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 اتوالنشاط التكوين - 3

بتقدٌــم خـدمات االتصـاالت المتنقلـة فـً المملكـة "( زٌن السعودٌة"أو " الشركة)"تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة 

 .العربٌة السعودٌة حٌث تقوم بتشغٌل وشراء وتقدٌـم وتركٌب وإدارة وصٌانة خدمات الهاتف المتنقل
 

ــرار "شــركة مســاهمة ســعودٌة" ىهــإن الشــركة  ــ اتأنشــئت بموجــب الق ــم  ةالوزارٌ ــارٌخ  106رق ــى جمــادى األو 25بت ل

( 2113ٌنــاٌر  0الموافــق )هـــ 1423ذو الحجــة  23بتــارٌخ  350وقــرار رقــم ( 2110ٌونٌــو  11الموافــق )هـــ 1423

والسجــل التجــاري رقـم ( 2110 ٌونٌـو 12الموافـق )هــ 1423جمـادى األولـى  26م بتـارٌخ /43والمرسوم الملكً رقـم 

 12الموافــق )هـــ 1429ربٌــع األول  4بتــارٌخ  الصــادر مــن مدٌنــة الرٌــاض بالمملكــة العربٌــة الســعودٌة 1111246192

كمشغل ثالث لخدمة الهاتف المتنقل المعتمد على تقنٌة جً أس أم وخدمة الجٌل الثالث فً المملكة العربٌـة ( 2113مارس 

 .ٌقع المركز الرئٌسً للشركة فً مدٌنة الرٌاض بالمملكة العربٌة السعودٌة  .سنة 25السعودٌة لمدة 

 
 

تجاوزت المطلوبات المتداولـة الموجـودات و، كما 2113 مارس 31إلى  2113ٌناٌر  1من  فترةلل سائرختكبدت الشركة 

لتزاماتهــا مـن خـالل إتعتقـد الشـركة بؤنهـا سـوف تـتمكن مـن الوفـاء ب .ولدٌها عجز متراكم  كمـا فـً ذلـك التـارٌخ المتداولة

 .عتٌادٌة وجهودها فً تؤمٌن التموٌل الالزم قٌامها بعملٌاتها اإل

 

، (وهٌئة السوق المالٌة وتقنٌة المعلوماتئة االتصاالت هٌ)بعد الحصول على الموافقات الالزمة من قبل الهٌئات التنظٌمٌة 

 :، وتمت الموافقة على القرارات التالٌة2112ٌولٌو  4تم عقد اجتماع الجمعٌة العمومٌة غٌر العادٌة فً 

  ــى قــرار مجلــس اإلدارة لتخفــٌض رأس مــال الشــركة مــن ــى  14الموافقــة عل ــار س  4.3ملٌــار س ســعودي إل ملٌ

ملٌون سهم لتعوٌض عجز الشـركة  431.1ملٌار سهم الى  1.4من سعودي وبناًء على ذلك ٌتم تخفٌض عدد األسهم 

 .2111سبتمبر  31المتراكم حتى 

 من المقدمةللدفعات " جزئٌة رسملة عملٌة تنفٌذ خالل من الشركة مال رأس لزٌادة اإلدارة مجلس قرار على الموافقة 

 :ٌلً ما تمثل والتً سعودي س ملٌار 6  قدره إجمالً بمبلغ أولوٌة حقوق أسهم وإصدار" المإسسٌن المساهمٌن

  للدفعات المقدمة من المساهمٌن المإسسٌن" ملٌار س سعودي لرسملة جزئٌة  2.5 ٌقدر بــتم استخدام مبلغ ". 

