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 االتصاالت المتنقلة السعوديةشركة 

 ( شركة مساهمة سعودية) 

 ( غير مراجعة) المركز المالي األولية قائمة 

 ( ةالسعودي تالرياالآالف ب) 

 
 2011يونيو  30 2011ديسمبر  31 2302يونيو  03  اتإيضاح  

 ) غير مراجعة ( ) مراجعة ( ) غير مراجعة (   
      الموجودات

       الموجودات المتداولة
  502,367  780,273  632,921     النقدية هية وشبالنقد

  636,748  1,006,574  1,369,234    لمم مدينة، صافي
  27,718  43,617  69,954   مخزون، صافي

 509,589  601,706  512,722     اخرى وموجودات مقدمامصاريف مدفوعة 
  1,676,422  2,432,170  2,584,831    مجموع الموجودات المتداولة

        
       الموجودات غير المتداولة
  3,850,482  4,058,813  4,195,080   ممتلكات ومعدات، صافي

  20,740,600  20,252,778  19,766,186   موجودات غير ملموسة، صافي
  24,591,082  24,311,591 23,961,266   مجموع الموجودات غير المتداولة

  26,267,504  26,743,761 26,546,097   مجموع الموجودات
       

      المطلوبات وحقوق المساهمين
      المطلوبات المتداولة 

  - -   129,167  3 قصير األجل قرض
  - -   2,233,456  3 قرض طويل االجل المتداول من  جزًال

  -  915,876  1,076,091   هوراق دفع
  -  9,747,638  9,746,750  4  تمويل مرابحة مشتررالمتداول من  جزًال

  1,240,617  1,609,284  822,304   لمم دائنة
  36,695  26,673  60,860   متداولة - لات عالقةلجاات  اتمطلوب

  428,171  434,392  392,104   إيرادات مؤجلة
  2,180,586  2,731,184  3,169,187   خرى  همصاريف مستحقة ومطلوبات 

  81,572  45,781  -  5 مشتقات هدوات مالية
  3,967,641  15,510,828  17,629,919   مجموع المطلوبات المتداولة

       
      المطلوبات غير المتداولة 

  807,915 153,937  102,177   هوراق دفع
  2,214,737 2,223,529  505,847  3 قرض طويل األجل

  9,735,877  -  -  4 تمويل مرابحة مشترر
  3,891,837 4,018,550  4,154,719  6 دفعات مقدمة من المساهمين

  425,876 520,651  605,723   لات عالقة لجاات اتمطلوب
  21,073 23,201  22,493   مخصص مكافأة نااية الخدمة للموظفين

  17,097,315 6,939,868  5,390,959    مجموع المطلوبات غير المتداولة
  21,064,956 22,450,696  23,020,878    مجموع المطلوبات

        
       حقوق المساهمين

  14,000,000 14,000,000  14,000,000  3 رهس المال
 (81,572) (45,781)  -  5 احتياطي تحوط

 (8,715,880) (9,661,154) (10,474,781)  1 متراكم عجز
  5,202,548 4,293,065  3,525,219    مجموع حقوق المساهمين

  26,267,504 26,743,761  26,546,097    مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 
 

             ____________________     _______________________                  _______________________  

 للمالية ي، الزئيس التنفيذخليل فواسدارة                 إلفهد الدغيثز،عضو مجلس ا                    ي،الزئيس التنفيذ يفزيشر كيزل
 

 القوائم المالية األولية شكل اإليضاحات المرفقة جزًاال ال يتجزه من هلو ت
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 االتصاالت المتنقلة السعوديةشركة 

 ( شركة مساهمة سعودية) 

 ( غير مراجعة)  األولية األعمالقائمة 

 ة (السعودي تالرياالآالف ب) 

 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

2302يونيو  03  إيضاح  2011يونيو  30    2011يونيو  30  2302يونيو  03  

  3,188,861  3,150,607   1,704,646   1,629,015   اإليرادات

 (1,549,630) (1,741,283)  (781,430)  (921,895)   تكلفة اإليرادات

  1,639,231  1,409,324   923,216   707,120   إجمالي الربح

          

         مصاريف التشغيل

 (1,042,934) (726,690)  (560,465)  (333,123)   مصاريف توزيع وتسويق

 (166,998) (160,236)  (87,326)  (94,398)   مصاريف عمومية و إدارية 

 (806,207) (887,600)  (419,224)  (453,599)   االستاالر واإلطفاً

 (2,016,139) (1,774,526)  (1,067,015)  (881,120)   إجمالي مصاريف التشغيل

الخسارة من األعمال 

  التشغيلية

 (174,000)  (143,799)  (365,202) (376,908) 

          

         إيرادات / )مصاريف( أخرى

 (603,034) (449,815)  (304,385)  (220,425)   مصاريف تمويل

  20  1,390   7   786   عموالت عوائد

 (979,922) (813,627)  (448,177)  (393,639)  9 الخسارة الصافية للفترة 

 خسارة السهم 

  )بالرياالت السعودية( :

       

 (0,10)  (0,12)   من األعمال التشغيلية للفترة  -
 

(0,26) (0,27) 

من األعمال غير التشغيلية  -

  للفترة 

 
(0,16)  (0,22)  (0,32) (0,43) 

 (0,70) (0,58)  (0,32)  (0,28)   من الخسارة الصافية للفترة  -

 
 

             ____________________     _______________________                  _______________________  

  للمالية ي، الزئيس التنفيذخليل فواسدارة                 فهد الدغيثز،عضو مجلس اإل                    ي،الزئيس التنفيذ يفزيشر كيزل
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزًاال ال يتجزه من هلو القوائم المالية األولية 
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 االتصاالت المتنقلة السعوديةشركة 

 ( شركة مساهمة سعودية) 

 ( غير مراجعة)  التدفقات النقدية األوليةقائمة 

 2302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ة (السعودي تالرياالآالف ب) 
  2302  2011  

     األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 
 (979,922)  (813,627)  الخسارة الصافية للفترة

 إلى للفترة الصافية تعديالت لتسوية الخسارة
 صافي النقد من األنشطة التشغيلية:  

    

  102,836   18,850  مخصص لمم مشكور في تحصيلاا
  750   -  مخصص بنود بضاعة بطيئة الحركة

  2,697   -  مخصص لمم مدينة هخرى
  806,207   887,600  استاالر وإطفاً

  -   40,076  مخصصات هخرى 
  603,034   449,815  مصاريف تمويل

  3,977  (708)  يصاف للموظفين، خدمةالمخصص مكافأة نااية 

  539,579   582,006  ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
     التغيرات في رأس المال العامل

  723,582  (381,510)  لمم مدينة
  331  (26,337)  المخزون

 (103,759)   88,984  وموجودات هخرى مقدمامصاريف مدفوعة 
 ((757,480  ((1,057,353  لمم الدائنة

