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  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
  )شركة مسامهة سعودية(

  قائمة املركز املايل

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠    ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١      ٢٠٠٩  يونيو٣٠
  بآالف الريـاالت     االتـبآالف الري     االتـبآالف الري      
  ديــــةالسعو    ـةـــالسعودي    ــةـالسعوديـ    إيضاح  
  )ةراجعغري م   (      )ةراجعم (          )ةغري مراجع   (      

األصول
  :تداولةاألصول امل

  ١,٨٥٠,٨٦٨      ٥٨٣,٤٥٠      ٨١,٧٦٨    ٣   وما مياثلهالنقد 
  -              ٣١٧,٦٦٩      ٧٦١,٨٧٣    ٤   ة جتارية، صايفنيدمذمم 

  مصروفات مدفوعة مقدماً 
  ٣٠٩,٣٨٨      ٢٢٠,٦٣٢      ٤١٣,٣٣١    ٥    صايف- أخرىو  

  ١,٨٣٦      ٥٩,٨٣٢      ٣٩,٩٦٩    ٦   ونخمز

  ١٦٢,٠٩٢,٢      ١,١٨١,٥٨٣      ١,٢٩٦,٩٤١      لةداو املتإمجايل األصول
  :تداولةامل غري األصول

  ١,١٧٣,٧١٠      ٢,٤٠٨,٩٨٧      ٣,٢٤١,٦٩٦    ٧   ممتلكات ومعدات، صايف
  ٢٣,٢٨٠,٢١٠      ٢٣,٠٧٤,٨٦٠      ٢٢,٥٩٠,٧٠٨    ٨   أصول غري ملموسة، صايف

٢٤,٤٥٣,٩٢٠    ٢٥,٤٨٣,٨٤٧    ٢٥,٨٣٢,٤٠٤       غري املتداولةاألصولإمجايل 

٢٦,٦١٦,٠١٢    ٣٤٥,١٢٩,٢٧٢٦,٦٦٥,٤٣٠إمجايل األصول

 وحقوق املسامهنياخلصوم
  :تداولةامل اخلصوم

  ١,١٣٤,٠١٨      ٤١٣,٧٩٩      ١,١٧٣,٠٦٩    ٩   ارية وأخرى جتةدائنذمم 
  ١٨١,٩٠٧      ٥٦٤,٠٥٠      ١,٣٦٤,٨٢٧    ١٠   مصاريف مستحقة وأخرى

  ١٨٣,٣٣٣      -             -           بنوك دائنة
    -              ٢٥١,٦٢٣      ٢٤٩,٥٢٨      إيرادات مؤجلة

  ٤٨٣,٦٦٤      ٥٣٤,١٨٩      ٥٨٠,٦٨٥    ١١   مطلوب ألطراف ذات عالقة
  -              ١,٨٤٧,٥٤٤      ٢,١٢١,٠٥٠    ١٢   أوراق دفع

  ٢,١٦٤,٠٠٠      ٣١٤,٨٩٠      ٣١٤,٨٩٠    ١٣    اجلزء املتداول– ت من املسامهنيدفعا
-  ٩,١٦٤,٠٠١      ٩,٣٦٨,٤١٠    ٤١   من البنوكمشترك متويل مراحبة 

  ٤,١٤٦,٩٢٢    ٠٩٠,٠٩٦,٣١    ١٥,١٧٢,٤٥٩       املتداولةإمجايل اخلصوم

  :تداولةامل غري اخلصوم
  -              ١,٨٤٩,١١٠      ١,٨٤٩,١١٠    ١٣    غري املتداول اجلزء– ات من املسامهنيفعد

  ٩,١٦٤,٠٠١      -              -           حبة مشترك من البنوكمتويل مرا
  ٢,٣٢٥      ٤,٣٩٦      ٧,٩٧٧       للموظفنيخمصص مكافأة اية اخلدمة

  ١,٨٥٣,٥٠٦٣٢٦,٩,١٦٦      ١,٨٥٧,٠٨٧       املتداولة غريإمجايل اخلصوم

١٣,٣١٣,٢٤٨    ٥٤٦,٠٢٩,١٧١٤,٩٤٣,٦٠٢إمجايل اخلصوم

  حقوق املسامهني
  ١٤,٠٠٠,٠٠٠      ١٤,٠٠٠,٠٠٠      ١٤,٠٠٠,٠٠٠    ١٥  دفوع املرأس املال

  )٦٩٧,٢٣٦(    )٢,٢٧٨,١٧٢(    )٣,٩٠٠,٢٠١ (    خسائر متراكمة

١٣,٣٠٢,٧٦٤    ١١,٧٢١,٨٢٨    ١٠,٠٩٩,٧٩٩      حقوق املسامهنيإمجايل 

٢٦,٦١٦,٠١٢    ٢٦,٦٦٥,٤٣٠    ٢٧,١٢٩,٣٤٥ وحقوق املسامهنيإمجايل اخلصوم

  .ال يتجزأ من هذه القوائم املاليةتعترب اإليضاحات املرفقة جزءاً 
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  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
  )شركة مسامهة سعودية(

  لعملياتقائمة ا
  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠ة أشهر املنتهية يف ث ولفترة الثال٢٠٠٩  يونيو٣٠ يف تني املنتهيأشهروالستة  الثالثة يتلفتر

  )ةراجعغري م (٢٠٠٨ يو يون٣٠حىت ) التأسيستاريخ  (٢٠٠٨ مارس ١٢للفترة من و

             بآالف الريــاالت السعوديــة              
  ٢٠٠٨        ٢٠٠٩      اتيضاحاإل

    مارس١٢للفترة من     ة أشهرلفترة الثالثـ     لفترة الستـة أشهر    ة أشهرـلفترة الثالث        
  وـ يوني٣٠ وحىت       يونيو٣٠املنتهية يف       يونيو٣٠املنتهية يف       يونيو٣٠املنتهية يف         

  -             -             ١,٢٨٣,١٨٦      ٧٠١,٥٢٠    ١٦    اإليرادات
--  )١,٠٠٤,٦١٣(    )٥٦٨,٩٢٥(  ٧١    اإليراداتتكلفة 
--٢٧٨,٥٧٣      ١٣٢,٥٩٥       الربحإمجايل

:املصاريف
  )٢٠٩,٣١٧(    )١٦٨,٧٠٣(    )٧٧٩,٢٧٢(    )٤١٠,٦٥٦(  ١٨     وتشغيلتسويق توزيع ومصاريف

  )١٠٤,٩٨٥(    )٧٧,٥٧٠(      )٢٠٢,٤٠٨(    )٩٥,١٣٠(  ١٩    مصاريف عمومية وإدارية
  )٢,٨٢٨(    )٢,٦٥٩(    )٦٥٩,١٥٣(    )٣٣٣,٢٧٠(  ٨، ٧    إطفاءاستهالك و

  )٣١٧,١٣٠(    )٢٤٨,٩٣٢(    )١,٦٤٠,٨٣٣(    )٨٣٩,٠٥٦(    املصاريف إمجايل
  )٣١٧,١٣٠(    )٢٤٨,٩٣٢(   )٦٠١,٣٦٢,٢(    )٤٦١,٧٠٦(    اخلسارة من العمليات

:أخرى )مصاريف(إيرادات 
  ٣٧,٣٤٠      ٣٠,٨٠٩      ١,٠٨١      ٢٢٢      عموالت عائد  
  ١,٤٧٨      ١,٤٧٨      --      إيرادات غري متحققة من االستثمارات  
  )٢,٩٩٩(      )٢,٤٨٨(      )٢٦٠,٨٥٠(    )١٥٠,٤٢٤(     متويلمصاريف  

  ٣٥,٨١٩      ٢٩,٧٩٩      )٢٥٩,٧٦٩(    )١٥٠,٢٠٢(     صايف- األخرى) املصاريف(إليرادات ا
  )٢٨١,٣١١(    )٢١٩,١٣٣(   )١,٦٢٢,٠٢٩(    )٨٥٦,٦٦٣(     صايف-مصاريف التشغيل اخلسارة ما قبل 

  )٤١٥,٩٢٥(  --  -           ٢٠     صايف-شغيل مصاريف ما قبل الت
  )٦٩٧,٢٣٦(    )٢١٩,١٣٣(   )١,٦٢٢,٠٢٩(    )٨٥٦,٦٦٣(    خسارة الفترةصايف 

  :اخلسارة للسهم
)٢٣,٠(  )٠,١٨(    )٠,٩٧(      )٠,٥٠(    ٢١    اخلسارة التشغيلية

)٥٠,٠(  )١٦,٠(    )٩٠,١(      )١٠,١(    ٢١    التشغيليةغري اخلسارة 
)٥٠,٠(  )١٦,٠(    )١,١٦(      )٠,٦١(    ٢١    لفترةاخسارة صايف 