 سـجل فـً المسـجلٌن الشركة مساهمً قبل من اإلكتتاب طرٌق عن سعودي س ملٌار 3.5 بـــ تقدر نقدٌة سٌولة ضخ 

 .أعاله إلٌها المشار العادٌة غٌر العمومٌة الجمعٌة إنعقاد تارٌخ فً كما الشركة

  تخفـٌض وإعـادة زٌـادة رأس  أثـرمـن النظـام األساسـً للشـركة لـتعكس  3و  0الموافقة على التعدٌالت العائـدة للبنـود

 :التالًك على النظام األساسً هًالتعدٌالت  إن .المال الحقاً 

  إن عـدد  .ملٌار س سـعودي بعـد إصـدار أسـهم حقـوق أولوٌـة  11.3الشركة هو إن رأس مال :  بعد التعدٌل 0البند

 .س سعودي للسهم الواحد 11ملٌار سهم بقٌمة إسمٌة تبلغ  1.13األسهم هو 

 بإجمـالًالواحد  للسهم سعوديس  11تبلغ  إسمٌةملٌار سهم بقٌمة  1.13 إكتتب المساهمٌن فً: بعد التعدٌل 3 البند 

 .سعودي س ملٌار 11.3

ٌولٌـو  10وتـم إغالقهـا بنهاٌـة ٌـوم  2112ٌولٌـو  11بدأت فترة االكتتاب المتعلقة بعملٌة إصدار أسهم حقوق األولوٌة فـً 

2112. 
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 (تتمة ) ات والنشاط التكوين - 3

 :بنجاح عملٌة إعادة هٌكلة رأس المال والتً شملت المراحل التالٌة 2112ٌولٌو  24نفذت زٌن السعودٌة بتارٌخ 

 تخفٌض رأس المال. 

  الدفعات المقدمة من المساهمٌن المإسسٌن"رسملة جزئٌة لـ".  

 إصدار أسهم حقوق أولوٌة. 
 

ملٌون س سعودي تم قٌـدها مباشـرة فـً قائمـة التغٌـرات فـً حقـوق  130.6إن تكلفة المعامالت المذكورة أعاله والبالغة 

 .المساهمٌن
 

 تخفيص رأس المال 
 

وعلٌـه فقـد تـم تخفـٌض إجمـالً سعودي، ملٌار س  4.3س سعودي إلى  ملٌار 14من رأسمالها قامت الشركة بتخفٌض 

 قـدره نخفـاضإأي بمعـدل )سـهم ملٌـون 919.9سهم عن طرٌق إلغاء  ملٌون 431.1 ملٌار سهم إلى 1.4عدد األسهم من 

تـم . 2111سـبتمبر  31إن الغرض من هذا التخفٌض هو إطفاء العجز المتراكم للشركة كما فـى  .(رأس المال فً٪ 65.7

   .2112ٌولٌو  4اإلنتهاء من عملٌة تخفٌض رأس المال فً 

 "المإسسين الدفعات المقدمة من المساهمين" رسملة جزئية لـ

راجـع )لفائدة بما فٌهم بٌت أبو ظبً لإلستثمار  قام المساهمون المإسسون الذٌن قدموا للشركة سابقاً دفعات مقدمة خاضعة

ملٌـار س  2.5والتـً بلغـت حـوالً " الـدفعات المقدمـة مـن المسـاهمٌن المإسسـٌن"برسـملة جـزء مـن ( 5و4إٌضاح رقم 

 .لم تخضع الفوائد المستحقة المتراكمة والعائدة خصٌصاً لهذا الدٌن الخاضع للفائدة لعملٌة الرسملة  .سعودي

عـدد ملٌار س سعودي، وعلٌـه فقـد تـم زٌـادة  0.3ملٌار س سعودي إلى  4.3الرسملة ارتفع رأس المال من  بعد عملٌة

   .ملٌون سهم 034.0ملٌون سهم إلى  431.1 األسهم من

 أولويةإصدار أسهم حقوق 

أولوٌــة بلغـت قٌمتهـا   بعد عملٌة الرسملة الجزئٌة المذكورة أعاله، تم ضـخ سٌولة نقدٌـة عن طرٌـق إصــدار أسـهم حقـوق

لقد تم االكتتاب بهذا المبلغ من قبل مساهمً الشركة المسجلٌن فً سـجل زٌـن السـعودٌة كمـا فـً . ملٌار س سعودي 3.5