 ((510,150   119,833  مصاريف مستحقة ومطلوبات هخرى
 ((80,599   119,259  ات عالقةل جااتل اتمطلوب

 (23,171)  ((42,288  إيرادات مؤجلة
 ((211,667  ((597,406  األنشطة التشغيلية  النقد المستخدم في

 (315,684)  ((47,655  تمويل مدفوعةمصاريف 

 (527,351)  ((645,061  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
     األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 

 (47,371)  ((176,853  شراً ممتلكات ومعدات
 (3,496)  (1,574)  شراً موجودات غير ملموسة

 (50,867)  ((178,427  األنشطة االستثماريةصافي النقد المستخدم في 
     األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 

  144,780   -   هوراق دفع
  2,214,737  515,774  قرض طويل األجل
 (2,193,750)   129,167  قرض قصير األجل

  126,601   32,083  دفعات مقدمة من المساهمين
  -  (888)  تمويل مرابحة مشترر

  86,100  -   ، صافيعالقةلات  جااتل اتمطلوب
  378,468   676,136  من األنشطة التمويليةالناتج   صافي النقد

 ((199,750  ((147,352  النقد شبهو يةصافي التغير في النقد
  702,117   780,273  في بداية الفترةالنقد  شبهو يةالنقد

  502,367   632,921  الفترة  النقد في نهاية شبهو يةالنقد

     :العمليات غير النقدية
التغيرات ف  القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية تظار ف  الجانب المدين 

 لحقوق المساهمين
 -   53,058  

  106,406   88,475  تعديل عل  الممتلكات والمعدات مقابل هوراق الدفع

 -    104,086  المساهمين مقابل مصاريف التمويلتعديل عل  الدفعات المقدمة من 

 -    19,980  التمويل مصاريف مقابل الدفع هوراق عل  تعديل

  -   270,373  الدائنة اللمم مقابل والمعدات الممتلكات عل  تعديل

     
_            ___________________        _______________________                 _______________________  

  للمالية ي، الزئيس التنفيذخليل فواسدارة                 فهد الدغيثز،عضو مجلس اإل                    ي،الزئيس التنفيذ يفزيشر كيزل
المالية األولية القوائماإليضاحات المرفقة جزًاال ال يتجزه من هلو  تشكل  
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 المتنقلة السعودية شركة االتصاالت

 ) شركة مساهمة سعودية (

 التغيرات في حقوق المساهمين األولية ) غير مراجعة (قائمة 

  2302يونيو  03المنتهية في الستة أشهر  لفترة

 ة (السعودي تالرياالآالف ب) 

 

 متراكم عجز احتياطي تحوط س المالأر  إيضاح 
حقوق  إجمالي

 المساهمين

       
  4,293,065 (9,661,154) (45,781)  14,000,000   2302يناير  0كما في الرصيد 

 (813,627) (813,627)  -  -   للفترةالخسارة الصافية 

  45,781  -  45,781  -  5 مشتقات األدوات المالية

  3,525,219 (10,474,781)  -  14,000,000   2302يونيو  03الرصيد كما في 

       
  6,129,412 (7,735,958) (134,630)  14,000,000   2011يناير  1في  الرصيد كما

 (979,922) (979,922)  -  -   للفترةالخسارة الصافية 

  53,058  -  53,058  -  5 مشتقات األدوات المالية

  5,202,548 (8,715,880) (81,572)  14,000,000  ¤  2011يونيو  30الرصيد كما في 

 
 
 
 
 

__            __________________        _______________________                  _______________________  

  للمالية ي، الزئيس التنفيذخليل فواسدارة                 اإلفهد الدغيثز،عضو مجلس                     ي،الزئيس التنفيذ يفزيشر كيزل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزًاال ال يتجزه من هلو القوائم المالية األولية 



  االتصاالت المتنقلة السعوديةشزكة 
 ( شركة مساهمة سعودية)  

 
  ) غير مراجعة ( األولية إيضاحات حول القوائم المالية

 2302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
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 اتوالنشاط التكوين - 0

تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )شالشركةش هو شزين السعوديةش( بتقديرـم خردمات االتصراالت المتنقلرة فري المملكرة 

  المتنقلشراً وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الااتف العربية السعودية حيث تقوم بتشغيل و

 

هـ 1423جمادى األول   25بتاري   176هي شركة مساهمة سعودية هنشئت بموجب القرار الوزارل رقم زين  شركةإن 

( والمرسوم الملكي 2003يناير  7هـ )الموافق 1423لو الحجة  23بتاري   357( وقرار رقم 2007يونيو  11)الموافق 

 1010246102سجررـل التجررـارل رقررم ( وال2007يونيرو  12هررـ )الموافررق 1423جمررادى األولر   26بترراري  م /43رقرم 

( 2003مررارس  12هررـ )الموافررق 1420ربيررع األول  4بترراري   بالمملكررة العربيررة السررعودية الصررادر مررن مدينررة الريرراض

المعتمد عل  تقنية جي هس هم وخدمة الجيل الثالث في المملكرة العربيرة السرعودية لمردة  المتنقلكمشغل ثالث لخدمة الااتف 

 ز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية سنة  يقع المرك 25

 
 

المتداولرة الموجرودات  المطلوبراتكمرا تجراوزت  ،2012يونيرو  30إلر   2012ينراير  1للفترة من  خسائرتكبدت الشركة 

عتياديرة قياماا بعملياتارا اإللتزاماتاـا من خالل إتعتقد الشركة بأناا سوف تتمكن من الوفاً ب  كما في للر التاري  المتداولة

   وجاودها في تأمين التمويل الالزم المشروط بإعادة هيكلة رهسمال الشركة

 

 أولويةحقوق أسهم  وإصدارتخفيص رأس المال 
 

بإعرادة هيكلرة رهس مرال الشرركة مرن  ، 2011هكتوبر  26بتاري   المنعقد إجتماعههوص  مجلس اإلدارة )شالمجلسش( في 

مليرار  1.4سرعودل، وتخفريض عردد األسرام مرن لاير مليار  4.8لاير سعودل إل   مليار14المال من  خالل تخفيض رهس

٪ مرن رهس المرال وبمعردل 7 65نخفراض إسرام هل بمعردل مليرون  919.9سام عن طريرق إلغراً  مليون 480.1 سام إل 

المترراكم للشرركة العجرز إن الغرض من تخفيض رهس المال هو إطفراً سام تقريباال   5210 1تخفيض سام واحد عن كل 

 لاير سررعودل مررن خررالل إصرردار مليررار 6هوصرر  المجلررس بزيررادة رهس المررال بمقرردار  كمررا، 2011سرربتمبر  30كمررا فرر  

المسرراهمين  مقدمررة مررن تتضررمن رسررملة دفعررات نهمررن المتوقررع و (يررةوهول حقرروق هسررام إصرردارسررام جديررد ) مليرون  600 

   كما تم لكرو هدناو إل  حقوق المساهمين المؤسسين

 