  .املاليةتعترب اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم 
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  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
  )شركة مسامهة سعودية(

  حقوق املسامهنيتغريات يف القائمة 

  ٢٠٠٩  يونيو٣٠ة أشهر املنتهية يف لفترة الست
  )ةراجعغري م (٢٠٠٨  يونيو٣٠حىت ) التأسيستاريخ  (٢٠٠٨ مارس ١٢وللفترة من 

   ةسعودياالت الري    بآالف ال                  

  إمجالــــي      خسائـــر     رأس املـــال  
 حقوق املسامهني    ةـــمتراكم    وعــــاملدف  

٢٠٠٩

  ١١,٧٢١,٨٢٨    )٢,٢٧٨,١٧٢(   ١٤,٠٠٠,٠٠٠  بداية الفترةكما يف الرصيد 

 )١,٦٢٢,٠٢٩(  )١,٦٢٢,٠٢٩(    -          ة الفترةخسارصايف 

١٠,٠٩٩,٧٩٩    ) ٣,٩٠٠,٢٠١(   ١٤,٠٠٠,٠٠٠  اية الفترةيف كما الرصيد 

٢٠٠٨

  ١٤,٠٠٠,٠٠٠      -            ١٤,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٨ مارس ١٢الرصيد كما يف 

  )٦٩٧,٢٣٦(    )٦٩٧,٢٣٦(    -          ة الفترةخسارصايف 

٣٠٢,٧٦٤,١٣      )٦٩٧,٢٣٦(   ١٤,٠٠٠,٠٠٠  اية الفترةيف كما الرصيد 

  .يةتعترب اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املال
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  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
  )شركة مسامهة سعودية(

  التدفقات النقديةقائمة 
  ٢٠٠٩  يونيو٣٠ة أشهر املنتهية يف لفترة الست

  )ةراجعغري م (٢٠٠٨  يونيو٣٠حىت ) التأسيستاريخ  (٢٠٠٨ مارس ١٢وللفترة من 

        ٢٠٠٨           ٢٠٠٩    
  تبآالف الرياال    بآالف الرياالت    

ةــالسعوديـالسعوديــة
:األنشطة التشغيلية

)٦٩٧,٢٣٦()١,٦٢٢,٠٢٩(   الفترةةخسارصايف 
  مع صايف النقد خسارة الفترةصايف  لتسويةتعديالت 

  :األنشطة التشغيليةالناتج من   
  ٢,٨٢٨      ١٦٩,٦٦٢    استهالك

    -            ٤٨٩,٤٩١    أطفاء
    -            ٣٩,٥٧٦     مشكوك يف حتصيلهاجتارية نةمديذمم خمصص 

  -            ٧٩     ممتلكات معداتخسارة من بيع
  )٣٧,٣٤٠(    )١,٠٨١(  عموالتعائد 

  ٢,٩٩٩      ٢٦٠,٨٥٠    مصاريف متويل
  )١,٤٧٨(    -            غري متحققة من االستثماراتإيرادات

  :ية التشغيلصوماخل واألصولتغريات يف ال
  -            )٤٨٣,٧٨٠(  ة جتاريةنيدمذمم 
  )٣٠٩,٣٨٨(    )١٩٢,٦٩٩(  خرىأأصول متداولة و مدفوعة مقدماً اتفرومص

  )١,٨٣٦(    ١٩,٨٦٣    خمزون
  ١,١٣٤,٠١٨      ٧٥٩,٢٧٠    أخرى وذمم جتارية ذمم دائنة

  ١٨١,٩٠٧      ٧١٠,٢٥٧    خرىأخصوم متداولة و مصاريف مستحقة
  -            )٢,٠٩٥(  إيرادات مؤجلة

  ٤٨٣,٦٦٤      ٤٦,٤٩٦    مطلوب ألطراف ذات عالقة
  ٢,٣٢٥      ٣,٥٨١    كافأة اية اخلدمة للموظفنيم خمصص

  ٧٦٠,٤٦٣      ٤٤١,١٩٧     األنشطة التشغيلية الناتج منصايف النقد
  :االستثماريةاألنشطة 

   )١,١٧٦,٥٣٨(  )١,٠٠٣,٢٧٥(  شراء ممتلكات ومعدات
  )٢٣,٢٨٠,٢١٠(    )٥,٣٣٩(  أصول غري ملموسةاضافات 

-      ٨٢٥    ومعداتممتلكات  بيع متحصالت
  ٣٧,٣٤٠      ١,٠٨١    صلحمعموالت عائد 

  ١,٤٧٨    -    إيرادات من االستثمارات
)٢٤,٤١٧,٩٣٠()٧٠٨,١,٠٠٦(  املستخدم يف األنشطة االستثمارية النقدصايف 

  :األنشطة التمويلية
  ١٨٣,٣٣٣      -    بنوك دائنة
  -            ٢٧٣,٥٠٦    أوراق دفع

  ٢,١٦٤,٠٠٠      -    ملسامهنيا  مناتفعد
  ٩,١٦٤,٠٠١      ٢٠٤,٤٠٩     بنوكمنمتويل مراحبة مشترك 

  ١٤,٠٠٠,٠٠٠      -    مسامهة رأس املال
  )٢,٩٩٩(    )٣٣٠,١٧٠(  يف متويل مدفوعةمصار

٣٣٥,٥٠٨,٢٥      ٥٨٥,٣٠٧    تمويليةلنقد الناتج من األنشطة الاصايف 

  ١,٨٥٠,٨٦٨      )٥٠١,٦٨٢(   خالل الفترةوما مياثله يف النقد الزيادة) النقص(

-  ٥٨٣,٤٥٠     كما يف بداية الفترةوما مياثلهالنقد 

  ١,٨٥٠,٨٦٨  ٨١,٧٦٨)٣إيضاح  (فترة يف اية ال كماوما مياثلهالنقد 

  .تعترب اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية
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  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
  )ةشركة مسامهة سعودي(

   حول القوائم املاليةإيضاحات

  ٢٠٠٩ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 
   ٢٠٠٨ مارس ٣١حىت ) التأسيستاريخ  (٢٠٠٨ مارس ١٢وللفترة من 

  )بآالف الرياالت السعودية(

  لشركة وطبيعة أعماهلاا - ١

 مسامهة شركةك، )"زين السعودية" أو "الشركة(" شركة االتصاالت املتنقلة السعودية تأسست
 يونيو ١١املوافق (هـ ١٤٢٨مجادى األول  ٢٥ بتاريخ ١٧٦ رقم يالوزراالقرار مبوجب سعودية 
املصادق عليه ) ٢٠٠٨ يناير ٧املوافق (هـ ١٤٢٨ ذو احلجة ٢٨ بتاريخ ٣٥٧وقرار رقم ) ٢٠٠٧

 يونيو ١٢املوافق (هـ ١٤٢٨ مجادى األول ٢٦ بتاريخ ٤٨/مبوجب املرسوم امللكي رقم م
 ربيع األول ٤ الصادر يف مدينة الرياض بتاريخ ١٠١٠٢٤٦١٩٢والسجل التجاري رقم ) ٢٠٠٧
دمة اهلاتف اجلوال املعتمد على تقنية جي كمشغل ثالث خل) ٢٠٠٨ مارس ١٢املوافق (هـ ١٤٢٩

 يقع املركز املايل . هجرية سنة٢٥ ملدة إس إم وخدمة اجليل الثالث يف اململكة العربية السعودية
  .مدينة الرياض باململكة العربية السعوديةللشركة يف 

 حيث تقوم اململكة العربية السعودية يف االتصاالت املتنقلة خدمة بتقديـميتمثل نشاط الشركة 
  . اهلاتف اجلوالوصيانة أنظمةإدارة وشراء وتقديـم وتركيب و بتشغيل

   السياسات احملاسبيةأسس اإلعداد وأهم -٢

  اإلعدادس أس
  احملاسيب االستحقاقوفقاً ملبدأالتكلفة التارخيية على أساس ة للشرك األولية  املاليةمت إعداد القوائم

هذه جيب أن تقرأ . لمعايري احملاسبية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونينيل طبقاًو

 ٢٠٠٨رب  ديسم٣١ كما يف  السنوية القوائم املاليةمع األخذ يف االعتبارالقوائم املالية األولية 
الية بالريال السعودي تظهر القوائم امل. ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١ وحىت ٢٠٠٨ مارس ١٢وللفترة من 