 ملٌـار س 0.3وبعد هذه العملٌة إرتفـع رأس المـال مـن . 2112ٌولٌو  4تارٌخ انعقاد الجمعٌة العمومٌة غٌر العادٌة فً 

وقـد . ملٌـار سـهم  1.13ملٌـون سـهم إلـى  034.0ٌار س سعودي وعلٌه فقد زاد عدد األسـهم مـن مل 11.3سعودي إلى 

ملٌـار  2.2ملٌار س سعودي بٌنما تم ضخ المبلغ المتبقً البالغ  1.3ك بضخ مبلغ .م.قامت شركة االتصاالت المتنقلة ش

 .س سعودي عن طرٌق االكتتاب العام

 .%30.15إلى % 25ك من .م.ملكٌة شركة االتصاالت المتنقلة شوبناًء على ذلك، ارتفعت نسبة 
 

 :سعىدي على النحى الوبٍن أدناه هلٍار لاير 3.5قاهت الشركة باستخذام جزء هن السٍىلة النقذٌة التً تن ضخها والبالغة 

  إصدار أسهم حقوق األولوٌةالمتعلقة ب تكالٌفالتسدٌد. 

  ملٌون س سعودي 051المشترك بقٌمة لمرابحة ا تسهٌل أصل من جزءتسدٌد. 

  لشركةللزٌادة التغطٌة والقدرة اإلستٌعابٌة  والمطلوبةرأسمالٌة المشارٌع التموٌل نفقات. 
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 عادة التمويلإ اتإتفاقي

الحـالٌٌن والبحـث عــن  لمسـتثمرٌنعلـى البــدء فـً المفاوضـات مـع ا  أٌضـاً  مجلـس اإلدارة وافـق،  2111أكتـوبر  11فـً 

  .الحالًالمرابحة تسهٌل إلعادة  جدد محتملٌن مستثمرٌن

 

قبـل هـذا التـارٌخ حصـلت  .ملٌـار س سـعودي 9.05ٌل المرابحة الحـالً والبـالغ سه، إستحق سداد ت2112ٌولٌو  20فى 

المرابحة على تمدٌد تارٌخ اإلسـتحقاق لمـدة شـهرٌن حتـى تـارٌخ تسهٌل الشركة على الموافقة باإلجماع من قبل مستثمري 

  .2113 ابرٌل 31الحالً حتى التسهٌل حصلت الشركة على عدة موافقات لتمدٌد بعد ذلك . 2112سبتمبر  20

 

متقدمـة إن تمدٌد تارٌخ االستحقاق كان ملزماً وذلك إلتاحة الفرصة لتنفٌذ عملٌة إعادة تموٌل جدٌد، إن الشركة فى مرحلـة 

تسـهٌل جداً مع مجموعة من البنوك المشتركة والتً تضـم المسـتثمرٌن الحـالٌٌن ومسـتثمرٌن محتملـٌن جـدد إلعـادة تموٌـل 

 . 2113توقٌعها على األرجح خالل عام تعتقد اإلدارة بؤن إتفاقٌة إعادة التموٌل سٌتم  .المرابحة الحالً

 

ملٌـون س سـعودي مـن عائـدات عملٌـة  051السعودٌة مبلغ وقدره  وفً نفس الوقت وكما تم ذكره سابقاً، استخدمت زٌن

 .ملٌار س سعودي 9إصدار أسهم حقوق أولوٌة لتخفٌض رصٌد أصل قرض المرابحة القائم لٌبلغ ما ٌقارب 

 

ـــك اإلضـــافةب ـــى ذل ـــل األ تســـهٌل اداســـتحق ســـد ،إل ـــرض طوٌ ـــالغ حـــجـــل الق ـــً  2.25الً والب ـــار س ســـعودي ف  3ملٌ

ــــل  ــــدمت .2113ابرٌ ــــرضالشــــركة  ق ــــارٌخ اســــتحقاق الق ــــد ت ــــب تمدٌ ــــل األجــــل  رســــمٌا طل ــــى  توحصــــل ،طوٌ عل