عقرد ترم ( ، و هيئة السوق المالية وتقنية المعلوماتئة االتصاالت هيبعد الحصول عل  الموافقة من قبل الايئات التنظيمية )

 وتمت الموافقة عل  القرارات التالية:،  2012يوليو  4في  غير العاديةالعمومية  لجمعيةاجتماع ا

  

http://www.citc.gov.sa/


  االتصاالت المتنقلة السعوديةشزكة 
 ( مساهمة سعوديةشركة )  

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

 2302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
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 ات ) تتمة (والنشاط التكوين - 0

 وبنعا   سععودي ملٌار لاير 1.4لى سعودي إ ملٌار لاير 41رأس مال الشركة من  لخفض قرار مجلس اإلدارة الموافقة على

 00الشعركة الم عراك  ى عى  عجع ملٌعون سع   ل ععوٌض  140.4ملٌعار العى  4.1ععدد اسسع   معن  خفعٌض على ذلع  ٌع   

 .1044سب مبر 

 ملٌعار لاير  6 بمبلع  أولوٌعة أسع   ىقعو  صفقة خالل  نفٌذ قرار مجلس اإلدارة ل ٌادة رأس مال الشركة من الموافقة على

 ال ً  مثل:و يسعود

 فعً همً الشعركة المسعجلٌن مسعامعن قبعل ك  عا  اإل عن طرٌ سعودي  لايرملٌار  3.5  بل  ىوالً نقدٌة ضخ سٌولة

 .المشار إلٌ ا أعالهغٌر العادٌة  العمومٌةالجمعٌة سجل الشركة كما فً  ارٌخ 

   من المساهمٌن المؤسسٌن. دفعات المقدمةاللرسملة س خد  ٌسسعودي ملٌار لاير  2.5 ــٌقدر بمبل 

  ٌعادة ععادة إ خفعٌض وقعة مع   كعون م وافمن النظعا  اسساسعً للشعركة ل 4و  7بنود العائدة لل عدٌالت الالموافقة على 

 :اسولوٌة اسس   ىقو صدارإبعد سارٌة المفعول   صبحأدناه  المذكورةال عدٌالت  هذه  رأس المال. إن

  ولوٌعة اس سع  اسىقو  صعدارإبععد  يلاير سععود ملٌعار  10.8س مال الشركة هو أرإن  بعد ال عدٌل:  7البند .

 للس   الواىد. سعودي لاير 40  بل  مٌةسإس   بقٌمة  ملٌار 1.08اسس   هو  إن عدد

 الواىعد  للسع   سععوديلاير  40  بلع  سعمٌةإملٌعار سع   بقٌمعة  1.08 إك    المسعاهمٌن فعًبعد ال عدٌل:  4 البند

 .سعودي لاير ملٌار 10.8 جمالًإب

 

 :يليكوا  سعودي  هليار لاير 3.5يبلغ النقذي الذي إستخذام الوبلغ  سيتن

  الىالً المش ر لمرابىة ا  موٌلمن  ج   سدٌد. 

 الشركة و ع ٌ  البث للشبكةلشبكة اإلس ٌعابٌة  غطٌة والقدرة المعٌنة مطلوبة ل ٌادة   موٌل نفقات رأسمالٌة. 

 المطلوبات الم داولة  خفٌض. 

  اسولوٌة. ىقو  اسس   صدارإ سوٌة نفقات 

 

 عادة التمويلإ اتإتفاقي

مقرضرين  والبحرث عرنمرع المقرضرين الحراليين  علر  البردً فري المفاوضرات 2011 هكتروبر 11مجلرس اإلدارة فري  وافق

مرحلرة متقدمرة وتعتقرد إدارة الشرركة برأن  يإن المفاوضرات الجاريرة فر الحرالي المشرترر  تمويل المرابحةمحتملين إلعادة 

   2012توقيعاا خالل الربع الثالث من عام  سيتمإتفاقية إعادة التمويل 

 

 للمرررة الثانيررة واألخيرررة لتمديررد ترراري  سررداد المرابحررة إلرر آ بإشررعار المقرضررين رسررمي 2011ديسررمبر  يفررقامررت الشررركة 

   2012يناير  24 يفوحصلت عل  الموافقة المطلوبة من المقرضين ، 2012يوليو  27 
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 ات ) تتمة (والنشاط التكوين  - 0

إلر  مردتاا  تصرلمع مقرضي تسايالت المرابحة للحصول عل  تمديد إضافي  للقرض القائم لفتررة  آتتفاوض الشركة حالي

إن شروط وهحكام إعادة كما  همريكي  مليار دوالر 2.4التمويل الجديد بمبلغ عادة إ عمليةإتمام هلا التمديد سيتيح   شارين

 لاررلا القرررض( يهقررل مررن تمويررل المرابحررة الحررالكلفررة تمويررل بتسررنوات و خمررس إسررتحقاق ترراري  بتمويررل القرررض الجديررد )

محليرة ودوليرة  إلعرادة تمويرل بنور خطي من لتزام إحصلت الشركة عل   2012يونيو  30  ف  الناائيةمراحلاا ف  هي 

  دوالر همريكي( مليار 2.4البالغ  والمخطط له المطلوبيتجاوز المبلغ  هلا)همريكي دوالر مليار 2.6  بمبلغمرابحة ال

 

التشرغيلية فري المسرتقبل المنظرور   األنشرطةبموجب تقديرات مجلس اإلدارة فإن لدى الشركة مروارد كافيرة إلسرتغاللاا فري 

 في النشاط  ستمرارية اإلوعليه تم إعداد هلو القوائم المالية األولية عل  هساس مبده 

 

  ، المملكة العربية السعودية11351، الرياض 205314إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد 

 

 2012يوليو  13تمت الموافقة عل  هلة القوائم المالية األولية من قبل مجلس اإلدارة بتاري   
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 المتبعة الهامة السياسات المحاسبية - 2

تم إدراجاا هدناو  تم تطبيرق هرلو السياسرات  األولية السياسات المحاسبية الاامة المطبقة في إعداد هلو القوائم الماليةم إن هه

 المعروضة ما لم يلكر غير للر  الفتراتبشكل منتظم لجميع 
 

 

 س اإلعدادأس

لة بإعادة تقييم  األولية القوائم المالية هعدت المرفقة عل  هساس التكلفة التاريخية وفقاال لمبده االستحقاق المحاسبي، والمعدَّ

كما ينبغي  لمعايير المحاسبية الصادرة عن الايئة السعودية للمحاسبين القانونيين ل األدوات المالية بالقيمة العادلة، وطبقاال 

  م2011ديسمبر  31 للسنة المنتاية فيالمراجعة  القوائم المالية السنويةمع  األولية بالتزامنقراًة هلو القوائم المالية 
 

إن ههم السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية األولية الملكورة هدناو متوافقة مع السياسات المحاسبية 