  . ريال ألفومقربة ألقرب

 أعدت وفقاً للمعايري احملاسبية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني األوليةإن القوائم املالية 
 فترة على أا جزء ترة املتكاملة واليت تنظر اىل كلالف وعلى أساس األوليةالقانونيني اخلاصة بالقوائم 

رباح واملصاريف واخلسائر للفترة تجزأ من السنة املالية للشركة وبالتايل فإن اإليرادات واأليال 
  .سجل خالل الفترة اليت حتقق ات

  األوليةالبيانات 
  .سنويةثل مؤشراً دقيقاً لنتائج األعمال الإن نتائج الفترة األولية قد ال مت
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 املالية املعلوماتاستخدام التقديرات يف إعداد 

الصادرة عن اهليئة السعودية  احملاسبية املتعارف عليها  للمعايريوفقاًإن إعداد القوائم املالية 

األصول يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات اليت قد تؤثر على مبالغ للمحاسبني القانونيني 
احملتملة كما يف تاريخ القوائم املالية، ومبالغ اإليرادات صول واخلصوم األ واإلفصاح عن واخلصوم

وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل . واملصروفات املصرح عنها للفترة املعروضة

املعلومات واألحداث اجلارية املتوفرة لدى اإلدارة إال أن النتائج الفعلية ميكن أن ختتلف عن هذه 
  .التقديرات

  ما قبل التشغيليف تكال

  إذا إال ما قبل التشغيل لفترةكمصاريف العمليات قائمة ا قبل التشغيل علىيف متكاليتم حتميل 
 القسط أساسوعند ذلك يتم رمسلتها وإطفاؤها على .  اقتصادية هلا مستقبالً أمكن حتديد منافع

بلية املتوقعة ملنافعها االقتصادية، الفترة املستقمدى على  سنوات أو ٧ خالل فترة ال تزيد عنالثابت 
  .أيهما أقصر

  وما مياثلهنقد 

 اليت هلا فترات  البنوكلدى  والودائع حتت الطلبالصندوق النقد يف وما مياثلهيتضمن النقد 
  .استحقاق أصلية ال تتعدى ثالثة أشهر

  ذمم مدينة جتارية
 واليت متثل ايف القيمة القابلة لالستردادألخرى بصتظهر الذمم املدينة التجارية واألصول املتداولة ا

  . الذمم املشكوك يف حتصيلها خمصصاإليرادات املفوترة وغري املفوترة بعد خصم

  خمصص الذمم املشكوك يف حتصيلها

تقوم الشركة مبراقبة ذممها املدينة واألصول املتداولة األخرى ألغراض حتديد خمصصات الذمم 
نوع اخلدمة املقدمة  يؤخذ بعني االعتبار ،تم االعتراف باملخصص وعندما ي.املشكوك يف حتصيلها
  . تعمري الذمم واحلالة االقتصادية العامةوطبيعة العمل وبيانات

  املقاصة

تقوم الشركة بتسجيل أصوهلا والتزاماا وإيراداا ومصاريفها بشكل منفصل وال يتم إجراء مقاصة 

  . العمليات واألحداث بصورة صحيحة إلظهاريكون ذلك ضرورياًإال عندما بني احلسابات 

  نزوخم
، ستردادهاارجح أو صايف القيمة املمكن كلفة مبوجب طريقة املتوسط املسعر الت بظهر املخزوني

  .أيهما أقل
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  ممتلكات ومعدات
 وخسائر االخنفاض يف  املتراكمةاالستهالكات طرحكلفة بعد تتظهر املمتلكات واملعدات بسعر ال

على باستعمال طريقة القسط الثابت  االستهالكاتوجيري احتساب  . إن وجدتتراكمة،القيمة امل
  : على النحو اآليتألصولالعمر اإلنتاجي املقدر هلذه اساس أ

السنوات  

  مدة اإلجيار أو العمر (–حتسينات على عقارات مستأجرة 
  ٥  )  االنتاجي أيهما أقل

  ٥  ومفروشاتثاث أ
  ٢  معدات مكتبية

  ٥  ات ووسائل النقل األخرىسيار
  ٨  معدات اتصاالت

  ١٥  )اتصاالت(أعمال مدنية 
  ٢  أنظمة تقنية املعلومات
  ٥  خوادم تقنية املعلومات

  األصول غري امللموسة
ة اإلطفاء واملقدرة بـ  يتم حتديد فتر.تكلفة بعد طرح اإلطفاء املتراكماليتم قياس رسم الرخصة ب

ذا كان الترخيص ة الترخيص القائمة وشروط جتديد الترخيص وفيما إبناًء على فترهجرية  سنة ٢٥
 على أساس القسط الثابت  العملياتقائمةيتم حتميل مصاريف اإلطفاء على  . حمددةقائماً على تقنية

  . للشبكةخالل العمر االنتاجي املقدر للشبكة من تاريخ بدء اخلدمة

 .الستخدامل وتفعيلها املدفوعة القتنائهاالتكاليف على أساس اسوبية احلامج الربتتم رمسلة تراخيص 
 ٥ – ٢والذي يتراوح ما بني هلا املقدر يتم إطفاء هذه التكاليف على أساس العمر اإلنتاجي 

 ومميزة  بإنتاج منتجات برجمية قابلة للتحديد التكاليف املرتبطة بشكل مباشر يتم قيد.سنوات
خالل فترة  تتعدى تكلفتهامستقبلية اقتصادية  منافع ومسيطر عليها من قبل الشركة ويتوقع منها

  . كأصول غري ملموسةتتعدى سنة

  . الربجميات كمصاريف عند حدوثهابصيانةيتم تسجيل التكاليف املرتبطة 

  القيمة اهلبوط يف 
 عندما  بشكل دوري ملعرفة ما إذا كان هناك هبوط يف قيمتها الدفترية أصوهلامبراجعةة تقوم الشرك

يتم قيد خسائر للهبوط يف القيمة عندما  .هناك أحداث أو تغريات يف الظروف تشري إىل ذلكتكون 
 بأا القابلة لالسترداد تعرف القيمة . لهتزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد

 قيمة رض حتديدلغ. ، أيهما أكربالستخدامل القابلةالقيمة سعر بيع األصل ناقصاً مصاريف البيع، أو 
 جمموعات أصغر إىل املستوى الذي ميكن معه ربط هذه اموعات اهلبوط، يتم تصنيف األصول يف

). دة للتدفقات النقديةأو ما يسمى وحدات مولّ(نقدية حمددة الصغرية من األصول مع تدفقات 
يف  هلا هبوط يتم مراجعة األصول اليت حصل. قائمة العملياتالقيمة يف  يف تسجل خسارة اهلبوط

تراجع يف قيمة اهلبوط يف القيمة وعند بتاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد ما إذا كان هناك القيمة 
 للفترة اليت حدث لعمليات اقائمةل كدخل يف ويسج) لشهرةما عدا ا (اخلسارة عكس ذلك يتم

  .فيها العكس
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   للموظفني اخلدمةتركة أخمصص مكاف
 للموظفني ميثل مبالغ مستحقة تدفع كمبالغ مقطوعة جلميع املوظفني ة اخلدمإن خمصص مكافأة ترك

 ويتم . عند انتهاء عقودهميف اململكة العربية السعوديةوالعمال املعمول به  العمل امنظ لوفقاًاملعينني 
احتساب هذه املكافأة على أساس القيمة احلالية للمنافع املقررة املستحقة للموظفني يف حالة تركهم 

حتدد مكافأة ترك اخلدمة بناًء على آخر راتب للموظف . عمل يف تاريخ قائمة املركز املايلال
  .وسنوات اخلدمة املتراكمة كما هو مبني بالشروط الواردة يف أنظمة اململكة العربية السعودية

  التشغيليعقود اإلجيار 

 مجيع املخاطر واملنافع بقاءة  كعقود إجيار تشغيلية يف حالللممتلكات واملعداتتصنف عقود اإلجيار 
يتم حتميل املبالغ املدفوعة مبوجب عقود اإلجيار التشغيلية من .  املؤجر معهلذه املعدات واملمتلكات

سط الثابت على مدى فترة عقود  على أساس الققائمة العمليات على ةقبل الشركة بصفتها مستأجر
  .اإلجيار ذات العالقة

  عقود اإلجيار الرأمسايل
إىل   منافع وخماطر امللكيةانتقال معظم ترتب عليهاي إجيار املمتلكات واملعدات واليت ف عقودتصن

للشركة كأصول يتم قيد األصول املستأجرة وفق عقود اجيار رأمسايل . جيار رأمسايلكعقود الشركة ا