مـــن أجــــل اإلنتهـــاء مــــن الوثــــائق  2113مــــاٌو  1 حتـــى تــــارٌخ االســـتحقاق لتمدٌـــد مـــن المقرضــــٌن الالزمــــة الموافقـــة

 .القانونٌة إلعادة التموٌل 

 

 فقـد وعلٌـه .التشغٌلٌة فً المستقبل المنظور األنشطةبموجب تقدٌرات اإلدارة فإن لدى الشركة موارد كافٌة إلستغاللها فً 

  .ستمرارٌة فً النشاطتم إعداد هذه القوائم المالٌة األولٌة على أساس مبدأ اإل

 

 تعاون إستراتيجي

 

مـع شـركة  فودافــون سـٌلز آنـد سٌرفٌسـز لٌمٌتــد  2112سـبتمبر  2أعلنـت الشـركة أنهـا قــد أبرمـت إتفاقٌـة تجارٌـة بتــارٌخ 

لشركة زٌن السعودٌة  الوصول إلى نقـل المعرفـة المتعمقـة حـول مجموعـة  ستوفر إتفاقٌة التعاون التجاري إن .(فودافون)

اإلتفاقٌـة سـتغطً هـذه  .من األمـور التشـغٌلٌة جنبـاً إلـى جنـب مـع العالقـات التجارٌـة ودعـم قسـم المشـترٌات مـن فودافـون

خـدمات التجـوال الـدولً واألجهـزة كمـا أنهـا سـتتٌح الفرصـة لعمـالء زٌـن السـعودٌة لإلسـتفادة مـن والمنتجات والخدمات، 

 .الخبرات الرائدة والحضور العالمً الذي تتمتع به فودافون

 

 .السعودٌة، المملكة العربٌة  11351، الرٌاض  295314إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق برٌد 

 

 . 2113 أبرٌل 15تمت الموافقة على هذة القوائم المالٌة األولٌة من قبل مجلس اإلدارة بتارٌخ 
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  الهامة السياسات المحاسبية - 3

تم تطبٌق هذه السٌاسات بشكل  .تم إدراجها أدناه األولٌة فً إعداد هذه القوائم المالٌة المتبعةإن السٌاسات المحاسبٌة الهامة 

 .المعروضة ما لم ٌذكر غٌر ذلك الفتراتمنتظم لجمٌع 
 

 

 س اإلعدادأس

لمعاٌٌر ل طبقاً و المرفقة على أساس التكلفة التارٌخٌة وفقاً لمبدأ االستحقاق المحاسبً، األولٌة القوائم المالٌة أعدت

مع  األولٌة بالتزامنكما ٌنبغً قراءة هذه القوائم المالٌة  .القانونٌٌنالمحاسبٌة الصادرة عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن 

 .م2112دٌسمبر  31 للسنة المنتهٌة فًالقوائم المالٌة السنوٌة 

 

إن أهم السٌاسات المحاسبٌة المستخدمة فً إعداد القوائم المالٌة األولٌة المذكورة أدناه متوافقة مع السٌاسات المحاسبٌة 

 .م2112دٌسمبر  31فً إعداد القوائم المالٌة المراجعة للسنة المنتهٌة فً  المتبعة

 

 فترة البيانات المالية

تم إعداد هذه القوائم المالٌة األولٌة وفقاً  .من كل سنة مٌالدٌةدٌسمبر  31ٌناٌر وتنتهً فً  1تبدأ السنة المالٌة للشركة فً 

 أولٌةللتقارٌر المالٌة األولٌة على أساس فترات متكاملة والتً تعتبر كل فترة لمعٌار الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن 

تسجل خالل  للفترةوبالتالً فإن اإلٌرادات واألرباح والمصارٌف والخسائر  .ال ٌتجزأ من السنة المالٌة بوضعها جزءً 

تتضمن هذه القوائم المالٌة األولٌة كافة التسوٌات، بما فً ذلك التسوٌات االعتٌادٌة المكررة، التً  .فٌهاالتً تحققت  ةلفترا

  .والتدفقات النقدٌة بصورة عادلة األعمالتعتقد اإلدارة بؤنها ضرورٌة لعرض كل من قوائم المركز المالً و

