربوط م( 2015يوليو  7هـ )املوافق 1436رمضان  18في  جموعةاملتلقت 

اضافة الى غرامات تأخير  االستقطاعبضريبة مرتبطة  ريال سعودي مليون  267قدرها  مبالغ إضافيةبموجبه بدفع الهيئة حيث طالبت 

 .يوما 30عن كل  %1تدفع من تاريخ االستحقاق الى تاريخ الدفع، تساوي 

البالغ  االستقطاعضريبة بلغ خاص بم تخفيض، الى أن تمكنت من م2015أغسطس  27هذه املطالبات بتاريخ  باالستئناف جموعةاملقامت 

 .مليون ريال سعودي 48الى  مليون ريال 219

أمام اللجنة االستئنافية الضريبية، قامت باستكمال الشروط الشكلية املحددة في نظام ضريبة الدخل  االعتراضمن  جموعةاملتمكن ت كيول

العائدة لضرائب االستقطاع.  ،م2017 نوفمبر 16ريخ مليون ريال سعودي بتا 48السعودي، وذلك بسداد الفواتير الصادرة من الهيئة بمبلغ 

 .االستقطاعجبة على ضريبة امليون ريال سعودي مقابل غرامة التأخير الو  43ضمان بنكي بقيمة  جموعةاملكما أصدرت 

 سعودي.مليون ريال  8.4الى خفضته النهائي و املطالبة قرارها على  اللجنة االستئنافية الضريبية، أصدرت 2021يونيو  3في 

  املجموعة تلقت
 
 قامت .2021حتى  2015 من للسنوات ضريبة االستقطاعبعض بنود على  مليون ريال سعودي 221.9قدرها  هاضافيربوطا

 .أمام اللجان املعنيةاستئناف هذي التقييمات ب جموعةامل

لديها املخصصات الكافية  جموعةاملحيث أن جوهري أثر مالي مع عدم وجود ملصلحتها كون ست اتنافئاالستنتيجة أن بتعتقد املجموعة 

 لتغطية هذه املبالغ.
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 القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية -15
 

 لقيمة العادلةل التسلسل الهرمي 51-1

إلى ثالثة مستويات من التسلسل  األولية املوحدة املوجزةاملركز املالي  قائمةيتم تجميع املوجودات واملطلوبات املقاسة بالقيمة العادلة في 

الهرمي للقيمة العادلة. يتم تحديد هذه املجموعة على أساس أدنى مستوى من املدخالت الهامة املستخدمة في قياس القيمة العادلة، على 

 النحو التالي:
 

 : األسعار املدرجة )غير املعدلة( في األسواق النشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة.1املستوى 

، إما بشكل مباشر )مثل األسعار( طلوباتأو امل موجوداتوالتي يمكن مالحظتها لل 1: املدخالت بخالف األسعار املدرجة في املستوى 2املستوى 

 األسعار(.أو بشكل غير مباشر )أي مشتقة من 

 أو املطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها )مدخالت غير قابلة للرصد(. وجودات: مدخالت امل3املستوى 

 

بالتكلفة املطفأة باستثناء األدوات املالية املشتقة. لذلك، لم يتم اإلفصاح عن  مجموعةيتم تسجيل جميع املوجودات واملطلوبات املالية لل

 ثالثة مستويات للقيمة العادلة.ال للقيمة العادلة الذي يتطلب فئةالتسلسل الهرمي 

 
 لقيمة العادلةلالدفترية مقابل  القيمة 15-2

 تقدير تقريبي معقول لقيمتها العادلة: املالية التالية هيتعتبر املجموعة أن القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات 

  ما في حكمهالنقد و 
  تجارية وأخرى  مدينةذمم 
 مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
  تجارية وأخرى  دائنةذمم 
 قروضال 
 أخرى  مطلوبات غير متداولة 

 

 

القيمة العادلة 

املقاسة بالتسلسل 

 الهرمي

 2022 يونيو  30 

 )غير مراجعة(
  

 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 القيمة العادلة القيمة الدفترية  القيمة العادلة القيمة الدفترية     

 (110,123) (110,123)   51,227 51,227   2 املستوى  األدوات املالية املشتقة
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 القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية )تتمة( -15

 

 التقييم أساليب 15-3

على الطرف املقابل لتقييم هذه املشتقات.  جموعةتعتمد امليتم تقييم هذه املشتقات باستخدام نماذج تقييم معترف بها على نطاق واسع. 

تتضمن أساليب التقييم املطبقة من قبل األطراف املقابلة استخدام نماذج قياسية للتسعير اآلجل باستخدام حسابات القيمة الحالية 

ة وتخصم املبالغ املستقبلية إلى القيمة ، تتوقع هذه النماذج التدفقات النقدية املستقبليلسوق. حيثما ينطبق ذلكوتقييمات منتصف ا

الحالية باستخدام املدخالت التي يمكن مالحظتها في السوق بما في ذلك منحنيات أسعار الفائدة وفروق االئتمان وأسعار صرف العمالت 

 األجنبية واألسعار اآلجلة والسريعة.

 

 دوات مالية أ مشتقات -16

الى تاريخ تمديد  الفائدةمبادالت معدالت تم تمديد عقود  .م2025ستحقة في عام م الفائدةفي عقود مبادالت معدالت  جموعةدخلت امل

مليون ريال سعودي  3,200بقيمة م 2022 يونيو 30سمية للعقد كما في بلغت القيمة األ (. 1-7ات اعادة تمويل القرض )ايضاح اقاستحق

 2022 يونيو 30مليون ريال سعودي كما في  51قدره  إيجابيمليون ريال سعودي(، وبلغت القيمة العادلة مبلغ  3,200: م2021 ديسمبر 31)

  مليون ريال سعودي(.110 مبلغ سلبي: م2021 ديسمبر 31)

مليون ريال سعودي في الدخل الشامل اآلخر لفترة  161بقيمة  ربح٪. تم إدراج 3٪ و2راوح متوسط سعر الفائدة الثابت املتعاقد عليه بين تي

مليون ريال سعودي( نتيجة لتحركات القيمة العادلة املتعلقة بهذا  19.4 ربح :م2021 يونيو 30)م 2022 يونيو 30أشهر املنتهية في  ستةال

حدد القيمة العادلة ملبادالت أسعار الفائدة في نهاية مدة إعداد التقرير عن طري
ُ
التدفقات النقدية املستقبلية  خصمق التحوط. ت

 في العقد. املتأصلةباستخدام املنحنيات في نهاية مدة إعداد التقرير ومخاطر االئتمان 
 

 األحداث الالحقة -17

واإلفصاحات ، وجزةاملوحدة امل لوليةلم تقع أي أحداث جوهرية بعد تاريخ إعداد التقرير، مما قد يؤثر بشكل جوهري على البيانات املالية ال

 .2022يونيو  30ذات الصلة لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

افقة على القوائم املالية االولية املوحدة املوجزة -18  املو

 .م2022 يوليو 16 املوافقة على هذه القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ متت
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