 فعات اإلجيارالقيمة احلالية للحد األدىن لدذات الصلة أو ب اإلجيار ء عقدعند بدبقيمتها العادلة 
يتم تسجيل املطلوبات للمؤجر يف قائمة يف املقابل، . ، أيهما أقلاملستقبلية عند بدء عقد اإلجيار

بني مصاريف التمويل وختفيض املركز املايل كالتزامات عقود إجيار رأمسايل ويتم توزيع الدفعات 
 ويتم تسجيل .وباتات العقود لتحقيق معدل عائد ثابت على الرصيد املتبقي من املطلمطلوب

  .قائمة العملياتمصاريف التمويل يف 

  اإليرادات

 حمملة على مبالغإليرادات من االتصاالت املتنقلة واليت تتمثل يف من االشركة تتكون إيرادات 
 والرسائل النصية ومجيع خدمات االتصاالت املتنقلة  لفترات اإلرسالمالعمالء عند استخدامه

 خدمات البيانات واملعلومات ورسوم ربط مستخدمي شبكات احملمول األخرى مبا يف ذلك توفري
.األخرى واخلط األرضي بشكبة الشركة

عترف ا كإيراد ي املستخدمة من قبل العمالء كجزء من الفواتري الدورية وفترات اإلرسالتسجل 
 خلدمات اليتالناجتة من ايتم تسجيل اإليرادات من اخلدمات غري املفوترة  و .خالل تلك الفترة

باإليرادات بينما يتم مستحقة كإيرادات قدمت من تاريخ إعداد الفاتورة  إىل اية كل فترة حماسبية 
النامجة عن بيع ما اإليرادات  أ. الفترات التالية لكل فترة حماسبيةة يفغري املكتسبة من اخلدمات املقدم

رصيد انتهاء عند ل فترات البث أو  إىل أن يستخدم العمي فإا تؤجلالبطاقات املسبقة الدفع

.هذه البطاقاتصالحية 

اإليرادات النامجة عن توفري خدمات البيانات واملعلومات عندما تقوم الشركة يتم اإلعتراف ب
إمجايل مبلغ الفاتورة أو  فإما يعترف ا حسب ،لى طبيعة اخلدمة اخلدمة ويتوقف ذلك عتقديـمب

. اخلدمةاملستحق مقابل تيسريالعمولة مبلغ 
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م مثل هذه ـعند تقدي .كجزء من عروضها التروجييةللعمالء تقوم الشركة بتقديـم حوافز 

احلوافز، فان اإليراد الذي ميثل القيمة العادلة للحافز واملرتبط باملزايا األخرى املقدمة للعميل كجزء 

فيما خيص العروض و. افز الشركة اللتزاماا املتعلقة باحلالعرض، يؤجل ويعترف به طبقا لوفاءمن 
 تتضمن أكثر من ميزة، فان قيمة العرض توزع على كل ميزة بناًء على القيمة العادلة لكل اليت

تقوم الشركة بصفة عامة بتحديد القيم العادلة للعناصر املنفردة طبقاً لألسعار اليت يتم . عنصر منفرداً
. كل ميزة على أساس مستقلعندها بيع

  ة واإلداريةاملصاريف العمومي
.تكاليف ختص الفترة اليت حتدث فيها على أا  املصاريف العمومية واإلداريةتعامل

  شغيلوالتوالتوزيع مصاريف التسويق 

.تكاليف ختص الفترة اليت حتدث فيهاتعامل مصاريف التسويق والتوزيع والتشغيل على أا 

  تكاليف التمويل
 وترمسل. لة تلك املرمس فيما عدا، فيهاترة اليت حتدثف يف الفصاريتقيد مصاريف التمويل كم

.األصلهذا  كجزء من تكلفة مؤهلتكاليف التمويل املرتبطة مباشرة بإقتناء أو بناء أو انتاج أصل 

  جنبيةألا مالتعلاويل حت
  حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبيةجيري. إن العملة الرئيسية للشركة هي الريال السعودي

  النقديةألصول واخلصومأما ا. تاريخ تلك املعامالت  يفة السائدعلى أساس أسعار الصرف
تاريخ يف الصرف السائدة أسعار  على أساسبالعمالت األجنبية فيتم حتويلها إىل الريال السعودي 

  .قائمة العملياتيف  عن حتويل العمالت األجنبيةد الفروقات النامجة تقي. قائمة املركز املايل

  الزكاة

 وتعليمات مصلحة أنظمةخمصص الزكاة يف قوائمها املالية مبوجب تقوم الشركة باحتساب وتسجيل 
ة الربوط الزكوي من ة الناجتتسجيل التعديالت، و العربية السعوديةالزكاة والضرائب يف اململكة

  .ة اليت متت ا املوافقة على هذه الربوط يف الفترةالنهائي

  إعادة تصنيف

 يف لتتماشى مع تصنيف القوائم املالية ٢٠٠٨ يفإعادة تصنيف بعض املبالغ العائدة للقوائم املالية مت 
٢٠٠٩.  
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وما مياثلهنقد  -٣

  : مما يليوما مياثلهيتكون النقد 

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١   ٢٠٠٩  يونيو٣٠

  )مراجعةغري   (    )مراجعة    (    )مراجعةغري   (  

  ٨٩٩    ٣٥٣    ٤٨٤  نقد يف الصندوق
  ١,١٩٨,٤٩١    ٥٨٣,٠٩٧    ٨١,٢٨٤   البنكنقد لدى

  ٦٥١,٤٧٨  -  -       استثمارات قصرية األجل

١,٨٥٠,٨٦٨    ٥٨٣,٤٥٠    ٨١,٧٦٨  اإلمجايل

 صايف-ة  جتاريةمدينذمم  -٤

  :مما يلي صايف –  التجاريةتتكون الذمم املدينة

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١   ٢٠٠٩  يونيو٣٠

  )مراجعةغري   (    )مراجعة     (    )مراجعةغري   (  

  -          ٥١,٠٨٦    ١٧٥,٢٧١  عمالء
  -          ٨٤,٩٥٦    ١٠٣,٠٩٤  موزعون

  -          ٣٢,٨٠٨    ٨٦,٦٧١  جتوال
  -          ٥٠,٢٨٦    ٣٢٣,٨١٣  )ربط شبكات (مشغلني إضافيني

  -          ١١٢,٨١٤    ١٢٧,٠٦٨  إيرادات غري مفوترة
-  ٢٧٦    ٨٩  موظفني ذمم

  ٣٣٢,٢٢٦    ٨١٦,٠٠٦          -    
   مشكوكحساباتخمصص : يطرح

-  )١٤,٥٥٧(    )٥٤,١٣٣(  يف حتصيلها          

-  ٣١٧,٦٦٩    ٧٦١,٨٧٣  صايف

  : املشكوك يف حتصيلها كما يلياحلسابات خمصصيف ركة احلتتلخص 

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١   ٢٠٠٩  يونيو٣٠

  )مراجعةغري   (    )مراجعة    (    )مراجعةغري   (  

  -          -          ١٤,٥٥٧  الرصيد االفتتاحي
  :اإلضافات خالل الفترة

  -          ٦,٤٣٩    ١٨,٩٩١  )ربط شبكات (آخرينمشغلني     
  -  -        ٢,٠٩٠      موزعون

-  ٨,١١٨    ١٨,٤٩٥  عمالء    

-  ١٤,٥٥٧    ٥٤,١٣٣  الرصيد النهائي
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 صايف- مصاريف مدفوعة مقدماً وأصول متداولة أخرى -٥

  :ا يليمم  صايف- تتكون املصاريف املدفوعة مقدماً واألصول املتداولة األخرى

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١   ٢٠٠٩  يونيو٣٠
  )مراجعةغري   (    )مراجعة    (    )مراجعةغري   (  

  لموردينلدفعات مقدمة 
  ٢٥٤,١٥٥    ٦٢,٠٧٤    ١٢٠,٦٨١  وتأمينات مستردة  

  ٤٥,٩٨٤    ٥٦,٥٨٩    ٤٠,٢٣٤  إجيار مدفوع مقدماً
  -          ١,٥٦٠    ١,٤٨٣  تأمني مدفوع مقدماً

  دفعات مقدمة خلطوط النقل
  -          ٧٥,٧٣٢    ١٧٢,٥٨٠  ووصالت األلياف  

  -          -       ٣٠,٠٠١   مدفوع مقدماًمصاريف رعاية
   برامج حاسوبرسم ترخيص

    -          ١,٧٣٩    ٢,٣٢٠  اًدمقمدفوع م  
  ٩,٢٤٩    ٣٠,٩٣٨    ٠٣٢,٥٤   أخرى-مصاريف مدفوعة مقدماً 