 .لألعمالسنوٌة مإشراً على النتائج ال قد ال تكون األولٌة ةلفترا أعمالنتائج إن 

 

 تقديرات وافتراضات محاسبية مإثرة

استخدام تقدٌرات  فً المملكة العربٌة السعودٌة المحاسبٌة المتعارف علٌها عاٌٌروفقاً للم األولٌة ٌتطلب إعداد القوائم المالٌة

المحتملة كما فً تارٌخ  المطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوباتوافتراضات تإثر على مبالغ الموجودات و

ٌتم تقٌٌم التقدٌرات واالفتراضات بشكل  .المالٌة ةلفترالقوائم المالٌة، وكذلك تقدٌر مبالغ اإلٌرادات والمصارٌف خالل ا

 .مستمر وهً مبنٌة على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلٌة والتً تعتبر مناسبة للظروف

 .رات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتً وفقاً لتعرٌفها، نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلٌةتقوم الشركة بتقدٌ
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 (تتمة ) الهامة  السياسات المحاسبية - 3

 التقارير القطاعية

 القطاع التشغٌلً( أ)

 :أو المنشآت التً األعمالالقطاع التشغٌلً هو مجموعة من الموجودات أو 

 .إٌراداتتعمل فً أنشطة تدر  (1

وتقٌٌم  بتخصٌص المواردتقوم اإلدارة باستمرار بتحلٌل نتائج عملٌاتها من أجل اتخاذ القرارات التً تتعلق  (2

 .األداء

 .تتوفر عنها معلومات مالٌة بشكل منفصل (3

 القطاع الجغرافً( ب)

ٌرادات فً بٌئة اقتصادٌة أو المنشآت التً تقوم بؤنشطة تدر إ األعمالالقطاع الجغرافً هو مجموعة من الموجودات أو 

 .محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التً تعمل فً بٌئات اقتصادٌة أخرى

 العمالت األجنبية تتحويال

 العملة الرئٌسٌة( أ)

 .للشركة بالس السعودي والتً هً العملة الرئٌسٌة للشركة األولٌة تظهر القوائم المالٌة 

 معامالت وأرصدة( ب)

المعامالت التً تتم بالعمالت األجنبٌة إلى الس السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة فً تارٌخ تلك  ٌتم تحوٌل

ٌتم قٌد أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوٌة تلك المعامالت وكذلك الناتجة من تحوٌل الموجودات  .المعامالت

 األعمالضمن قائمة الفترة النقدٌة بالعملة األجنبٌة على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما فً نهاٌة  طلوباتموال

 .األولٌة

 النقدية وشبه النقدية

، إن  النقد فً الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات قصٌرة األجل األخرى عالٌة السٌولة النقدٌةه ٌة وشبشتمل النقدت

 .الل ثالثة أشهر أو أقل من تارٌخ الشراءوالتً تستحق خ ، وجدت

 ذمم مدينة

تظهر الذمم المدٌنة بصافً القٌمة القابلة للتحقق والتً تمثل اإلٌرادات المفوترة وغٌر المفوترة بعد خصم مخصص الذمم 

المشكوك فً تحصٌلها عندما ٌكون هناك دلٌل موضوعً على عدم  ذممالمخصص  ٌتم عمل .المشكوك فً تحصٌلها

ٌتم قٌد هذه المخصصات فً  .تمكن الشركة من تحصٌل جمٌع المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلٌة للذمم المدٌنة

وعندما تكون الذمم المدٌنة غٌر قابلة للتحصٌل، ٌتم  ."مصارٌف توزٌع وتسوٌق"وتظهر تحت بند  األولٌة األعمالقائمة 

ٌّد أي مبالغ تسترد فً وقت الحق لذمم قد تم شطبها بقٌد دائن تق .المشكوك فً تحصٌلها ذممشطبها مقابل مخصص ال

 .األولٌة األعمالفً قائمة " مصارٌف توزٌع وتسوٌق"على 
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 (تتمة ) الهامة  السياسات المحاسبية - 3

