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نشطةالتكوين واأل-١

عامة معلومات١-١

١١هــ (املوافق  ١٤٢٨جمادى األولى  ٢٥بتاريخ  ١٧٦إن الشركة هي "شركة مساهمة سعودية" أنشئت بموجب القرارات الوزارية رقم  

جمادى ٢٥/م بتاريخ  ٤٨م) واملرسوم امللكي رقم  ٢٠٠٨يناير  ٧هـ (املوافق  ١٤٢٨ذو الحجة  ٢٨بتاريخ  ٣٥٧م) وقرار رقم  ٢٠٠٧يونيو  

(املوافق  ١٤٢٨األولى   رقم  ٢٠٠٧يونيو  ١٢هـ  التجـاري  والسجـل  الرياض١٠١٠٢٤٦١٩٢م)  مدينة  من  العربية ،الصادر  باململكة 

ل ولديھ رخصة تشغيل غير  ملتنقم) كمشغل ثالث لخدمة الهاتف ا٢٠٠٨مارس  ١٢هـ (املوافق  ١٤٢٩ربيع األول  ٤السعودية بتاريخ  

هامحدودة التقنية في اململكة العربية السعودية تبلغ  ) عام.٢٥(خمسة وعشرونمد

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

كما تقوم الشركة  .في اململكة العربية السعودية حيث تقوم بتشغيل وشراء وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف املتنقل

الى باإلضافةبراج االتصاالت وتقديم الخدمات املالية وتوفير خدمات الطائرات املسيرة بدون طيار أبخدمات استشارية وبناء وإصالح  

.٢-١ايضاح يفبيع وإصالح الطائرات املسيرة بدون طيار كما هو مذكور  

.، اململكة العربية السعودية١١٣٥١، الرياض ٢٩٥٨١٤إن العنوان املسجل للشركة هو صندوق بريد 

("مجموعة زين"). مجموعة زين هي شـــــــركة تابعة لشـــــــركة .ش.م.ك.عالشـــــــركة شـــــــركة تابعة لشـــــــركة االتصـــــــاالت املتنقلة الكويتية تعد

االتصاالت العمانية ش م ع ع، عمان.

والتي ) ٢٠٢١مليار ريال ســـــــــــعودي في ٦٫٥(مليار ريال ســـــــــــعودي٤٬٦تتجاوز املوجودات املتداولة بمبلغ  مجموعةاملطلوبات املتداولة لل

ها  جموعة. بناًء على أحدث خطة أعمال معتمدة، تعتقد إدارة اململيار ريال ســـعودي١٬٤تحتوي على مديونية ألطراف ذات صـــلة بــــــــــــــــ  أ

ـــــــــــياق العمليات العادية ها في سـ ـــــــــــتنجح في الوفاء بالتزاما يال ر مليار  ٣٬٤جزء الغير مســــــــــــتعمل من تســــــــــــهيل املرابحة بقيمة باعتبار السـ

ها التشغيلية في املستقبل املنظور.جموعةتوقعات معقولة بأن املجموعة. لدى مديري املسعودي ها موارد كافية ملواصلة عمليا لد

الشركات التابعة٢-١

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

س املال أوتقديم الخدمات االستشارية. ر ،شركة زين للمبيعات والتي ستكون مسؤولة عن توزيع وبيع أجهزة ومعدات االتصاالت. أ

م. ٢٠١٩ممارسة األنشطة التجارية خالل الربع األول من عام ريال سعودي. بدأت الشركة ١٠٫٠٠٠

ريال ١٠٫٠٠٠. رأس املال  االتصاالتاصالح وصيانة محطات وأبراج  و ستكون مسؤولة عن إنشاء، بناء،  شركة زين لألعمال والتي.ب

الشركة األنشطة التجارية بعد.تبدأسعودي. لم 
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 )تتمة( نشطةالتكوين واأل -1

 )تتمة( التابعةالشركات  1-2

ريال سعودي. بدأت  100.000والت  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 فيار باإلضافة  .د
 
سيرة بدون فيار والت  توفر الخدمات املهنية والعلمية والتقنية للطائرات امل

 
شركة زين للطائرات امل

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

 .م2019بع الرابع من عام الر 

 
 عرض بيع أبراج البنية التحتية 1-3

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

جميع أصوات أعضاء بت املوافقة م. تسلطان القابضة باستحواذهم على حصة من ابراج البنية التحتية لشركة زين وشركةفهد 

سمو األمير نايف بن سلطان، السيد رائد  ذكرهم:التالي الذين لهم صلة بعملية االستحواذ و  مجلس االدارة بعد استثناء األعضاء

 3,026زين السعودية ل ا اململوكةبرج 8,069 املقترحة لـ قيمةالبلغت  .، والسيد هشام العطارسعود الباورديالسيف، السيد 

٪ 10٪ و60ستستحوذ الكيانات الثالثة على حصة ، النهائية ضو وبموجب العر . مليون دوالر أمرياي( 807مليون ريال سعودي )

صندوق االستثمارات ل العرض النهائي ويتضمن ٪.20البالغة ٪ على التوالي، في حين ستمتلك زين السعودية الحصة املتبقية 10و