  ٣٠٩,٣٨٨    ٢٢٨,٦٣٢    ٤٢١,٣٣١  
  خمصص مدفوعات مقدمة: يطرح

-  )٨,٠٠٠(    )٠٠٠,٨(   مشكوك يف حتصيلها         

  ٣٠٩,٣٨٨    ٦٣٢٠٢٢,  ٤١٣,٣٣١صايف

  :صيلها كما يليمدفوعات مقدمة مشكوك يف حت يف خمصص تتلخص احلركة

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١   ٢٠٠٩  يونيو٣٠
  )مراجعةغري   (    )مراجعة    (    )مراجعةغري   (  

  -          -          ٨,٠٠٠  الرصيد االفتتاحي
-اإلضافات خالل الفترة

-  ٨,٠٠٠  -دفعات مقدمة ملورد    

-  ٨,٠٠٠  ٨,٠٠٠الرصيد النهائي
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خمزون -٦

  :مما يلييتكون املخزون 

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١   ٢٠٠٩  يونيو٣٠
  )مراجعةغري  (    )مراجعة    (    )مراجعةغري   (  

  -          ٧,٢٤٠    ٣,٠٤٤  أجهزة تلفون وملحقاا
-    ٤٢,٢٠٣    ٣٢,٨٤٨  شرائح هاتف جوال

  ١,٨٣٦    ١٠,٠٢٩    ٤,٠٧٧  بطاقات شحن
-  ٣٦٠  -خمزون يف الطريق

  ١,٨٣٦    ٥٩,٨٣٢  ٣٩,٩٦٩اإلمجايل

 صايف- ممتلكات ومعدات -٧

  : صايف مما يلي-تتكون املمتلكات واملعدات 

  )مراجعةغري  (٢٠٠٩  يونيو٣٠ة أشهر املنتهية يف لفترة الست

   كمادـرصيال           دــرصيـال  
  يف اية الفترة  استبعـادات   إضافــات   يــاالفتتاح  

  :التكلفة
  ٨٢,٩٠٧      -           ١٣,٦٣٨    ٦٩,٢٦٩  حتسينات على عقارات مستأجرة

  ٦٠,٠٢٩      -           ٣,٨٩٩    ٥٦,١٣٠   مكتبية ومعداتومفروشات أثاث
  ٦,٧٣٥      )٩٤٣(    ٢,٩٢٢    ٤,٧٥٦  سيارات ووسائل النقل األخرى

  ٢,٥٨١,٣٠٦      -           ٤٧٩,١٣٠  ٢,١٠٢,١٧٦  معدات اتصاالت
  ١٩٣,٦٨٠      )١٤(    ٢٣,٩٩٧    ١٦٩,٦٩٧  ة معلوماتتقنيوخوادم أنظمة 

  ٥٧٤,٨١١    -  ٤٧٩,٦٨٩    ٩٥,١٢٢  أعمال رأمسالية حتت اإلنشاء

٣,٤٩٩,٤٦٨      )٩٥٧(  ١,٠٠٣,٢٧٥  ٢,٤٩٧,١٥٠  اإلمجايل

  :االستهالك املتراكم
  ١١,٩٧٩      -           ٨,١٧٤    ٣,٨٠٥  حتسينات على عقارات مستأجرة

  ٦,٩٤٠      -           ٣,٥١٤    ٣,٤٢٦  ة ومعدات مكتبيومفروشات أثاث
  ١,٠٦٨      )٤٧ (    ٦٩٣    ٤٢٢  سيارات ووسائل النقل األخرى

  ١٩٨,٣١٨      -           ١٣٣,٢٠٣    ٦٥,١١٥  معدات اتصاالت
  ٣٩,٤٦٧      )٦(    ٢٤,٠٧٨    ١٥,٣٩٥   تقنية املعلومات وخوادمأنظمة

  ٢٥٧,٧٧٢      )٥٣(    ١٦٩,٦٦٢    ٨٨,١٦٣  اإلمجايل

٣,٢٤١,٦٩٦          ٤٠٨,٩٨٧٢,   صايف- ممتلكات ومعدات
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)مراجعةغري  (٨٢٠٠ يونيو ٣٠ وحىت ٢٠٠٨  مارس١٢من لفترة ل

   كمادـرصيال               دـرصيـال  
ـرةيف اية الفت     استبعادات   ــاتـإضاف   االفتتاحـي  

  :التكلفة
  ٥,٢٨٠      -         ٥,٢٨٠      -       حتسينات على عقارات مستأجرة

  ٨,٢٧٩      -         ٨,٢٧٩      -        مكتبية ومعداتومفروشات أثاث
  ١٤,٩٢٨      -         ١٤,٩٢٨      -       تقنية معلوماتوخوادم أنظمة 

١,١٤٨,٠٥١    -١,١٤٨,٠٥١      -       أعمال رأمسالية حتت اإلنشاء

١,١٧٦,٥٣٨    -١,١٧٦,٥٣٨      -       اإلمجايل

  :االستهالك املتراكم
  ٢٢٥    -         ٢٢٥    -       حتسينات على عقارات مستأجرة

  ٥٠٦    -         ٥٠٦    -       ومعدات مكتبية ومفروشاتأثاث 
  ٢,٠٩٧  -  ٢,٠٩٧    -       تقنية املعلوماتوخوادم أنظمة 

  ٢,٨٢٨  -  ٢,٨٢٨    -       اإلمجايل

١,١٧٣,٧١٠                -        صايف- ممتلكات ومعدات

 صايف- أصول غري ملموسة -٨

  :مما يلي صايف -  امللموسةتكون األصول غريت

 )مراجعةغري  (٢٠٠٩  يونيو٣٠ة أشهر املنتهية يف لفترة الست

  ـدــــيرصال          
 كما يف اية الفترة  اتـإضافـ   االفتتاحيالرصيد   

  :التكلفة
  ٢٣,٣٥٩,١٨٠    -       ٢٣,٣٥٩,١٨٠  *رسم الترخيص

  ٦٧,٥٢٩    ٥,٣٣٩    ٦٢,١٩٠  رخص برامج حاسوبية

  ٢٣,٤٢٦,٧٠٩    ٥,٣٣٩  ٤٢١,٣٧٠٢٣,  اإلمجايل

  : املتراكمإلطفاءا
  ٨٢٨,٠٣٦   ٤٨٥,٠٣١    ٣٤٣,٠٠٥  م الترخيصرس

  ٧,٩٦٥    ٤,٤٦٠    ٣,٥٠٥  رخص برامج حاسوبية

  ٨٣٦,٠٠١   ٤٨٩,٤٩١    ٣٤٦,٥١٠  اإلمجايل

  ٢٢,٥٩٠,٧٠٨      ٢٣,٠٧٤,٨٦٠   صايف– األصول غري امللموسة
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)مراجعةغري  (٢٠٠٨  يونيو٣٠  وحىت٢٠٠٨ مارس ١٢من فترة لل

  ــدـــيرصال          
 كما يف اية الفترة  ـاتــإضافـ  الرصيد االفتتاحي  

  ٢٣,٢٨٠,٢١٠  ٢٣,٢٨٠,٢١٠    -         *م الترخيص ورس

 يونيو ١١املوافق (هـ ١٤٢٨ مجادى األوىل ٢٥ بتاريخ ١٧٦ رقم الوزارية اتقرارالمبوجب   *
املصادق عليه ) ٢٠٠٨ يناير ٧افق املو(هـ ١٤٢٨ ذو احلجة ٢٨ بتاريخ ٣٥٧ورقم ) ٢٠٠٧

 يوينو ١٢املوافق (هـ ١٤٢٨ مجادى األوىل ٢٦ بتاريخ ٤٨/مبوجب املرسوم امللكي رقم م
دمات اهلاتف اجلوال يف اململكة العربية كمشغل ثالث خلمت منح الشركة الترخيص ) ٢٠٠٧

الترخيص  وتشمل رسوم . ريال سعوديمليار ٢٢,٩١مقابل هجرية  سنة ٢٥السعودية ملدة 

 مليون ١٤٢,٤١: ٢٠٠٨ يونيو ٣٠( مليون ريال سعودي ٤٤٩,١٨أيضاً على مبلغ يعادل 
  للمعايريوفقاًومت رمسلتها كجزء من تكلفة الترخيص لتمويل التكاليف املتعلقة ا ) ريال سعودي