  م2011ديسمبر  31المطبقة في إعداد القوائم المالية المراجعة للسنة المنتاية في 
 

 فترة البيانات المالية

من كل سنة ميالدية  تم إعداد هلو القوائم المالية األولية وفقاال ديسمبر  31يناير وتنتاي في  1تبده السنة المالية للشركة في 

 هوليةة لمعيار الايئة السعودية للمحاسبين القانونيين للتقارير المالية األولية عل  هساس فترات متكاملة والتي تعتبر كل فتر

تسجل خالل  للفترةال يتجزه من السنة المالية  وبالتالي فإن اإليرادات واألرباح والمصاريف والخسائر  ابوضعاا جزً

  تتضمن هلو القوائم المالية األولية كافة التسويات، بما في للر التسويات االعتيادية المكررة، التي فيااالتي تحققت  ةلفترا

 والتدفقات النقدية بصورة عادلة   األعمالضرورية لعرض كل من قوائم المركز المالي وتعتقد اإلدارة بأناا 

  لألعمالمؤشراال عل  النتائج السنوية قد ال تكون  األولية ةلفترا هعمالنتائج  إن
 

 تقديرات وافتراضات محاسبية مإثرة

استخدام تقديرات  في المملكة العربية السعودية وفقاال للمبادئ المحاسبية المتعارف علياا األولية يتطلب إعداد القوائم المالية

المحتملة كما في تاري   المطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوباتوافتراضات تؤثر عل  مبالغ الموجودات و

الية  يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل الم ةلفترالقوائم المالية، وكللر تقدير مبالغ اإليرادات والمصاريف خالل ا

مستمر وهي مبنية عل  خبرة سابقة وعوامل هخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف  

 تقوم الشركة بتقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقاال لتعريفاا، نادراال ما تتساوى مع النتائج الفعلية 

  



  االتصاالت المتنقلة السعوديةشزكة 
 ( مساهمة سعوديةشركة )  

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

 2302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 10 

 

 الهامة المتبعة ) تتمة ( السياسات المحاسبية - 2

 التقارير القطاعية

 )ه( القطاع التشغيلي

 هو المنشآت التي: األعمالالقطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات هو 

 تعمل في هنشطة تدر إيرادات، (1

وتقييم  بتخصيص المواردتقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتاا من هجل اتخال القرارات التي تتعلق  (2

 األداً،

 تتوفر عناا معلومات مالية بشكل منفصل  (3

 )ب( القطاع الجغرافي

هو المنشآت التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية  األعمالالقطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات هو 

 ادية هخرى محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلر التي تعمل في بيئات اقتص

 العمالت األجنبية

 )ه( العملة الرئيسية

 للشركة باللاير السعودل والتي هي العملة الرئيسية للشركة  األولية تظار القوائم المالية

 )ب( معامالت وهرصدة

تلر يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إل  اللاير السعودل عل  هساس هسعار الصرف السائدة في تاري  

المعامالت  يتم قيد هرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلر المعامالت وكللر الناتجة من تحويل الموجودات 

 األعمالضمن قائمة الفترة النقدية بالعملة األجنبية عل  هساس هسعار صرف العمالت السائدة كما في نااية  طلوباتموال

  األولية

  النقدية  شبهية والنقد

، إن  النقد في الصندوق ولدى البنور واالستثمارات قصيرة األجل األخرى عالية السيولة النقدية شبهية والنقدشتمل ت

 والتي تستحق خالل ثالثة هشار هو هقل من تاري  الشراً  ،وجدت

 ذمم مدينة

المفوترة بعد خصم مخصص اللمم تظار اللمم المدينة بصافي القيمة القابلة للتحقق والتي تمثل اإليرادات المفوترة وغير 

المشكور في تحصيلاا  ينشأ مخصص الديون المشكور في تحصيلاا عندما يكون هنار دليل موضوعي عل  عدم تمكن 

الشركة من تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلية لللمم المدينة  يتم قيد هلو المخصصات في قائمة 

ند شمصاريف توزيع وتسويقش وعندما تكون اللمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطباا وتظار تحت ب األولية األعمال

المشكور في تحصيلاا  تقّيد هل مبالغ تسترد في وقت الحق للمم قد تم شطباا بقيد دائن عل   لمممقابل مخصص ال

  األولية األعمالشمصاريف توزيع وتسويقش في قائمة 
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 مخزون

هياما هقل  يحدد سعر التكلفة عل  هساس متوسط  ، يقّيد المخزون عل  هساس سعر التكلفة هو صافي القيمة القابلة للتحقق

التكلفة المرجح  تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقّدر في سياق األعمال العادية ناقصاال تكاليف استكمال 

 العملية ومصاريف البيع 

 معداتو ممتلكات

اإلنشاًات تحت التنفيل التي تظار بالتكلفة   بإستثناً المتراكمة االستاالكات خصمكلفة بعد تالمعدات بالوتظار الممتلكات 

عل  هساس طريقة القسط الثابت وللر لتوزيع تكلفة هلو الموجودات عل  األولية  األعماليحّمل االستاالر عل  قائمة 

 مدى األعمار اإلنتاجية المقّدرة لاا كما يلي:
 السنوات 

اإليجار هو العمر مدة  تحسينات عل  المأجور
 هياما هقل اإلنتاجي 

 3 اإلتصاالت معدات شبكة
 15 هعمال مدنية )إتصاالت(
 2 هنظمة تقنية المعلومات
 5 خوادم تقنية المعلومات

 5 هثاث ومفروشات
 2 معدات مكتبية

 5 ووسائل النقل األخرى سيارات

  األولية األعمالتحّدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقّيد في قائمة 

 

 األعمالتقيَّد مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهرياال من العمر اإلنتاجي المقّدر لألصل في قائمة 

 التجديدات والتحسينات الاامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل اللل تم استبداله عند تكبدها  يتم رسملة  األولية
 

 الموجودات غير الملموسة

اًل عل   25تم تحديد فترة اإلطفاً والمقدرة بـ وقد   يتم قياس رسم الرخصة بالتكلفة بعد طرح اإلطفاً المتراكم سنة بنا

فترة الترخيص القائمة وشروط تجديد الترخيص وفيما إلا كان الترخيص معتمداال عل  تقنية محددة  يتم تحميل مصاريف 

عل  هساس القسط الثابت خالل العمر االنتاجي المقدر للشبكة من تاري  بدً الخدمة  األولية األعمالاإلطفاً عل  قائمة 

 للشبكة 

تتم رسملة تراخيص البرامج الحاسوبية عل  هساس التكاليف المتكبدة الستحوالها وتفعيلاا لالستخدام  يتم إطفاً هلو 

سنوات  يتم تسجيل التكاليف المرتبطة بشكل  5-2 التكاليف عل  هساس العمر اإلنتاجي المقّدر لاا واللل يتراوح ما بين