ستقوم زين السعودية ببيع من شركة زين السعودية بسعر محدد. من حصة ٪20الحصة املتبقية البالغة  أحقية شراء العامة

 الالسلكية األخرى والبرامج والتكنولوجيا وأجهزةبنيتها التحتية السلبية واملادية لألبراج واالحتفاظ بجميع هوائيات االتصاالت 

 (5)إيضاح  .االنترنتبروتوكول 

 
  19-تأثير كوفيد  1-4

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

ومصادر التقدير الرئيسية األخرى الت  قد تنطوي على مخافر كبيرة في اإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية حول املستقبل 

 31إحداث تعديالت جوهرية على البيانات املالية املوحدة في البيانات املالية السنوية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية في 

 .2021ديسمبر 

 
 عدادس اإل اأس -2

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

 املالية القوائمالواردة في  الااملة املوحدة املوجزة املعلومات األوليةاملالية  القوائمفي هذه  االيضاحاتال تتضمن . العربية السعودية

 .م2021 لعام السنوية املالية املوحدة قوائممع ال بالتزامنالسنوية ولذلك يجب قراءتها  املوحدة



شركة االتصاالت املتنقلة السعودية 

)سعوديةمساهمةشركة(

حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة (غير مراجعة)إيضاحات

هيالثالثة ة لفتر  (جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)م ٢٠٢٢مارس ٣١في ةأشهر املن

-٨ -

هامةالسياسات املحاسبية ال-٣

كما في قوائمها املالية القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة  وطرق الحساب في هذه  نفس السياسات املحاسبية  جموعةاستخدمت امل

.م٢١٢٠املوحدة السنوية لعام 

األحكام والتقديرات املحاسبية الهامة

ها في الفترات السابقة. ومبالغلم يطرأ أي تغيير على نوعية  التقديرات التي تم احتسا

ستواصل  .املصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفس األحكام املوضحة في القوائم املالية السنوية األخيرةتعتقد االدارة أن 
، وستنعكس أي تغييرات مطلوبة في فترات التقارير املستقبلية.املجموعة مراقبة الوضع

والتفسيراتعلى املعايير  والتعديالتحديثا املصدرةعايير  امل

وتم شرحها في ٢٠٢١يناير  ١عدد من التعديالت على املعايير التي تسري اعتبارا من  ذلك، هناكال توجد معايير جديدة صادرة، ومع  
املوحدة املوجزة للمجموعة.األوليةاملالية القوائمالبيانات املالية املوحدة السنوية للمجموعة، ولكن ليس لها تأثير مادي على 

ةولكن لم تصبح سارية املفعول للسنة الحالياملصدرةعايير امل

في وقت مبكر باعتماد أي معيار أو تفسـير أو تعديل جديد تم إصـداره ولكنھ لم يسـري بعد. لم يتم اإلفصـاح عن تلك جموعةلم تقم امل

أو جموعةاملوحدة املوجزة ألن اإلدارة لم تراها ذات صــــــــلة بتشــــــــغيل املاألوليةاملالية  القوائماملعايير والتفســــــــيرات أو التعديالت في هذه  

في الفترات املستقبلية.مجموعةللاملالية  القوائمعلى هامسيكون لها تأثير 

سارية املفعول للسنة الحاليةو املصدرةعايير  امل

للتقرير املــــاليلرى على املعــــايير الــــدوليــــة  هنــــاك بعض التعــــديالت األخ تطبيقهــــا من قبــــل  لتقرير املــــالي ولجنــــة املعــــايير الــــدوليــــة  والتي تم 

هية في   . لم يتم اإلفصـــــــــاح عن هذه املعايير والتفســـــــــيرات أو التعديالت في هذه م٢٠٢٢مارس٣١املجموعة بتواريخ ســـــــــارية قبل الفترة املن

املالية قوائمعلى الهامكان لها تأثير أوجموعةتشغيل املن اإلدارة لم تعتبرها ذات صلة بــــــــــــ حيث أالقوائم املالية األولية املوحدة املوجزة 

للمجموعة.
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في حكمھوماالنقد  -٤

ديسمبر٣١مارس٣١

٢٠٢٢٢٠٢١

(مراجعة)(غير مراجعة) 

١٬٣٠١١٬٣١٣النقد  الخزينة

١٦٧٬٢٨٧٥١٠٬٦٦٤ارصدة البنوك 

-١٠٠٬٠٠٠ودائع نقدية

٢٦٨٬٥٨٨٥١١٬٩٧٧

(٤٬٧٨٨) (٤٬٨٥٣)نقد تحت االمتياز

٢٦٣٬٧٣٥٥٠٧٬١٨٩

هـا ثالثـة أشـــــــــــــهر أو أقـل مع البنوك التجـاريـة املحليـة.  تســـــــــــــتثمر املجموعـة جزءا من فـائض النقـد في ودائع ألجـل مع فترة اســـــــــــــتحقـاق مـد