  . املعمول ا يف اململكة العربية السعوديةاحملاسبية

أخرى متداولة وة جتاريةدائنذمم  -٩

  :مما يلي املتداولةاألخرى و ة التجاريةالدائنالذمم تكون ت

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١   ٢٠٠٩ يونيو ٣٠

  )مراجعةغري   (    )مراجعة    (    )مراجعةغري   (  

  ١,١٣٤,٠١٨    ٣٩١,٧٤٩  ١,١٥١,٢٥٠  دائنون جتاريون
    -          ١,٤٤٩    ٩٠   للموظفنيمستحقات

    -          ٤,١٨٨    ٥,٢٥٦   استقطاع مستحقةضرائب
-  ١٦,٤١٣    ١٦,٤٧٣   أخرىخصوم

 ١,١٣٤,٠١٨    ٤١٣,٧٩٩  ١,١٧٣,٠٦٩  اإلمجايل

 أخرى متداولةخصوممصروفات مستحقة و -١٠

  : األخرى مما يلي املتداولةواخلصومتتكون املصروفات املستحقة 

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١   ٢٠٠٩ يونيو ٣٠

  )مراجعةغري   (    )ةمراجع    (    )مراجعةغري   (  

  -          ١٩٨,٦٢٤    ٦٧٣,٦٩٠   شبكاتربط
  ٦٣,١١٠    ١٦٧,٤٥٦    ٢٩٧,٥٠٢  موردين

  -          ٥١,٧١٢    ٢٤٨,٨١٩  جتوال
  ٨٦,١١٥    ١٠٨,٦٨٠    ٩٠,٥٢٠  مصاريف متويل

  ٢٣,٦٣٧     ٣٣,١٣٤    ٢٧,٩٥٧  موظفني
  عقود إجيارلتزامات إ

  -          ٣,٧٩٣    ٤,٩٤٢  )٢٢إيضاح  (متويلي  
  ٩,٠٤٥    ٦٥١    ٣٩٧٢١,  أخرى

  ١٨١,٩٠٧    ٥٦٤,٠٥٠  ١,٣٦٤,٨٢٧  اإلمجايل
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األطراف ذات العالقة -١١

مبا يف ذلك الشركات التابعة  (، جمموعة زين ومجيع منشآالشركةلتتضمن األطراف ذات العالقة 
 حق التصويت يف الشركة وأعضاء  لعدد كبري من األسهم أو الذين هلمني املالكواملسامهني) لةميوالز
  .س اإلدارة واإلدارة العلياجمل

  يونيو٣٠ املنتهية يف ة أشهرل الست خال،مع األطراف ذات عالقةاجلوهرية تضمنت التعامالت 
 مليون ريال ٥٤ اإلدارية واليت دفعت من قبل الشركة إىل جمموعة زين والبالغة ، األتعاب٢٠٠٩
  .)ال شيء: ٢٠٠٨ يونيو ٣٠ (سعودي

  :ف ذات عالقة مما يلي ألطراتتكون األرصدة املطلوبة

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١   ٢٠٠٩  يونيو٣٠
  )مراجعةغري   (    )مراجعة    (    )مراجعةغري   (  

  ٤٨٠,٢٣١    ٥١٤,٧٣٨    ٥٤٢,١٣٤   املكتب الرئيسي– ام يت سي
  ٥٥٦    ١٤,٨٧٣    ٣٥,٥١٨  شركة مدى
  ٢,٨٧٧    ٤,١١٤    ١٦٩   البحرين–ام يت سي 

-  ٤٦٤    ٢,٨٦٤  أخرى

  ٤٨٣,٦٦٤    ٥٣٤,١٨٩    ٥٨٠,٦٨٥  اإلمجايل

أوراق دفع -١٢

  :ا يليمم أوراق الدفع تتكون

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١   ٢٠٠٩  يونيو٣٠
  )مراجعةغري   (    )مراجعة    (    )مراجعةغري   (  

    -          ١,٥٧٤,٤٦١  ١,٥٧٤,٤٦١   أو واينتورك سيمنس نوكيا
-  ٢٧٣,٠٨٣    ٥٤٦,٥٨٩   إنكموتوروال

-  ١,٨٤٧,٥٤٤  ٢,١٢١,٠٥٠  اإلمجايل
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ملسامهني  من ااتفعد -١٣

ات للشركة وقرر املسامهون فعكد مليار ريال سعودي ٢,٢ن مبلغ قدم املسامهون املؤسسو
  .املؤسسون التنازل عن تكاليف التمويل املتعلقة ذه املقدمات

  :ملسامهنيا لمقدمات منلفيما يلي تفصيل 

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١   ٢٠٠٩  يونيو٣٠
  )مراجعةغري   (    )مراجعة    (    )مراجعةغري   (  

  ١,٠٨٢,٠٠٠    ١,١٠٩,٣٩٧  ١,١٠٩,٣٩٧  ك.م.شركة االتصاالت املتنقلة ش
  ٣١٤,٨٩٠    ٣١٤,٨٩٠    ٣١٤,٨٩٠  مؤسسة فادن للتجارة واملقاوالت

  ٣٠١,٣٦٥    ٣٠١,٣٦٥    ٣٠١,٣٦٥  مصنع البالستيك السعودي
  ١٣٦,٩٨٤    ١٣٦,٩٨٤    ١٣٦,٩٨٤  لقابضةشركة ركيزة ا
  ١٠٩,٥٨٧    ١٠٩,٥٨٧    ١٠٩,٥٨٧  شركة املراعي

  ١٠٩,٥٨٧    ١٠٩,٥٨٧    ١٠٩,٥٨٧  مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت
  ٥٤,٧٩٣    ٥٤,٧٩٣    ٥٤,٧٩٣  شركة اجلريسي للتنمية احملدودة

   املعمارية للهندسةالنخبةمؤسسة 
  ٢٧,٣٩٧    -          -         واملقاوالت
  ٢٧,٣٩٧    ٢٧,٣٩٧    ٢٧,٣٩٧  ل الشرقية احملدودةشركة السي

٢,١٦٤,٠٠٠    ٢,١٦٤,٠٠٠٢,١٦٤,٠٠٠  اإلمجايل

)٢,١٦٤,٠٠٠(    )٣١٤,٨٩٠(  )٣١٤,٨٩٠(  اجلزء املتداول: يطرح

-  ١,٨٤٩,١١٠١,٨٤٩,١١٠  اجلزء غري املتداول

  .٢٠١١ يوليو  شهرإال بعد سداد اجلزء غري املتداول من املبالغ املقدمة من املسامهني يتم جدولة لن

   من البنوكمتويل مراحبة مشترك -١٤

 مصاريف التمويلبعد طرح (ريال سعودي   مليار٩,٣٧ املراحبة املشترك مبلغ تسهيل ميثل رصيد
لثالثة أشهر بالنسبة ") سايبور"معدل العمولة بني البنوك السعودية  زائداًباملائة  ١,٢٥  أساسعلى

بالنسبة للجزء من " ليبور"سعودي ومعدل لندن للعمولة بني البنوك للجزء من التسهيل بالريال ال

 البنك مت ترتيبه من خالل)  باملائة للسنة الثانية١,٥التسهيل بالدوالر األمريكي للسنة األوىل و 
تكون من جزء ي ا التسهيلهذ. لتمويل جزء من رسم الرخصة)  مراحبةتسهيل(السعودي الفرنسي 

 بالدوالر األمريكي بإمجايل  آخر ريال سعودي وجزء مليار٧,٢٧يل الريال السعودي بامجاب
ترة املنتهية يف خالل الفقامت الشركة ، ) ريال سعودي مليار٢,١( مليون دوالر أمريكي ٥٤٧,٥

  مليون ريال سعودي وذلك لتمويل نشاطات الشركة٢٠٤  مبلغسحب ب٢٠٠٩ يونيو ٣٠
  .التشغيلية

إن أصل مبلغ التمويل يستحق . ية أقساط ربع سنوية خالل سنتني على مثانمصاريف التمويلتسدد 

 ضماناتكما أن تسهيالت املراحبة مضمونة مقابل . ٢٠٠٩ يوليو ٢٩بتاريخ السداد دفعة واحدة 
  .مقدمة من بعض املسامهني املؤسسني
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 : فيما يلي قبل البنوك املقرضةن القيود املالية احملددة متتلخص

األصوليع اإليرادات ورهونات سلبية على مج. 

 قيود على القروض والضمانات اليت متنح للعمالء واملوزعني والتجار وباعة التجزئة وباعة اجلملة
.واملوظفني

مليون ريال سعودي ٥٠  مبلغعدم حصول الشركة على أي تسهيالت إضافية تتجاوز 
.واملعاملة بالتساوي، كما تشترط التأمني على مجيع أصول الشركةً

املالية احملددة على مدى الزمنلتزام بالشروطاال .