 مخزون

ٌّد المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافً القٌمة القابلة للتحقق ٌحدد سعر التكلفة على أساس متوسط  .أٌهما أقل ، ٌق

تمثل صافً القٌمة القابلة للتحقق سعر البٌع المقّدر فً سٌاق األعمال العادٌة ناقصاً تكالٌف استكمال  .التكلفة المرجح

 .العملٌة ومصارٌف البٌع

 معداتو ممتلكات

 .إلنشاءات تحت التنفٌذ التً تظهر بالتكلفةا بإستثناء المتراكمة االستهالكات خصمكلفة بعد تالمعدات بالوتظهر الممتلكات 

على أساس طرٌقة القسط الثابت وذلك لتوزٌع تكلفة هذه الموجودات على األولٌة  األعمالٌحّمل االستهالك على قائمة 

 :مدى األعمار اإلنتاجٌة المقّدرة لها كما ٌلً

 السنوات 
اإلٌجار أو العمر مدة  تحسٌنات على المؤجور

 أٌهما أقل اإلنتاجً 
 3 اإلتصاالت معدات شبكة
 15 (إتصاالت)أعمال مدنٌة 

 2 أنظمة تقنٌة المعلومات
 5 خوادم تقنٌة المعلومات

 5 أثاث ومفروشات
 2 معدات مكتبٌة

 5 النقل األخرى معداتو سٌارات

ٌّد فً قائمة   .األولٌة األعمالتحّدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القٌمة الدفترٌة وتق

 

ٌَّد مصارٌف الصٌانة واإلصالحات العادٌة التً ال تزٌد جوهرٌاً من العمر اإلنتاجً المقّدر لألصل فً قائمة   األعمالتق

 .ٌتم رسملة التجدٌدات والتحسٌنات الهامة، إن وجدت، وٌتم استبعاد األصل الذي تم استبداله .عند تكبدها األولٌة
 

 الموجودات غير الملموسة

سـنة بنـاًء علـى فتـرة  25تم تحدٌـد فتـرة اإلطفـاء والمقـدرة بــ  .ٌتم قٌاس رسم الرخصة بالتكلفة بعد طرح اإلطفاء المتراكم

ٌــتم تحمٌــل مصــارٌف  .التــرخٌص القائمــة وشــروط تجدٌــد التــرخٌص وفٌمــا إذا كــان التــرخٌص معتمــداً علــى تقنٌــة محــددة

بـدء الخدمـة على أساس القسط الثابت خالل العمر االنتـاجً المقـدر للشـبكة مـن تـارٌخ  األولٌة األعمالاإلطفاء على قائمة 

 .للشبكة

بالتكلفة وٌتم اطفاإها إبتداًء من تارٌخ تقدٌم الخدمـة  اإلستحواذٌتم تسجٌل حقوق إستعمال عدد من خدمات اإلتصاالت عند 

 .لبإستخدام طرٌقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجٌة أو المدة النظامٌة أٌهما أق

 

ٌـتم إطفـاء هــذه  .أسـاس التكـالٌف المتكبـدة الســتحواذها وتفعٌلهـا لالسـتخدامتـتم رسـملة تـراخٌص البـرامج الحاســوبٌة علـى 

ٌـتم تسـجٌل التكـالٌف المرتبطـة بشـكل  .سـنوات 5-2التكالٌف على أساس العمر اإلنتاجً المقّدر لها والذي ٌتراوح ما بٌن 

قع منهـا منـافع اقتصـادٌة مسـتقبلٌة مباشر بإنتاج منتجات برمجٌة قابلة للتحدٌد وممٌزة ومسٌطر علٌها من قبل الشركة وٌتو

  .كموجودات غٌر ملموسة السنة الواحدةتتعدى 

 

 .ٌتم تسجٌل التكالٌف المرتبطة بصٌانة البرمجٌات كمصارٌف عند حدوثها
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 (تتمة ) الهامة  السياسات المحاسبية - 3