٪).٠٫٤: ٢٠٢١٪ (١٪ و٠٫٤الودائع بين وتراوح متوسط معدالت العمولة السنوية على هذه 

بيعلابغرضأصول مصنفة-٥

ها  ١٬٣٦٥تتمثل في القيمة الدفترية ألصـــــــــول أبراج االتصـــــــــاالت التي تبلغ   مليون ريال ســـــــــعودي وحق اســـــــــتخدام األصـــــــــول التي تبلغ قيم

مليون ريال سعودي.١٬٠١٩تبلغ مليون ريال سعودي  املرتبطةوالتزامات اإليجار بغرض البيع والتي ١٬٠١٥

هائي لبيع حصــــص في البنية التحتية ألبراج زين الســــعودية، على أســــاس ٢٠٢٢وخالل شــــهر فبراير   ، وافق مجلس اإلدارة على العرض ال

هااملرتطلوباتالتزام اإلدارة بخطة لبيع هذه األصــــول، وبناء على ذلك تم تصــــنيف األصــــول وامل هذه األصــــول على أ بغرض  بطة مباشــــرة 

هــا  تم  لبيع و ا ، وفقــا ٢٠٢٢الصـــــــــــــفقــة في عــام  تمــامومن املتوقع إلبيع.بغرض االتوقف عن إهالك األصـــــــــــــول من تــاريخ تصـــــــــــــنيفهــا على أ

-١ايضـــاحهي املســـتأجر الرئيســـىي بشـــروط تجارية على كل برج من األبراج التي يتم بيعها. (جموعة. ســـتكون املإلجراءات االتمام املعتادة

٣(

املمتلكات واملعدات واملوجودات غير امللموسة-٦

هية في  الثالثةخالل فترة   مليون ريال سعودي  ١٢١متلكات ومعدات بتكلفةمعلى  جموعةاملتاستحوذأ،  م٢٠٢٢مارس٣١أشهر املن

بتكلفة   ملموسة  غير  سعودي  ٢وموجودات  ريال  بتكلفة:م٢٠٢١مارس٣١(مليون  ومعدات  سعودي ٦٧ممتلكات  ريال  مليون 

وجودات  املعدات و املمتلكات و مللستبعاد أي ابجموعةامللم تقم خالل الفترة،  .)مليون ريال سعودي٣وموجودات غير ملموسة بتكلفة  

ملموسةغير ال

فترة   املنتھثالثةالخالل  هالك واإلطفاء  ٢٠٢٢مارس٣١في  ة یأشھر  بلغت مصروفات االس ها،مليون ريال سعودي٥٢٢م،  ٤٦٩م

مارس ٣١(األصول استخدام سعودي لحقريالمليون ٥٣وملموسةالغيرواملوجوداتواملعدات للممتلكاتسعوديريالمليون 

هالكمصروفاتمجموع:  م٢٠٢١ ها،مليون ريال سعودي٥٧٧االس واملوجوداتواملعداتللممتلكاتسعوديريالمليون ٤٦٠م

).األصول استخدامسعودي لحقريالمليون ١١٧وملموسةالغير
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هيالثالثة ة لفتر  (جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)م ٢٠٢٢مارس ٣١في ةأشهر املن

-١٠ -

القروض طويلة األجل-٧

مارس٣١

٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

ديسمبر٣١

٢٠٢١

(مراجعة) 

٢٬٩٦١٬٥١٨٢٬٩٥٤٬٨٢٤)١-٧تسهيل مرابحة مشترك (

٤٥٠٬٠٠٠٦٥٠٬٠٠٠) ١-٧رأس مال تشغيلي (مرابحةتسهيل 

٢٬٢٤٨٬٥٠٦٢٬٢٤٦٬٧٤٩)٢-٧(ثانوي تسهيل مرابحة 

٥٬٦٦٠٬٠٢٤٥٬٨٥١٬٥٧٣اإلجمالي 

القيمة الدفترية لقروض املجموعة مقومة بالعمالت التالية:

ديسمبر٣١مارس٣١

٢٠٢٢٢٠٢١

(مراجعة) (غير مراجعة) 

٣٬٠١٥٬٣٠٦٣٬٢١٣٬٥٤٩الريال السعودي 

٢٬٦٤٤٬٧١٨٢٬٦٣٨٬٠٢٤الدوالر األمريكي 

٥٬٦٦٠٬٠٢٤٥٬٨٥١٬٥٧٣االجمالي 

القيمة الدفترية لقروض املجموعة مقومة بالعمالت التالية:

ديسمبر٣١مارس٣١

٢٠٢٢٢٠٢١

(مراجعة)) مراجعة (غير 

٥٬٠٢٣٬٨٥١٥٬١٧٨٬٩٠٣السعودي الريال

٦٣٦٬١٧٣٦٧٢٬٦٧٠األمريكي الدوالر

٥٬٦٦٠٬٠٢٤٥٬٨٥١٬٥٧٣االجمالي

تسهيل مرابحة مشترك 

٢٠٢٥قامت املجموعة بإعادة تمويل وتمديد تاريخ استحقاق املرابحة املشتركة القائمة لخمس سنوات حتى عام  ،٢٠٢٠سبتمبر  ٢٧في  