ترتيبات إعادة التمويل

تتفاوض الشركة حاليا مع بنوك مشتركة لتأمني التمويل املطلوب وذلك لتسديد متويل املراحبة 
 مليار دوالر ٢,٥التفاوض يتم مع هذه البنوك املشتركة لتمويل مبلغ . املشترك عند استحقاقه

 متويل مببلغ وافقت البنوك عل ٢٠٠٩ يونيو ٣٠كما يف ).  ريال سعودي مليار٩,٤(امريكي 
دارة تعتقد إ. الرئيسيون بضمان تغطية الفرقن و املسامهقيام مليار دوالر امريكي بشرط ١,٩٦

.الشركة بإمكانية احلصول على التغطية الكافية من التمويل

رأس املال املدفوع -١٥

 وتبلغ القيمة  مليار سهم١,٤ إىل ار ريال سعودي مقسم ملي١٤ملدفوع يبلغ رأس مال الشركة ا
  :كما يلي ريال سعودي، وميتلكها املسامهون ١٠ سهم االمسية لكل

  رأس املال بآالف      
الرياالت السعودية     عدد األسهم     املسامهــون

  ٣,٥٠٠,٠٠٠  ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠  .ك.م.شركة االتصاالت املتنقلة ش
  ٩٦٢,٥٠٠  ٩٦,٢٥٠,٠٠٠  مصنع البالستيك السعودي

  ٩٦٢,٥٠٠  ٩٦,٢٥٠,٠٠٠  مؤسسة فادن للتجارة واملقاوالت
  ٤٣٧,٥٠٠  ٤٣,٧٥٠,٠٠٠  شركة ركيزة القابضة

  ٣٥٠,٠٠٠  ٣٥,٠٠٠,٠٠٠  شركة املراعي
  ٣٥٠,٠٠٠  ٣٥,٠٠٠,٠٠٠  مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت

  ١٧٥,٠٠٠  ١٧,٥٠٠,٠٠٠  شركة اجلريسي للتنمية احملدودة
  ١٧٥,٠٠٠  ١٧,٥٠٠,٠٠٠  ملقاوالتسة واللهندمؤسسة النخبة املعمارية 

  ٨٧,٥٠٠    ٨,٧٥٠,٠٠٠  شركة السيل الشرقية احملدودة

    ٧,٠٠٠,٠٠٠    ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ني املؤسسنيجمموع املسامه
  ٧٠٠,٠٠٠    ٧٠,٠٠٠,٠٠٠  املؤسسة العامة للتقاعد

  ٦,٣٠٠,٠٠٠    ٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠  نيسعوديلا  للمواطننياكتتاب عام

  ٠٠٠,٠٠٠١٤,  ٠٠٠,٠٠٠١,٤٠٠,  اإلمجايل



- ١٩ -

إيرادات -١٦

  :تتكون اإليرادات مما يلي

    بآالف الريــاالت السعوديــة        
      ٢٠٠٨      ٢٠٠٩  
   مارس١٢للفترة من   ة أشهرلفترة الثالثـ  لفترة الستـة أشهر  هرلفترة الثالثـة أش    
   يونيو٣٠ وحىت       يونيو٣٠املنتهية يف    يونيو٣٠املنتهية يف     يونيو٣٠املنتهية يف     

  -          -          ٤٨٨,١٥٣    ٢٧٩,٦١٥  املات حمليةمك  

  -          -          ٢٩٩,٥١٠    ١٦٧,٥٧١  ربط شبكات  

  -          -          ٢٧٨,١٩٢    ١٤٣,٤٨٢  مكاملات دولية  

  -          -          ٨٩,٤٩٣    ٣٧,٢١٢  جتوال  

  -          -          ٧٢,٠٤٩    ٤٣,١٠٨  رسائل  

  -          -          ٧٦٤    ٢٠٠  خطوط مستأجرة  

    -          -          ٥٣,٩٥٧    ٢٩,٢٦٤  اشتراك  

--  ١,٠٦٨    ١,٠٦٨  سلكيانترنت ال  

--١,٢٨٣,١٨٦    ٧٠١,٥٢٠  اإلمجايل  

اإليراداتتكلفة  -١٧

  :مما يلي اإليراداتتتكون تكلفة 

     بآالف الريــاالت السعوديــة         
      ٢٠٠٨      ٢٠٠٩  
   مارس١٢للفترة من   ة أشهرلفترة الثالثـ  ة أشهرلفترة الستـ  ثـة أشهرلفترة الثال    
  و يوني٣٠   وحىت     يونيو٣٠املنتهية يف    يونيو٣٠املنتهية يف     يونيو٣٠املنتهية يف     

--    ٣٧٣,٤٧٩    ٢٢٤,٠١٦  مصروف ربط الشبكات
--    ٧٧,٧٨٧    ٤٦,٤٤٤  خطوط مستأجرة

--    ١٧٧,٣٠٩    ٩٨,٩٩٤  مكاملات دوليةتكلفة 
--    ١٩١,٤٠٧    ٨٣,٦٢٠  تكلفة التجوال

--    ٣٨,٠٨٧    ١٩,١٤٣  مصروف األشعة الترددية
--    ٣١,٩٤٤    ١٩,٢٧٩  شرائح وبطاقات شحن

  خصم على بطاقات

--    ٤٣,٠٧٥    ٢٥,٦٤٢   الشحن 
  مصاريف حكومية

--    ٣٩,٨٦٩    ٢١,٣٩٧   وتنظيمية 
--  ٣١,٦٥٦    ٣٠,٣٩٠  أخرى

--  ١,٠٠٤,٦١٣    ٥٦٨,٩٢٥  اإلمجايل



- ٢٠ -

 توزيع وتسويق وتشغيلمصاريف -١٨

  :مما يلي التشغيلالتوزيع والتسويق وتتكون مصاريف 

  يــة بآالف الريــاالت السعود         
      ٢٠٠٨      ٢٠٠٩  
   مارس١٢للفترة من   ة أشهرلفترة الثالثـ  لفترة الستـة أشهر  هرلفترة الثالثـة أش    
   يونيـو٣٠ وحىت     يونيو٣٠املنتهية يف    يونيو٣٠املنتهية يف     يونيو٣٠املنتهية يف     

٦١,٢٢٦٢٨,٨٦٠٣٦,٢٦٢    ٣١,٧٣٧  رواتب ومزايا للموظفني

  ٤٧,٦٧٣٦١,٣٤٦٧٣,٧٨٦    ٢٤,٥٦٨  تعهدات خارجية
  ٥,٠٠٧-١٤,٨٤٣    ١٣,٥٦٥  استشارات

  ٨,٠٩٠١٨,٦٢٧٢٢,٢٩٧    ٥٢  والء الزبائن
--١٥٤,٨٢٢    ٨٠,١٨٥  عمولة الوكيل

  ١٦٦,٧٠٣١٨,٤٧٧٢٠,٩٧٢    ٨٥,٨١٥  إعالنات
  ٦٩,٤٠٨٢١,٧٥٩٢٦,٧٠٨    ٣٤,٣٧٦  إجيارات

  ٨٢٧٥,٤٦٦٦,٠٦١    ٤٢٦  اتصاالت
  ٣٦,١٩٦٢٠١٢٢٧    ١٧,٦٢٥  أنظمة دعم ورخص

  وتنظيف مستلزمات 

  ٥,١٣٨١,٧٧٩١,٨٤٨    ٢,٥١٠  مكاتب  
  ٣٦٧٢٤٩٢٨٠    ٢٧  قرطاسية وطباعة

  ١٢٤٥١٩٥٥٤    ٧٢  ترفيه
  ١٣,٧٧٩٣,٤٦٧٤,٢٣٦    ٧,١٤٤  مرفقات

  ٣,٤٣٤٣,٧٥١٤,٥٣٧    ١,٢٢٣  سفر
  -         -        ٥٣,٩٠٧    ٢٩,٤٧٧  )١١إيضاح  ( إداريةأتعاب