مباشر بإنتاج منتجات برمجية قابلة للتحديد ومميزة ومسيطر علياا من قبل الشركة ويتوقع مناا منافع اقتصادية مستقبلية 

 كموجودات غير ملموسة  السنة الواحدةتتعدى 

 وثاا يتم تسجيل التكاليف المرتبطة بصيانة البرمجيات كمصاريف عند حد
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 الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة

يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما يتعلق بالابوط في قيمتاا عندما تشير الحاالت هو التغير في الظروف إل  هن 

الخسارة الناتجة عن الابوط في القيمة، والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد  يتم إثبات 

 ،القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة العادلة لألصل ناقصاال تكاليف البيع هو قيمة االستخدام

واجد تدفقات نقدية منفصلة هياما هعل   لغرض تقدير الابوط، يتم تجميع الموجودات عل  هدن  مستوى لاا بحيث تت

ومحددة )وحدات مدرة للنقد(  يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة، بخالف الموجودات غير الملموسة، والتي سبق هن 

إلا ما تم الحقاال عكس خسارة حدث هبوط في قيمتاا بغرض احتمال عكس للر الابوط، وللر في تاري  كل فترة مالية  

القابلة تاا لقيمالتقدير المعدل إل  الوحدة المدرة للنقد ل تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل هو في القيمة، عندئ لابوطا

الوحدة المدرة في قيمة للر األصل هو  لابوطالقيمة الدفترية فيما لو لم يتم إثبات خسارة ا عن زيدي ، عل  هاللالسترداد

ال يتم عكس   األولية في قائمة األعمال كدخلفي القيمة فوراال  لابوطفي السنوات السابقة  يتم إثبات عكس خسارة اللنقد 

 قيمة الموجودات غير الملموسة  في لابوطخسارة ا
 

 القروض

تكاليف المعاملة المتكبدة  يتم رسملة تكاليف القروض التي  خصميتم إثبات القروض بقيمة المتحصالت المستلمة بعد 

الموجودات المؤهلة وللر كجزً من هلو الموجودات  يتم تحميل تكاليف القروض ترتبط مباشرة باقتناً هو إنشاً هو إنتاج 

  األولية األعمالاألخرى عل  قائمة 
 

 إيجارات رأسمالية

 المطلوباتتقوم الشركة بالمحاسبة عن الممتلكات والمعدات المقتناة بموجب عقود إيجار رهسمالية وللر بقيد الموجودات و

اًل عل  القيمة الحالية للحد األدن  من دفعات اإليجار   يتم توزيع النفقات المالية عل  المتعلقة باا  يتم تحديد  هلو المبالغ بنا

القائم  يتم تحميل استاالر الموجودات  المطلوباتفترة اإليجار بطريقة توفر معدل تحميل دورل ثابت عل  رصيد 

وللر باستخدام طريقة القسط الثابت بالمعدالت المالئمة  ليةاألو األعمالالمقتناة بموجب عقود إيجار رهسمالية عل  قائمة 

 لتلر الموجودات 
 

 ذمم دائنة ومستحقات

اًل  المطلوباتيتم إثبات مبالغ   الشركة  تمت هو لم تتم فوترةالتي سيتم دفعاا مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سوا
 

 مخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام قانوني حالي هو متوقع ناتج عن حدث سابق، وهنار إحتمال وجود 

  موثوقإستخدام للموارد لتسوية اإللتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل 

  



  االتصاالت المتنقلة السعوديةشزكة 
 ( مساهمة سعوديةشركة )  

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

 2302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 13 

 

 الهامة المتبعة ) تتمة ( السياسات المحاسبية -2

 الزكاة

اة المستحقة وتعليمات مصلحة الزكاة والدخل )شالمصلحةش(  يتم تحميل مخصص الزك تخضع الشركة للزكاة وفقاال ألنظمة

  يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت، بموجب الربوط األولية  عل  قائمة األعمالعل  الشركة، إن وجد، 

 الزكوية الناائية، عند تحديدها 

الت محددة مع هطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وللر تقوم الشركة باستقطاع الضريبة الواجبة عن معام

 طبقاال لنظام ضريبة الدخل السعودل 
 

 للموظفين  نهاية الخدمةمخصص مكافؤة 

يتم قيد مخصص مكافأة نااية الخدمة للموظفين بموجب شروط هنظمة العمل والعّمال في المملكة العربية السعودية من 

  يتم إحتساب مبلغ اإللتزام عل  هساس القيمة الحالية للمكافأة المكتسبة األولية  األعمال  قائمة قبل الشركة ويحّمل عل

  يتم إحتساب المبالغ المسددة األولية  التي تحق للموظف فيما لو ترر الموظف عمله كما في تاري  قائمة المركز المالي

رة وعدد سنوات خدماتام المتراكمة، كما هو موضح في عند نااية الخدمة عل  هساس رواتب وبدالت الموظفين األخي

 هنظمة المملكة العربية السعودية 
 

 اإليرادات

تتكون اإليرادات من اإليرادات من االتصاالت المتنقلة  تتكون اإليرادات من االتصاالت المتنقلة من مبالغ محّملة عل  

العمالً عند استخدامام لفترات البث والرسائل النصية وجميع خدمات االتصاالت المتنقلة األخرى بما في للر توفير 

 األخرى بشبكة الشركة  المتنقلة و ةاألرضي وطوالخط شبكاتالمي خدمات البيانات والمعلومات ورسوم ربط مستخد
 

  يتم الفترةتسجل فترات االتصال المستخدمة من قبل العمالً كجزً من الفواتير الدورية ويعترف باا كإيراد خالل تلر 

الفاتورة إل  نااية كل تسجيل اإليرادات من الخدمات غير المفوترة والناتجة من الخدمات التي قدمت من تاري  إعداد 

في الفترات  التي سيتم تقديماااإليرادات غير المكتسبة من الخدمات  تأجيل فترة محاسبية كإيرادات مستحقة بينما يتم

استخدام العميل  يبدهالتالية لكل فترة محاسبية  هما اإليرادات الناتجة عن بيع البطاقات المسبقة الدفع فإناا تؤجل إل  هن 

  الرصيدصال هو عند انتااً صالحية فترات االت
 

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

هو مبلغ العمولة المستحق مقابل تيسير  الصادرو للعميل عل  طبيعة الخدمة فإما يعترف باا حسب إجمالي مبلغ الفاتورة

 دمة الخ
 

عند تقديـم مثل هلو الحوافز في سياق العرض اللل يتضمن   العروض الترويجيةالحوافز للعمالً كجزً من  يتم تقديم

مزايا هخرى، فإن اإليراد اللل يمثل القيمة العادلة للحافز والمرتبط بالمزايا األخرى المقدمة للعميل كجزً من العرض 

تضمن هكثر من نفسه، يؤجل ويعترف به طبقاال لوفاً الشركة اللتزاماتاا المتعلقة بالحافز  وفيما يخص العروض التي ت