تتضمن االتفاقية  ذلك، مليار ريال سعودي مع فترة سماح ملدة عامين، بشروط تجارية أفضل. عالوة على  ٦بمبلغ إجمالي متاح يصل إلى  

) وبذلك يصل إجمالي التسهيالت  ٢٠١٨مليار ريال سعودي في عام  ٠٫٦٥ار ريال سعودي (في األصل  ملي١تسهيالت رأس مال عامل بمبلغ  

قامت املجموعة بسحب  ، مما يوفر سيولة إضافية للمجموعة لتمويل خطط نمو أعمالها.  ٢٠٢٥مليار ريال سعودي حتى عام  ٧إلى  

مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام  ٦٥٠ويالت النقابة  مقابل تسه٢٠٢١مليار ريال سعودي خالل الربع األول من عام  ١٫٣

مقابل تسهيالت مرابحة رأس املال العامل. ٢٠٢١
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(تتمة)القروض طويلة األجل-٧

(تتمة) تسهيل مرابحة مشترك١-٧

.  سعوديريالمليار ٧أصلمنمن االتفاقية الحالية  سعوديريالمليار ٣٫٦مبلغ  ، استخدمت املجموعة  ٢٠٢٢مارس٣١في  كما

تسهيالت مرابحة رأس املال مليار ريال سعودي من  ٠٫٢ومبلغ٢٠٢٠نوفمبر٣٠فيسعوديريالمليار٢٫٨٣٢بتسويةاملجموعةقامت

٢٠٢٢مارس٣١فيكماسعوديريالمليار٣٫٤وقدرةمبلغاملرابحةتسهيالتمناملستخدمالجزء غير  بلغ.٢٠٢٢في فبراير  العامل

. ) رأس املال العاملتسهيالتمن سعوديريالمليار ٠٫٥٥٠من تسهيالت املرابحة و سعوديريالمليار ٢٫٨باحتساب (

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

املتنقلة ش.م.ك.ع. ورهن بعض أسهم الشركة اململوكة بواسطة بعض املساهمين االتصاالتمضمون جزئيا بموجب ضمان من شركة  

بعض العقود والذمم املدينة واألصول الثابتة بما يعادل الرصيد القائم. التنازل عناملؤسسين و 

بالتعهدات املالية الحالية للقرض. جموعةتلتزم امل

تسهيل املرابحة الثانوي ٢-٧

مليار ريال ســـــــــعودي مع تحالف يتكون من ٢٫٢٥اتفاقية تســـــــــهيل مرابحة ثانوي جديدة بقيمة جموعة، أبرمت املم٢٠١٩يونيو ١٦في 

(أي سىي بي سىي). تتضمن خمسة بنوك لتسوية القرض التجاري القائم الذي تم الحصول عليھ من البنك الصناعي والتجاري الصيني

 
ً
ــــــــنة واحدة بناًء على طلب االتفاقية شـــــــــروطا ـــــــنتان، مع إمكانية تمديدها لسـ أفضـــــــــل وســـــــــيكون لها تكلفة تمويل أقل. مدة االتفاقية ســ

مصــــاريف التمويل  ســــتحق. تش.م.ك.ع. هذا القرض مؤمن بالكامل بضــــمان تجاري من شــــركة االتصــــاالت املتنقلة الكويتية جموعةامل

على أقساط ربع سنوية.

إلى أطراف ذات عالقةةمستحق ومبالغمعامالت-٨

:التاليةطراف ذات عالقةاأل جموعةامللدى

العالقة العالقةذو الطرف  

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

ساهم مؤسس / الشركة األم م. (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 سىي لبنان اس ايھ ار ال 

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

ؤسس مشركة تابعة ملساهم أس بي سىيشركة زين جلوبال كوميونيكيشنز

ؤسس مساهم ملالستثمارات كابيتالنفراإشركة
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تتمة)(عالقةإلى أطراف ذات ةمستحق ومبالغمعامالت-٨

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

في املنتهيةأشهر الثالثةلفترة

مارس٣١مارس٣١

٢٠٢٢٢٠٢١

)مراجعة(غير ) مراجعة (غير 

١٬٨٠٠٢٬١١٣مساهم بواسطةمملوكةشركاتمنإيرادات 

٢٤٬٥٦٠١٣٬٨٠١مساهم بواسطةمملوكةشركاتمنمشتريات

٣٣٬٠١٧٢٩٬٣٣٦)  ١-٨محملة من قبل مساهم مؤسس (ايضاح رسوم

١٣٬٩٠٠-مؤسس مساهمقبلمنمحملةتمويلتكلفة
٨-

تاريخ التقرير:ما يلي األرصدة القائمة كما في في

.ش.م.ك.عركة االتصاالت املتنقلة  ش١-٨

ألكبر مســـــــاهم في الشـــــــركة. ُيعد هذا املبلغ غير مضـــــــمون وبدون فوائد وغير ســـــــتحقة  العالمة التجارية املوأتعابخدمات  لايتعلق هذا املبلغ ب

ها في إيضاح  .١-٧مقيد بأي مدة سداد محددة وال ُيسدد قبل تحقيق بعض شروط تسهيل املرابحة املشترك املشار إل