 في قيمة الموجودات غير المتداولة هبوطال

ٌتعلق بالهبوط فً قٌمتها عندما تشٌر الحاالت أو التغٌر فً الظروف إلى أن ٌتم مراجعة الموجودات غٌر المتداولة فٌما 

ٌتم إثبات الخسارة الناتجة عن الهبوط فً القٌمة، والتً تمثل الزٌادة فً  .القٌمة الدفترٌة قد تكون غٌر قابلة لالسترداد

 ،لة لألصل ناقصاً تكالٌف البٌع أو قٌمة االستخدامالقٌمة الدفترٌة لألصل عن القٌمة القابلة لالسترداد التً تمثل القٌمة العاد

لغرض تقدٌر الهبوط، ٌتم تجمٌع الموجودات على أدنى مستوى لها بحٌث تتواجد تدفقات نقدٌة منفصلة  .أٌهما أعلى

ٌتم مراجعة الموجودات غٌر المتداولة، بخالف الموجودات غٌر الملموسة، والتً سبق أن  .(وحدات مدرة للنقد)ومحددة 

إذا ما تم الحقاً عكس خسارة  .حدث هبوط فً قٌمتها بغرض احتمال عكس ذلك الهبوط، وذلك فً تارٌخ كل فترة مالٌة

القابلة تها لقٌمالتقدٌر المعدل إلى الوحدة المدرة للنقد فً القٌمة، عندئذ تتم زٌادة القٌمة الدفترٌة لألصل أو  لهبوطا

الوحدة المدرة فً قٌمة ذلك األصل أو  لهبوطرٌة فٌما لو لم ٌتم إثبات خسارة االقٌمة الدفت عن زٌدٌ ، على أاللالسترداد

ال ٌتم عكس  .األولٌة فً قائمة األعمال كدخلفً القٌمة فوراً  لهبوطٌتم إثبات عكس خسارة ا .فً السنوات السابقةللنقد 

 .قٌمة الموجودات غٌر الملموسة فً لهبوطا خسائر

 

 القروض

ٌتم رسملة تكالٌف القروض التً  .تكالٌف المعاملة المتكبدة خصمٌتم إثبات القروض بقٌمة المتحصالت المستلمة بعد 

ٌتم تحمٌل تكالٌف القروض  .ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المإهلة وذلك كجزء من هذه الموجودات

 .األولٌة األعمالاألخرى على قائمة 

 

 نة ومستحقاتذمم دائ

 .الشركة تمت أو لم تتم فوترةالتً سٌتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء  المطلوباتٌتم إثبات مبالغ 

 

 مخصصات

ٌتم إثبات المخصصات عندما ٌكون لدى الشركة إلتزام قانونً حالً أو متوقع ناتج عن حدث سابق، وهناك إحتمال وجود 

 .ٌعتمد علٌهإستخدام للموارد لتسوٌة اإللتزام، وإمكانٌة تقدٌر المبلغ بشكل 
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 (تتمة ) الهامة  السياسات المحاسبية - 3

 الزكاة

اة المستحقة على ٌتم تحمٌل مخصص الزك ."(المصلحة)"لحة الزكاة والدخل تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة مص

 اتٌتم تسجٌل المبالغ اإلضافٌة المستحقة، إن وجدت، بموجب الربوط .األولٌة على قائمة األعمالالشركة، إن وجد، 

 .الزكوٌة النهائٌة، عند تحدٌدها

مع أطراف غٌر مقٌمة فً المملكة العربٌة السعودٌة وذلك تقوم الشركة باستقطاع الضرٌبة الواجبة عن معامالت محددة 

 .طبقاً لنظام ضرٌبة الدخل السعودي

 

 للموظفين  نهاية الخدمةمخصص مكافؤة 

ٌتم قٌد مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن بموجب شروط أنظمة العمل والعّمال فً المملكة العربٌة السعودٌة من 

ٌتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس القٌمة الحالٌة للمكافؤة المكتسبة  .األولٌة  األعمالقبل الشركة وٌحّمل على قائمة 

ٌتم إحتساب المبالغ المسددة  .األولٌة التً تحق للموظف فٌما لو ترك الموظف عمله كما فً تارٌخ قائمة المركز المالً