اًل عل  القيمة العادلة لكل عنصر منفرداال  تقوم الشركة بصفة عامة بتحديد  ميزة، فإن قيمة العرض توزع عل  كل ميزة بنا

 القيم العادلة للعناصر المنفردة طبقاال لألسعار التي يتم عندها بيع كل ميزة عل  هساس مستقل 
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 الهامة المتبعة ) تتمة ( السياسات المحاسبية -2

 داريةإوعمومية ووتسويق  توزيعمصاريف 

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

مصاريف  ة المتعارف علياا  توزع هلو التكاليف بينيالمحاسب عاييرمللوفقاال  متطلبكما هو  اإليراد اليفتك جزًاال من

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

 عقود إيجار تشغيلية

تصّنف عقود اإليجار للممتلكات والمعدات كعقود إيجار تشغيلية في حالة بقاً جميع المخاطر والمنافع لالو المعدات 

عل  األولية  األعمالوجب عقود اإليجار التشغيلية عل  قائمة بم مصاريف اإليجاروالممتلكات مع المؤجر  يتم تحميل 

 هساس القسط الثابت عل  مدى فترة  عقود اإليجار لات العالقة 
 

 مشتقات األدوات المالية

يتم قياس مشتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة  تعتمد طريقة االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة إلا كانت هلو 

المشتقات مخصصة كأدوات تحوط هم ال  إن الجزً الفّعال من التغيرات في القيمة العادلة لالو المشتقات التي تم 

لنقدية، يتم االعتراف باا كاحتياطي تحوط في قائمة حقوق المساهمين  تخصيصاا وينطبق علياا مفاوم التحوط للتدفقات ا

األولية  إن األرباح  األعمالإن األرباح والخسائر المرتبطة بالجزً غير الفّعال يتم االعتراف باا مباشرة في قائمة 

التي حدث  الفترةاألولية في  مالاألعوالخسائر التي تم االعتراف باا مبدئياال في احتياطي التحوط، يتم تحويلاا إل  قائمة 

 األولية من قبل البند المتحوط منه  األعمالفياا التأثير عل  قائمة 

 
 طويلة األجلالقصيرة والالقروض  - 0

، تم ترتيب تمويل طويل األجل مع هحد البنور التجارية المحلية من هجل إعادة تمويل التزامات 2011إبريل  5في 

  يتكون هلا التمويل 2013إبريل  0يستحق السداد في  لوالل آالموجود سابق الشركة المترتبة عل  التمويل قصير األجل 

مليون  100مليون لاير سعودل وجزً بالدوالر األمريكي يبلغ إجماليه  1,875من جزً باللاير السعودل يبلغ إجماليه 

مساهم مؤسس  يحمل هلا قبل مليون لاير سعودل( وللر مقابل ضمانات مقدمة من  375ما يعادل  لهدوالر همريكي ) 

  تسايل المرابحة  فاقيةإتالتمويل عموالت منصوص علياا في 

 

 بنررور خارجيررةمقترررض(، و )كزيررن السررعودية  اقيررة ضررمان ائتمرران بررين شررركةتررم التوقيررع علرر  اتف 2012يونيررو  20فرري 

من تمويرل ودين ثانوى   إن هلا القرض مضمون بالكامل من قبل شركة االتصاالت المتنقلة ش م ر  )المنظمين المكلفين(

 :هو القرضالغرض من هلا إن   المرابحة المشترر

  التقنيينالشركة موردل دائنة ألحد مبالغ تسديد  

  المقدمة من نفس المورد التقني  الجديدة يةخطط التوسعالالمزيد من تمويل 

ن سداد القرض إ  عل  مدة القرض عل  دفعات نصف سنويةاإلتفاقية  يكما تم لكرها ف مصاريف التمويل سوف يتم دفع

 يجمالإمن القرض )األول للجزً  2012بشار يوليو  هتبد لمدة خمس سنوات عل  دفعات نصف سنوية آيضهسيتم 

 ( همريكيمليون دوالر  170 يجمالإ) من القرض يللجزً الثان 2013( وتبده بشار يوليو همريكيمليون دوالر  155
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 مشتركتمويل مرابحة  - 4

فري يوليرو مرن عرام مليار لاير سعودل تقريباال، من خالل البنرر السرعودل الفرنسري  9.75  البالغ مرابحةالتم ترتيب تمويل 

مليرار لاير سرعودل وجرزً آخرر بالردوالر األمريكري  7.09جمالي إ  يتكون هلا التمويل من جزً باللاير السعودل ب2000

 مليار لاير سعودل(  2.66مليون دوالر همريكي ) 710بإجمالي 

لغ األساسي استحق المب  إن مصاريف التمويل كما هو ملكور في اتفاقية المرابحة تستحق بأقساط ربع سنوية خالل سنتين

لاا لتمديد  ينالمتاح ينالخيارالمرابحة استعملت الشركة  اتفاقية وفقاال لشروط   2011يوليو  27عل  دفعة واحدة في 

( لستة هشار في كل مرة لمجموع تجديد للتسايالت لسنة كاملة وتاري  2011هغسطس  12) يتاري  االستحقاق األساس

تسايالت المرابحة إل   والثاني وقامت بتمديد األول ينبنجاح الخيارالشركة   استعملت 2012يوليو  27ناائي ستحقاق إ

  2012 يوليو 27

 

  (1 رقم  إيضاحكمطلوبات متداولة ) راجع  2012يونيو  30تاري   كما في القائم تم تصنيف الرصيد  عليهو
 

 يلي: كماالمالية المحّددة من قبل البنور المقرضة  التعاداتتتلخص 

  سلبية عل  جميع اإليرادات والموجوداترهونات  

 قيود عل  القروض والضمانات التي تمنح للعمالً والموزعين والتجار وباعة التجزئة وباعة الجملة والموظفين  

 عدم حصول الشركة عل  هل تسايالت إضافية، كما تشترط التأمين عل  جميع موجودات الشركة  

   2011ديسمبر  31حت   مدة فترة التمويلااللتزام بالشروط المالية المحددة عل  

 

مرع مقرضري تسرايالت المرابحرة للحصرول علر  تمديرد إضرافي   آتتفراوض الشرركة حالير، 1ف  اإليضاح رقم لكرو كما تم 

 مليرار دوالر 2,4التمويرل الجديرد بمبلرغ عرادة إ إنعقراد عمليرة هلا التمديد سيتيح  إن .للقرض القائم لفترة تصل إل  شارين

هقرل مرن تمويرل  كلفرة تمويرلتبوسرنوات  خمرسإسرتحقاق تراري  بإن شروط وهحكام إعادة تمويرل القررض الجديرد ) همريكي 

محليرة ودوليرة  بنرور حصلت الشركة علر  الترزام خطري مرن  2012يونيو  30 يف  الناائية اامراحلف   (الحالي المرابحة