املساهمون املؤسسون ٢-٨

التمويل املســـــتحقة وُيســـــتحق للمســـــاهمين املؤســـــســـــين للشـــــركة. ُيعد هذا املبلغ غير مضـــــمون وغير مقيد بأي مدة تكاليفيتعلق هذا املبلغ ب

ها في إيضاح  .١-٧سداد محددة وال ُيسدد قبل تحقيق بعض شروط تسهيل املرابحة املشترك املشار إل

مارس٣١مارس٣١

٢٠٢٢٢٠٢١

١٬٣٤٢٬٤٢٤١٬٤٤٤٬٠١٨)١-٨شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع. (ايضاح 

١٬٤٣٥١٬٢٦٢)٣-٨شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع. (ايضاح 

٨٤٬٥٧٣٨٤٬٥٧٣)  ٢-٨املساهمون املؤسسون (ايضاح 

٢٣٧٢٣٧أطراف ذات عالقة أخرى 

١٬٤٢٨٬٦٦٩١٬٥٣٠٬٠٩٠
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(تتمة)إلى أطراف ذات عالقةةو مبالغ مستحق معامالت-٨

ش.م.ك.عشركة االتصاالت املتنقلة  ٣-٨

ستحق هذه املبالغ للمساهمين
ُ
.تمثل مستحقات أخرى و ال تتحمل أي فوائدوت

أخرى متداولةغير مطلوبات-٩

ديسمبر٣١مارس٣١

٢٠٢٢٢٠٢١

٣٬٠٥٩٬٦٩٠٣٬٠٥٩٬٦٩٠مستحق الى وزارة املالية السعودية

١٬١١٣٬٠٧٢١٬٢٨٢٬٣٠٢ترددات - مدفوعات طويلة اآلجل 

١٠٥٬١٨٥١٠٣٬٤٢٤أخرى 

٤٬٢٧٧٬٩٤٧٤٬٤٤٥٬٤١٦

ةبتوقيع اتفاقية مع وزارة املالية السعودية لتأجيل دفعات مستحقة للدولة عن السنوات السبع القادمجموعةم، قامت امل٢٠١٣في عام 

، وســــــيتم ســــــداد  ةمســــــتحقةتخضــــــع لعمولة تجارياالتفاقيةتحت هذه املؤجلة. إن هذه املدفوعات م٢٠٢٠ابتداءا من شــــــهر مايو 
ً
ســــــنويا

بلغ املبلغ املؤجل  .  ٢٠٢١مليون ريال ســــــعودي في نوفمبر  ٥٣٨بدفع جموعةقامت املم. ٢٠٢١يونيواملبالغ املســــــتحقة على أقســــــاط تبدأ في  

 ضمن الذمم الدائنة مليون ريال ٥٢٤يتضمن مبلغ ريال سعودي ارملي٣٫٦:  م٢٠٢٢مارس٣١كما في  جموعةمن قبل امل
ً
سعودي مسجال

وزارة  املرتبطة باملســــــــــتحق الى الفائدة املســــــــــتحقة  ريال ســــــــــعودي).ارملي٣٫٦: م٢٠٢٠ديســــــــــمبر  ٣١(كمطلوبات متداولة واألخرى التجارية  

.خرى وأضمن ذمم دائنة تجارية ةمدرجاملالية السعودية  

مليـار ريـال ١٫٤٧: ٢٠٢١ديســـــــــــــمبر ٣١(٢٠٢٢مـارس  ٣١فيمليـار ريـال ســـــــــــــعودي١٫٣الترددي بلغ إجمـالي املبلغ املســـــــــــــتحق مقـابـل الطيف  

ها  مليار ريال سعودي).٠٫١٨٨: ٢٠٢١ديسمبر ٣١الذمم الدائنة األخرى (ضمن سجلةمليار ريال سعودي م٠٫١٨٨سعودي) م

رأس املال  -١٠

ريال سـعودي ١٠سـهم  للوتبلغ القيمة اإلسـمية  م)٢٠٢١في ديسـمبر٨٩٨٬٧٢٩٬١٧٥(ا سـهم٨٩٨٬٧٢٩٬١٧٥نمجموعةامليتكون رأس مال 

.محل الفحصفي رأس املال خالل الفترة حركاتكما في تاريخ القوائم املالية. ولم تكن هناك 

ربحية السهم-١١

ربح  حيث لم يتم تعديل الربح الصافي في الصافي  حصة مساهمين املجموعة في باالستناد الىتحتسب ربحية السهم األساسية و املخففة  

م  ٢٠٢٢مارس٣١في هيةاملنأشهر الثالثةة ة إلى صافي الربح لفتر فتستند ربحية السهم األساسية واملخف.٢٠٢١ال في مارس و٢٠٢٢مارس

. )ريال سعوديمليون ٤١الثالثة أشهر ةصافي الربح لفتر :م٢٠٢١مارس٣١(مليون ريال سعودي٨١لبالغةوا
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-١٤ -