  ٤٣٤١,٨٩٧٥,٢٣٧    ١٩٠  تدريب

  مصروف ديون مشكوك 

  إيضاح (يف حتصيلها  

--٣٩,٥٧٥    ٢٩,٠٦٧  )٥ و ٤  
  ٩٣,٦٧١٩١٥    ٥٠,٨٦٨  إصالحات وصيانة

  ٢٩٠,١    ٢٩٦,٢    ٩,٠٥٥    ١,٧٢٩  أخرى

  ٣١٧,٢٠٩  ٧٠٣,١٦٨  ٧٧٩,٢٧٢    ٦٥٦,٤١٠اإلمجايل



- ٢١ -

عمومية وإداريةمصاريف  -١٩

    :ا يليمماإلدارية العمومية وتتكون املصاريف 

     بآالف الريــاالت السعوديــة         
      ٢٠٠٨      ٢٠٠٩  
   مارس١٢للفترة من   ة أشهرلفترة الثالثـ  لفترة الستـة أشهر  هرلفترة الثالثـة أش    
  ـو يوني٣٠ وحىت     يونيو٣٠املنتهية يف    يونيو٣٠املنتهية يف     يونيو٣٠املنتهية يف     

  ٥٥,٤٤٢٢٧,١٧٦٢٨,١٩١      ٢٩,٦٣٤  رواتب ومزايا للموظفني
  ٣,٩٦٤٣٥١٤٧٧      ٢,٦٤٤  تعهدات خارجية

  ٧٩,٥٨٦٤٢,٩٣٠٦٨,٧٦٠      ٢٤,٣٦١  استشارات
  ٨,١٠٩٣٦١٣٦      ٦,٨٢٦  هدايا

  ٥٧٢٩٣٣٢٨      -     إجيارات
  ٢٠٧٣٥٩٢٧٢      ١٣٧  مستلزمات وتنظيف
--٣٦,٢٠٣      ١٧,١٧٣  أنظمة دعم ورخص

  ٢,٤٩١٢,١١٣٢,٢٥٤      ١,١٢٧  سفر
  ٥١٢١٥٤١٥٧      ٤٢١  ترفيه

  ١٩٨١٥١      ١٧٦  ضيافة
  ٦٠٧١٢٢٢      ٣٠٤  اشتراكات

  ٢٢٤-٦,١٧٥      ٣,٧١١   ومهنيةأتعاب قانونية
  ٢٩٥٩٦١      ١  عموالت بنكية

  ٥٢٤٦١٧٠      ٤٤٥  تدريب
  ٣,٢١٤٣,١٣٣)٩٥٨(    ٤٢٤   استقطاعمصروف ضريبة

  ٧,٨٤٨١٨٢١٨٢      ٧,٠٩٧  إصالحات وصيانة
  ١٣٨١٨٥  ٣٧٧      ١٢٦  قرطاسية وطباعة

  ٥٣٢    ٤٧٧    ٠٣٧,١      ٥٢٣  أخرى

  ١٠٤,٩٨٥    ٧٧,٥٧٠    ٢٠٢,٤٠٨      ٩٥,١٣٠  اإلمجايل

 صايف- ما قبل التشغيلمصاريف  -٢٠

  :ا يليمم للفترة قبل بدء العملياتصايف  - ما قبل التشغيل مصاريف تتكون

  ٩٢,٥٣٩   االكتتابتكاليف
  ٨٣,٠٩٤  رواتب ومزايا املوظفني

  ٧٠,٠٢٩  رسوم تسهيالت بنكية ومصاريف متويل
  ٣٦,٠٩٢  أتعاب استشارية

  ٢٠,٨٣٣  إجيارات
  ١١,٧٦٩  إعالنات
  ١,٠٦٧  استهالك

  ٢٩٨  أتعاب قانونية
  ١٠٤,٧١٤  مصاريف أخرى

  ١٠٧  ضرائب استقطاع
  )٤,٦١٧(  دخل ما قبل التشغيل

  ٩٢٥,٥٤١ صايف-التشغيل ما قبل مصاريف 



- ٢٢ -

لسهملسارة اخل -٢١

وصايف اخلسارة للفترة واخلسائر غري التشغيلية مت احتساب اخلسارة للسهم بقسمة اخلسائر التشغيلية 
  . مليار سهم١,٤  عددعلى

إجيار رأمسايل -٢٢

  :تتكون التزامات الشركة املصنفة حتت بند اإلجيار الرأمسايل مما يلي

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠  ٢٠٠٨سمرب  دي٣١   ٢٠٠٩  يونيو٣٠

  )مراجعةغري   (    )مراجعة    (    )مراجعةغري   (  
  :املستحق
  -          ١,٤١٣    ٢,٣٥٠   شهرا١٢ًخالل 

  -          ١,٥٧٠    ٢,٢٨٦   شهرا٢٤ً إىل ١٢من 
-  ٨١٠    ٣٠٦   شهرا٦٣ً إىل ٢٤من 

-  ٣,٧٩٣  ٩٤٢,٤اإلمجايل

تدفع .  سنوياً باملائة٨,٢٩و  باملائة ٧,٩٢جيار التشغيلي بني لإلالفعلي لعائد يتراوح معدل ا
يتم  . يف اية عقد اإلجيار املتعلقةللشركة اخليار بشراء األصول. اإلجيارات على أقساط شهرية

  .إدراج االلتزامات املتعلقة باإلجيار الرأمسايل ضمن بند مصاريف مستحقة وأخرى

إجيار تشغيلي -٢٣

تتلخص التزامات عقود اإلجيار .  ومباين تقنية ومكاتب تتعلق بعمليااتستأجر الشركة مواقع
  :مبا يلي التشغيلية

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١   ٢٠٠٩  يونيو٣٠
  )مراجعةغري   (    )مراجعة    (    )مراجعةغري   (  

  :املستحق
  ١,١٩٨,٨٤٤    ٩٩,٦٢٥    ٢٧,٠٠٧   شهرا١٢ًخالل 

  ٦,٢٦٩,٦٠٢    ٣٠٥,٢٥٠    ٤٤٦,٨٢٢   سنوات٥ – ٢من 
١,٦٤٢,٥٣٥    ٤٥٥,٣١٠    ٥٥٨,٣٩١   سنوات٥أكثر من 

٩,١١٠,٩٨١    ١,٠٣٢,٢٢٠٨٦٠,١٨٥اإلمجايل



- ٢٣ -

 والتزامات حمتملة رأمساليةتعهدات -٢٤

  ومع شركات مع موردين لشراء أجهزة اتصاالت عدة عقود مرتبطة باتفاقيات الشركةأبرمت
  الرأمساليةإن مبالغ التعهدات. ملتنقلة لتزويد خدمة االتصاالت ا وذلكاتصاالت متنقلة أخرى

  :كما يليهي  املستقبلية مبوجب تلك العقود

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١   ٢٠٠٩  يونيو٣٠
  )مراجعةغري   (    )مراجعة    (    )مراجعةغري   (  

  ١,٤٥٨,٤١٤    ٢,٧٦٠,٠٠٧  ٢,١٨٦,٢٠٤   شهرا١٢ًخالل 

  ٣,٦٥٧,٩١٤    ١,٠٥٦,٠٨٤  ١,٤٩٣,٤٤٣   سنوات٥ – ٢من 
  ١٠,٢٢٨    ٢٢,٠٧٣    ١١٧,٧١٠   سنوات٥أكثر من 

 ٥,١٢٦,٥٥٦    ٣,٧٩٧,٣٥٧٣,٨٣٨,١٦٤اإلمجايل

يوجد هناك بعض القضايا القانونية املرفوعة من قبل الشركة أو مرفوعة ضدها وذلك خالل قيامها 
 نتائج عمليات وال يتوقع أن يكون هلذا األمر تاثري جوهري على املركز املايل أو. بأعماهلا االعتيادية

  .الشركة

قطاعيةالعلومات امل -٢٥

وخالل هذه الفترة كانت  ٢٠٠٨  أغسطس٢٦ يف ة التجاريانشاطامزاولة بدأت الشركة 

عمليات الشركة اجلوهرية هي خدمة اهلاتف اجلوال لذلك فإن املعلومات القطاعية غري قابلة 
  .للتطبيق

الزكاة -٢٦

الشركة لسنة هجرية من  اكمالقة على الشركة قبل مة الزكاة، ال يوجد زكاة مستحنظ ألوفقاً
  يونيو٣٠ ة أشهر املنتهية يفمتت الشركة سنة هجرية خالل الستلقد أ .تاريخ السجل التجاري

، وحققت الشركة خسائر ٢٠٠٩ يونيو ٣٠كما يف إن الوعاء الزكوي للشركة سالب  .٢٠٠٩

  .٢٠٠٩  يونيو٣٠ر املنتهية يف ة أشهعلى الشركة خالل الستمستحقة ولذلك ال توجد زكاة 

اعتماد القوائم املالية -٢٧

 ٢٠ املوافق(هـ ١٤٣٠  رجب٢٧  الشركة بتاريخ إدارةم املالية من قبلـمت اعتماد هذه القوائ
  ).٢٠٠٩ يوليو