مليار  2.4 البالغ المخطط له و المطلوبهلا المبلغ يتجاوز ) ريكيدوالر اممليار  2.6 بمبلغإلعادة تمويل تسايل مرابحة 

 دوالر همريكي( 

 

بموجب تقديرات مجلس اإلدارة فإنه لدى الشرركة مروارد كافيرة إلسرتغاللاا فري النشراطات التشرغيلية للشرركة فري المسرتقبل 

  االستمرارية في النشاطالمنظور   وعليه تم إعداد هلو القوائم المالية األولية عل  هساس مبده 
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 مشتقات األدوات المالية - 5

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

 

 القيمة العادلة السلبية    

  قيمة العقد اإلسمي  
 يونيو 03

 2302   
 ديسمبر  31

2011  
 يونيو  30

2011 

 الرياالت السعودية( )بآالف  

 
 ) غير مراجعة (   

 
 مراجعة (غير ) مراجعة ( )

مشتقات األدوات 
 المالية

 
,82,78533  -  457731 317572 

 
 

 دفعات مقدمة من المساهمين - 6

الثالرث قام المساهمون المؤسسون بدفع مبالغ كدفعات مقدمة للشركة طبقاال للترتيبات المتفق علياا مع الشركاً خرالل الربرع 

 م  يخضع الرصيد القائم لمصاريف تمويل عل  هساس المعدالت السائدة في السوق 2000من عام 
 

 من المساهمين:فيما يلي تفاصيل للدفعات المقدمة 

 

  
يونيو 03  

 2302   
ديسمبر 31  
 2011   

يونيو 30  
 2011  

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

 2,477,196  275057074  2,537,157  شركة االتصاالت المتنقلة ش م ر

 314,890  3147300  0048,13  مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت

 301,365  3017365  0308065  مصنع البالستير السعودل

 136,984  1367034  -  )ركيزة( شركة ركيزة القابضة

 109,587  1007537  03185,7  شركة المراعي

 109,587  1007537  03185,7  مؤسسة هشبال العرب للمقاوالت

 54,793  547703  548710  شركة الجريسي للتنمية المحدودة

 27,397  277307  278017  شركة السيل الشرقية المحدودة

 -  -  00681,4  لالستثماربيت هبوظبي 

  3,591,760  375507677  3,531,799 

 360,038  458,873  5628151  هعباً مالية مستحقة

 3,891,837  470137550  4,154,719  اإلجمالي
 

، بما في للر مصاريف التمويل المستحقة 2012يونيو  30لم يتم جدولة سداد الدفعات المقدمة من المساهمين كما في 

  (4إيضاح راجع  مليار لاير سعودل ) 7 0وللر حت  يتم سداد تمويل المرابحة بمبلغ 
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 )تتمة( دفعات مقدمة من المساهمين - 6

عل   2012يوليو  4وافقت الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعاا المنعقد بتاري  ، 1كما تم لكرو ف  اإليضاح رقم  

 مليار لاير سعودل   2,5البالغ لدفعات المقدمة من المساهمين المؤسسين لرصيد ا الرسملة الجزئية 
 

 

وهبرمترا  2003يوليرو  13 بتراري  تسروية  يرةبرو ظبري لالسرتثمار فري اتفاقهوبيرت شركة ركيرزة  ، دخلتال  للر باإلضافة

بيررت هبرروظبي  برره  إدعرراً تقرردم بالنسرربة إلرر التسررويةش(  يررات ، شاتفاقآ)معرر 2003اكترروبر  23اتفرراق ملحقررا لاررلا االتفرراق فرري 

هبروظبي  ركيرزة نقرل بعرض هصرولاا إلر  بيرتالطلرب مرن التسروية  يراتتفاقإ شرروط وقرد تضرمنت   ركيرزة ضد لالستثمار

لاير سرعودل   مليرون 137البرالغ قيمتارا سام وكامل قيمة المبالغ المقدمة من المؤسسرين  مليون 30لالستثمار بما في للر 

الردائرة التجاريرة وإلجبار ركيزة عل  االنصياع التفاق التسوية، قام بيت هبو ظبي لإلستثمار برفع مطالبة ضد ركيرزة فري 

 2010هكتروبر  20فري  آهصردر ديروان المظرالم حكمر  وقد 2000سبتمبر  0 الرياض بتاري ديوان المظالم في  لدىالثانية 

  2012مايو  15بيت هبوظبي لالستثمار في ل تم التحويلوقد التسوية  إتفاقيات باالمتثال بشروط  يطلب فيه من ركيزة 

 
 الزكاة - 7

ضرافة إلر  هن حيرث هن الوعراً الزكرول للشرركة يظارر بالقيمرة السرالبة باإل ةالسرنزكاة مستحقة عل  الشركة عرن  ال يوجد

قامرت الشرركة بتقرديم اإلقررارات  الشركة تكّبدت خسائر وعليه لم يتم تكوين مخصص زكاة في هلو القوائم المالية األوليرة 

ولررم تسررتلم الشررركة الربوطررات   لحة الزكرراة والرردخلإلرر  مصرر 2011و  2010و 2000و 2003يررة عررن السررنوات والزك

   عن السنوات الملكورة هعالوالزكوية الناائية 
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 رأس المال - ,

مليرار سرام وتبلرغ  4 1مرن  2011يونيرو  30و  2011ديسرمبر  31، 2012يونيرو  30يتكون رهس مال الشركة كما ف  

 لاير سعودل وهي مملوكة كاآلتي: 10القيمة االسمية لكل سام 

   

 عدد الحصص

   

 رأس المال 

 )بآالف الرياالت السعودية(     

 375007000   35070007000  شركة االتصاالت المتنقلة ش م ر 

 0627500   0672507000  مصنع البالستير السعودل

 0627500   0672507000  مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت

 1377500   1377507000  (6راجع ايضاح رقم (  شركة ركيزة القابضة

 3007000   3070007000  (6راجع ايضاح رقم ( بيت هبوظبي لإلستثمار

 3507000   3570007000  شركة المراعي

 3507000   3570007000  مؤسسة هشبال العرب للمقاوالت

 1757000   1775007000  شركة الجريسي للتنمية المحدودة

 1757000   1775007000  للمقاوالتمؤسسة النخبة المعمارية 

 377500   377507000  شركة السيل الشرقية المحدودة

 770007000   70070007000  مجموع المساهمون المؤسسون

 770007000   70070007000  المؤسسة العامة للتقاعد

 0483338333   0843383338333  اإلجمالي

 
  2012خالل الربع الثاني من عام  سهن(هليوى   70) في الشركةباعت المؤسسة العامة للتقاعد حصتاا 

 

مرن  آعتبرارإوللرر  لبيت هبروظبي لالسرتثمارسعودل  مليون لاير 300 بقيمةمليون سام  30القابضة  ركيزة شركة  حولت

هيئرة ومرابحرة، تسرايالت ال ين الرئيسريين لقررضمرن المقرضر علر  التحويرلموافقرة التم الحصول عل    2012مايو  15