(تتمة)ربحية السهم-١١

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة
:يكون املتوسط املرجح لعدد األسهم في حساب ربحية السهم األساسية كما يلي

مارس٣١مارس٣١

٢٠٢٢٢٠٢١

٨٩٨٬٧٢٩٨٩٨٬٧٢٩الرصيد القائم خالل العام 

٠٫٠٩٠٠٫٠٤٥سعودي)ربحية السهم األساسية (ريال 

األسهم لعدد املرجحاملتوسط على للشركةالعاديينللمساهمينالعائدالضريبةبعدالربح بقسمةاألساسيةالسهمربحية احتساب يتم

.الشركةفيالسهمربحيةعلىمخفضتأثيريوجدال. السنةخاللالقائمةالعادية

القطاعيةتقارير ال-١٢

هاو املجموعةوتتصل غالبية إيرادات  .خدمات االتصاالت واملنتجات ذات الصلةتقديم في رئيسىيبشكل تعمل املجموعة ا وأصولهمكاس

ه االيرادات عنبالتقريريقومالذياملجموعةكيانعلىبناءتشغيلي  الالقطاعأساسعلى  توزيع اإليراداتويتم.داخل اململكةابعمليا

.املبيعات بين القطاعات بأسعار املعامالت التجارية العاديةاحتسابيتم

ونتائجها على أساس قطاعي:املجموعةفيما يلي تحليل إليرادات 

هية في  لفترة الثالثة أشهر املن

االيرادات
مارس ٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١

٢٬١٣٤٬١٢٧١٬٨٩٨٬٩٩٣شركة االتصاالت املتنقلة 

٣٩٤٬٠٩٨٤٨٣٬٦٩٨شركة زين للمبيعات

١٠٬٤٢٧١٬٩٩٢(تمام) شركة زين للمدفوعات

)٤٤٧٬١٧١()٣٦٠٬٠٧٢(اإلقصاءات / التعديالت 

٢٬١٧٨٬٥٨٠١٬٩٣٧٬٥١٢اجمالي االيرادات 

(١٬١٥٩٬٨٣٠))١٬٤٠٢٬٩٥٩(تكلفة العمليات

هالك واإلطفاء (٥٧٧٬٤٠٨))٥٢١٬٧٩٥(االس

(٤٢٬١٩٢))٥٢٬٦٩٨(واألخرى االنخفاض في الذمم املدينة التجارية 

٤٥٩١٧٩دخل تمويل

٨٦١٧٬٤٧٥إيرادات أخرى 

(١٢١٬٢٦٤))١١٨٬١٤٢(تكاليف تمويل  

(٣٬٦٠٧))٣٬٧٨٧(الزكاة 

٨٠٬٥١٩٤٠٬٨٦٥ربح الفترة  
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(تتمة)القطاعيةتقارير ال-١٢

لمجموعة على أساس قطاعي:لواملطلوباتاملوجوداتيلي تحليل فيما

املوجودات 
ديسمبر ٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١

٣٦٬٣٨٠٬٧٩٤٣٦٬٢٨٠٬٨٩٧شركة االتصاالت املتنقلة 

٩٬٣٦٩٬٥٥٩٨٬٨٨٠٬٠٣٨شركة زين للمبيعات 

٩٣٬٥٨٢٧٥٬٩٨٠(تمام) شركة زين للمدفوعات

سيرة بدون طيارشركة 
ُ
١٬٧٦٩١٬٨٠٠زين للطائرات امل

(١٧٬٣٦١٬٧٦٦)(١٨٬٣٤٢٬٩٢١)اإلقصاءات / التعديالت 

٢٧٬٥٠٢٬٧٨٣٢٧٬٨٧٦٬٩٤٩اجمالي املوجودات 

املطلوبات

٢٧٬٢٧٢٬١٣٧٢٧٬٣٧٣٬٨٤٥شركة االتصاالت املتنقلة 

٩٬٢٥٤٬١٣٧٨٬٧٦١٬٣٠٩شركة زين للمبيعات 

٥٧٬٥٠١٤١٬٢٥٨(تمام) للمدفوعاتشركة زين 

سيرة بدون طيار
ُ
٤٬٠٧٩٣٬٤٤٣شركة زين للطائرات امل

٢٠٢٠شركة زين لألعمال 

(١٧٬٣٤٢٬٤٤٦)(١٨٬٣٢٢٬٩٩٣)اإلقصاءات / التعديالت 

١٨٬٢٦٤٬٨٨١١٨٬٨٣٧٬٤٢٩اجمالي املطلوبات 

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

بشركة االتصاالت املتنقلة. 



شركة االتصاالت املتنقلة السعودية 

)سعوديةمساهمةشركة(

حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة (غير مراجعة)إيضاحات

هيالثالثة ة لفتر  (جميع املبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)م ٢٠٢٢مارس ٣١في ةأشهر املن

-١٦ -

املحتملةوااللتزاماتالرأسماليةاالرتباطات-١٣

مليون ريال ٥١٦:م٢٠٢١ديســـــــــــــمبر٣١(املاليةقوائم  كما في تاريخ المليون ريال ســـــــــــــعودي ٤٨٤رأســـــــــــــمالية بمبلغ رتباطاتاجموعةامللدى

سعودي).

: يليكمامحتملةالتزاماتجموعةلدى املكان

ديسمبر ٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١

١٦١٬٨١٦١٦٧٬٧٦٠خطابات ضمان

٢٤٠٬٠٢٦٢٤٢٬٧٧٦خطابات اعتمادات مستندية

٤٠١٬٨٤٢٤١٠٬٥٣٦

األعمال  جموعةاملتخضع   سياق  الجهات االعتياديةفي  قبل  من  املفروضة  والغرامات  العقوبات  ومتابعة  القضائية  الدعاوى  ملواصلة 

وبعد التشاور مع  جموعةاملخدمات الخلوية. تعتقد  الالتي تقدم  االتصاالتاملنظمة والبلديات وغيرها من املطالبات من املوردين وشركات 

والخارجي  مكتب   الداخلي  األ نييالفنينواالستشارياملحاماة  هذه  تأثير  مور أن  لها  يكون  عمليات  جوهري لن  نتائج  أو  املالي  املركز  على 

.جموعةامل

هاالتيجموعة  املضـــــد  اتعدة عقوباملعلومات  وتقنيةأصـــــدرت هيئة االتصـــــاالت   عقوبات. تختلف أســـــباب إصـــــدار هذه التم االعتراض عل

ها من قبل  و الصـــــادرة  SIMبين ربط بطاقة الهوية الخاصـــــة ببطاقات  املدفوعة مســـــبقا وتوفير العروض الترويجية التي لم تتم املوافقة عل

مليون ريال سعودي تم تسجيلها بالكامل.١٠، بلغ حجم الدعاوى واملخالفات  ٢٠٢٢مارس ٣١و أسباب أخرى. وفي الهيئة

الزكاة-١٤

مخصص الزكاة 
ديسمبر٣١مارس٣١

٢٠٢٢٢٠٢١

٤١٬٢٣٢٢٤٬٢٥٤الرصيد في بداية  الفترة / السنة

٣٬٧٨٧١٦٬٩٧٨مكون خالل الفترة / السنة

--مدفوع خالل الفترة / السنة

٤٥٬٠١٩٤١٬٢٣٢هاية الفترة / السنةالرصيد كما في 

وضع الربوطات الزكوية 

.ذات الصلةشهادةال وحصلت بموجب ذلك على م ٢٠٠٨والضريبي حتى عام ةالزكويوضعها  جموعةاملهتان

قامت بتسديد الزكاة والضريبة املستقطعة حيثم٢٠١٩حتى  م  ٢٠٠٩القوائم املالية واقرارات الزكاة لألعوام من  جموعةاملكما قدمت  

 
ً
املقدمة.لإلقراراتطبقا
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(تتمة)الزكاة-١٤

وضريبة لزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي  لالهيئة العامةم) خطاب من  ٢٠١٥يوليو  ٧هـ (املوافق  ١٤٣٦رمضان  ١٨في  جموعةاملتلقت  

ها مليون ٦٢٠جمالي إحيث طالبت بموجبھ بدفع مبالغ إضافية بم ٢٠١١حتى م ٢٠٠٩منعن السنوات االستقطاع  ٣٥٢ريال سعودي م

يوم. ٣٠عن كل ٪١الى غرامة تأخير بما يعادل باإلضافةريال سعودي ضريبة استقطاع مليون ٢٦٧ريال سعودي زكاة ومليون 

، الى أن تمكنت من نقض كامل املبلغ  م٢٠١٥أغسطس ٢٧مام اللجنة االبتدائية على هذه املطالبات بتاريخ أباالستئنافجموعةاملقامت 

.االستقطاعمليون ريال سعودي من املبلغ املطلوب الخاص بضريبة ٢١٩نقض الى،باإلضافةمليون ريال. ٣٥٢الخاص بالزكاة البالغ 

نظام ضريبة االعتراضمن  جموعةاملتمكن  تكيول في  الشكلية املحددة  الشروط  باستكمال  قامت  الضريبية،  اللجنة االستئنافية  أمام 

العائدة لضرائب  ،م٢٠١٧نوفمبر١٦مليون ريال سعودي بتاريخ  ٤٨الدخل السعودي، وذلك بسداد الفواتير الصادرة من الهيئة بمبلغ  

. االستقطاعجبة على ضريبة امليون ريال سعودي مقابل غرامة التأخير الو ٤٣ضمان بنكي بقيمة جموعةاملاالستقطاع. كما أصدرت 

ها تقدمت  جموعةاملعاله استلمت  أعلى ما ورد ناًء ب هاالربط الزكوي املعدل للمبلغ املدفوع، كما أ الضريبي االستئناف ة  لجنأمام  باعتراضا

. م٢٠١٧نوفمبر ١٩على قرار اللجنة االبتدائية بتاريخ 

.٢٠٢٢عام أوائل استئناف هذي التقييمات في بقامت جموعةأن امل اكم, ٢٠٢١تلقت زين تقييما اضافيا للسنوات املتبقية حتى عام 