 ( 6)راجع االيضاح رقم  وهيئة سوق المال اإلتصاالت وتقنية المعلومات

 

  خسارة السهم - 1

 األعمرالالخسرائر مرن  بتقسريم الصرافية للفتررة  ةالخسرارومرن الخسرارة مرن األعمرال التشرغيلية  تم احتساب الخسرارة للسرام

ح لعدد األسام ال للسنة الصافيةالخسارة و التشغيلية مليار  1.4والبالغة  2012يونيو  30قائمة كما في عل  المتوسط المرجَّ

 ( سام مليار 1.4: 2011يونيو  30سام )

  



  االتصاالت المتنقلة السعوديةشزكة 
 ( مساهمة سعوديةشركة )  
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 إيجارات تشغيلية - 03

تستأجر الشركة المواقع والمباني الفنية والمكاتب المتعلقة بعملياتاا  تتمثل االلتزامات المتعلقة بتلرر اإليجرارات التشرغيلية 

 كما يلي :

 2011يونيو  30 2011ديسمبر  31  2302يونيو  03  

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

 141,189 612,461  182,316  شار 12خالل 

 543,377 194,434  705,011  سنوات 5-2من 

 251,017 433,922  812,482  سنوات 5هكثر من 

  1,699,809  6,231,929 935,583 

 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة - 00

هبرمت الشركة عدة اتفاقيرات مرع مروردين لشرراً هجارزة اتصراالت ومرع شرركات اتصراالت متنقلرة هخررى وللرر لتزويرد 

 خدمة االتصاالت المتنقلة  تتكون االلتزامات الرهسمالية مما يلي :

 2011ديسمبر  31 2011ديسمبر  31  2302يونيو  03  

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

 850,753 969,464  209,487  شار 12خالل 

 113,756 35,772  -  سنوات 5-2من 

  209,487  4157766 964,509 

 حول االلتزامات المحتملة لإليجارات التشغيلية  10إيضاح رقم  راجع 

فإن الشركة وضمن هعمالاا المعتادة قد تخضع إل  هو تدخل في قضايا قانونية ومطالبات هخرى   ،إل  للر باإلضافة

 وتعتقد اإلدارة بأنه ليس هنار هثر جوهرل محتمل لالو القضايا عل  المركز المالي للشركة هو عل  نتائج هعمالاا 

  
 المعلومات القطاعية - 02

عن الايئة السعودية للمحاسبين القانونيين إل  اإلفصاح عن معلومات تفصيلية عن  يادف معيار التقارير القطاعية الصادر

، وبما هن متطلبات هلا المعيار من حيث الحدود المنصوص علياا، هخرلاال  نتائج كل قطاع من القطاعات التشغيلية الرئيسية

لرم يرتم  فري تقرديم خردمات الاراتف المتنقرلاسرا هستتركز والتي بعين اإلعتبار هن عمليات الشركة الرئيسية منل بداية النشاط 

المعلومرات القطاعيرة غيرر قابرل إدارة الشرركة تررى هن اإلفصراح عرن فرإن وعليره،  تلبيتاا حت  تاري  هلو القروائم األوليرة 

 وتمارس الشركة نشاطاا في المملكة العربية السعودية    ،للتطبيق

  



  االتصاالت المتنقلة السعوديةشزكة 
 ( مساهمة سعوديةشركة )  

 
 ) تتمة ( ) غير مراجعة ( األولية إيضاحات حول القوائم المالية
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 الماليالمركز األحداث بعد تاريخ  - 00

و هيئة السوق المالية ( ، تم عقد  وتقنية المعلوماتئة االتصاالت هيعل  الموافقة من قبل الايئات التنظيمية ) بعد الحصول

 ، وتمت الموافقة عل  القرارات التالية: 2012يوليو  4غير العادية في العمومية اجتماع الجمعية 

 سعععودي ملٌعار لاير 4.8لعى سععودي إ ملٌععار لاير 41رأس معال الشعركة معن  لخفععض اإلدارة قعرار مجلعس الموافقعة علعى 

 00الشركة الم راك  ى ى عج  ملٌون س   ل عوٌض  480.1ملٌار الى  1.4عدد اسس   من  خفٌضوبنا  على ذل  ٌ    

 .1044سب مبر 

 ملٌعار لاير  6 بمبلع  أولوٌعة أسع   ىقعو  صفقة  نفٌذقرار مجلس اإلدارة ل ٌادة رأس مال الشركة من خالل  الموافقة على

 ال ً  مثل:و سعودي

 همً الشعركة المسعجلٌن من قبل مسعاك  ا  اإلعن طرٌ  سعودي  ملٌار لاير  3.5  بل  ىوالً نقدٌة ضخ سٌولة 

 .فً سجل الشركة كما فً  ارٌخ الجمعٌة العامة غٌر العادٌة المشار إلٌ ا أعاله

   من المساهمٌن المؤسسٌن لرسملة الدفعات المقدمةس خد  ٌسسعودي ملٌار لاير  2.5ٌقدر بــ مبل.  

  من النظا  اسساسً للشركة ل كعون م وافقعة مع   خفعٌض وإععادة  ٌعادة رأس  4و  7الموافقة على ال عدٌالت العائدة للبنود

 .اسس   اسولوٌةىقو   صدارإالمال. إن هذه  ال عدٌالت المذكورة أدناه  صبح سارٌة المفعول بعد 

  ولوٌعةاس أسع  ىقعو   بععد اصعدارلاير سععودي  ملٌعار  10.8س معال الشعركة هعو أرإن  بعد ال عدٌل:  7البند    .

 للس   الواىد. سعودي لاير 40  بل  مٌةس   بقٌمة إس ملٌار 1.08اسس   هو  إن عدد

  للسع   الواىعد سععودي لاير  40  بلع  سعمٌةإملٌعار سع   بقٌمعة  1.08 إك    المسعاهمٌن فعًبعد ال عدٌل:  4البند

 .سعودي ملٌار لاير 10.8اجمالً ب

 

ٌولٌعو  47فعى ن اٌعة ٌعو وأغلقعت  1041ٌولٌعو  40ب عارٌخ   الم علقة بإصدار ىقو  اسسع   اسولوٌعة  بدأت ف رة اإلك  ا 

1041.  

 

و سعوٌة  وصعر  إن  خصعٌ  أسع   ىقعو  اسولوٌعة  نشرة اإلصعدار لىقعو  أسع   اسولوٌعة  فً وفقا للمبادئ  الواردة 

من الم وق  أن  ٌ   إٌداع العائدات الصافٌة  .1041أموال اإلك  ا  م وق  ان  ك مل فى موعد ال ٌ جاو  ن اٌة ش ر ٌولٌو 

 .1041من إصدار ىقو  أس   اسولوٌة فى ىسابات الشركة فى أغسطس 

 

http://www.citc.gov.sa/