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

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية-١٥

القيمة العادلة التسلسل الهرمي١-٥١

إلى ثالثة مســتويات من التســلســل  األولية املوحدة املوجزةاملركز املالي قائمةاملقاســة بالقيمة العادلة في يتم تجميع املوجودات واملطلوبات

،  ملســـــــــتخدمة في قياس القيمة العادلةالهرمي للقيمة العادلة. يتم تحديد هذه املجموعة على أســـــــــاس أدنى مســـــــــتوى من املدخالت الهامة ا

على النحو التالي:

مماثلة.: األسعار املدرجة (غير املعدلة) في األسواق النشطة ملوجودات أو مطلوبات ١املستوى 

ها لألصــل أو االلتزاموالتي ١في املســتوى  : املدخالت بخالف األســعار املدرجة٢املســتوى   ، إما بشــكل مباشــر (مثل األســعار) أو يمكن مالحظ

بشكل غير مباشر (أي مشتقة من األسعار).

ها (مدخالت غير قابلة للرصد).: مدخالت األصل أو املطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمك٣املستوى  ن مالحظ

، لم يتم اإلفصــــــاح  ء األدوات املالية املشــــــتقة. لذلكبالتكلفة املطفأة باســــــتثنامجموعةيتم تســــــجيل جميع املوجودات واملطلوبات املالية لل

ثالثة مستويات للقيمة العادلة.الللقيمة العادلة الذي يتطلب فئةعن التسلسل الهرمي 
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الدفترية مقابل القيمة العادلة القيمة٢-١٥

ها العادلة:تعتبر املجموعة أن القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات املالية التالية هي تقدير تقريبي معقول لقيم

 ما في حكمھالنقد و
  تجارية وأخرى مدينةذمم
  تجارية وأخرى دائنةذمم
قروضال
 أخرى متداولةمطلوبات غير

القيمة العادلة 

املقاسة بالتسلسل  

الهرمي 
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)١١٠٬١٢٣()١١٠٬١٢٣(٢٧٬٧٤٠٧٬٧٤٠املستوى األدوات املالية املشتقة

التقييمأساليب٣-١٥

هـــا على نطـــاق واســـــــــــــع. تعتمـــد امل بـــاســـــــــــــتخـــدام نمـــاذج تقييم معترف  على الطرف املقـــابـــل لتقييم هـــذه جموعـــةيتم تقييم هـــذه املشـــــــــــــتقـــات 

املشــــــتقات. تتضــــــمن أســــــاليب التقييم املطبقة من قبل األطراف املقابلة اســــــتخدام نماذج قياســــــية للتســــــعير اآلجل باســــــتخدام حســــــابات  

غ  ، تتوقع هذه النماذج التدفقات النقدية املســـــــــــــتقبلية وتخصـــــــــــــم املباللســـــــــــــوق. حيثما ينطبق ذلكالقيمة الحالية وتقييمات منتصـــــــــــــف ا

ها في الســـــوق بما في ذلك منحنيات أســـــعار الفائدة وفروق االئتمان   املســـــتقبلية إلى القيمة الحالية باســـــتخدام املدخالت التي يمكن مالحظ

وأسعار صرف العمالت األجنبية واألسعار اآلجلة والسريعة.

دوات مالية أمشتقات-١٦

الى تاريخ تمديد الفائدةمبادالت معدالت  تم تمديد عقود  .م٢٠٢٥ســـــــــــــتحقة في عام مالفائدةفي عقود مبادالت معدالت  جموعةدخلت امل

مليون ريــال ٣٬٢٠٠بقيمــة  م  ٢٠٢٢مــارس٣١ســـــــــــــميــة للعقــد كمــا في  بلغــت القيمــة األ ). ١-٧ات اعــادة تمويــل القرض (ايضــــــــــــــاح  اقــ اســـــــــــــتحقــ 

٣١مليون ريال سعودي كما في ٧٫٧قدره إيجابيمليون ريال سعودي)، وبلغت القيمة العادلة مبلغ ٣٬٢٠٠:  م٢٠٢١ديسمبر٣١سعودي (

مليون ريال سعودي). ١١٠مبلغ سلبي: م٢٠٢١ديسمبر٣١(٢٠٢٢مارس

مليون ريال ســـــــعودي في الدخل الشـــــــامل اآلخر ١١٨بقيمة ربح٪. تم إدراج  ٣٪ و٢راوح متوســـــــط ســـــــعر الفائدة الثابت املتعاقد عليھ بين تي

هية في ثالثةاللفترة  مليون ريال سعودي) نتيجة لتحركات القيمة العادلة املتعلقة  ٢٨ربح:م٢٠٢١مارس ٣١(م  ٢٠٢٢مارس ٣١أشهر املن

هاية مدة إعداد التقرير عن طريق   التدفقات النقدية املســـــــتقبلية  خصـــــــمهذا التحوط. ُتحدد القيمة العادلة ملبادالت أســـــــعار الفائدة في 

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

افقة على القوائم املالية االولية املوحدة املوجزة-١٧ املو

.م٢٠٢٢أبريل١٧املوافقة على هذه القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ متت