نوات خدماتهم المتراكمة، كما هو موضح فً عند نهاٌة الخدمة على أساس رواتب وبدالت الموظفٌن األخٌرة وعدد س

 .أنظمة المملكة العربٌة السعودٌة

 

 اإليرادات

تتكون اإلٌرادات من االتصاالت المتنقلة من مبالغ محّملة  .اإلٌرادات من اإلٌرادات من االتصاالت المتنقلةأغلبٌة  تتكون

على العمالء عند استخدامهم لفترات البث والرسائل النصٌة وجمٌع خدمات االتصاالت المتنقلة األخرى بما فً ذلك توفٌر 

 .ةالمحمول األخرى بشبكة الشركو والخط األرضً شبكاتالخدمات البٌانات والمعلومات ورسوم ربط مستخدمً 
 

ٌتم  .الفترةتسجل فترات االتصال المستخدمة من قبل العمالء كجزء من الفواتٌر الدورٌة وٌعترف بها كإٌراد خالل تلك 

تسجٌل اإلٌرادات من الخدمات غٌر المفوترة والناتجة من الخدمات التً قدمت من تارٌخ إعداد الفاتورة إلى نهاٌة كل 

فً الفترات  التً سٌتم تقدٌمهااإلٌرادات غٌر المكتسبة من الخدمات  تؤجٌل مفترة محاسبٌة كإٌرادات مستحقة بٌنما ٌت

أما اإلٌرادات الناتجة عن بٌع البطاقات المسبقة الدفع فإنها تإجل إلى أن ٌستخدم العمٌل فترات  .التالٌة لكل فترة محاسبٌة

 .الرصٌداالتصال أو عند انتهاء صالحٌة 
 

عن توفٌر خدمات البٌانات والمعلومات عندما تقوم الشركة بتقدٌـم الخدمة وٌتوقف ذلك  الناتجةٌتم اإلعتراف باإلٌرادات 

أو مبلغ العمولة المستحق مقابل تٌسٌر  للعمٌل ةالصادر على طبٌعة الخدمة فإما ٌعترف بها حسب إجمالً مبلغ الفاتورة

 .الخدمة
 

عند تقدٌـم مثل هذه الحوافز فً سٌاق العرض الذي ٌتضمن  .العروض التروٌجٌةالحوافز للعمالء كجزء من  ٌتم تقدٌم

مزاٌا أخرى، فإن اإلٌراد الذي ٌمثل القٌمة العادلة للحافز والمرتبط بالمزاٌا األخرى المقدمة للعمٌل كجزء من العرض 

تضمن أكثر من وفٌما ٌخص العروض التً ت .نفسه، ٌإجل وٌعترف به طبقاً لوفاء الشركة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز

تقوم الشركة بصفة عامة بتحدٌد  .مٌزة، فإن قٌمة العرض توزع على كل مٌزة بناًء على القٌمة العادلة لكل عنصر منفرداً 

 .القٌم العادلة للعناصر المنفردة طبقاً لألسعار التً ٌتم عندها بٌع كل مٌزة على أساس مستقل
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 (تتمة ) الهامة  السياسات المحاسبية - 3

 داريةإوعمومية ووتسويق  توزيعمصاريف 

بالضرورة تكون ال على التكالٌف المباشرة وغٌر المباشرة التً  والتسوٌق والعمومٌة واإلدارٌة توزٌعف الـمصارٌ تشتمل

مصارٌف  توزع هذه التكالٌف بٌن .ة المتعارف علٌهاٌالمحاسب عاٌٌرمللوفقاً  مطلوبكما هو  اإلٌراد الٌفتك جزءاً من

 .، إن لزم األمر، بطرٌقة منتظمةاإلٌراد الٌفتكواإلدارٌة ووالعمومٌة  سوٌقوالت توزٌعال

 

 عقود إيجار تشغيلية

تصّنف عقود اإلٌجار للممتلكات والمعدات كعقود إٌجار تشغٌلٌة فً حالة بقاء جمٌع المخاطر والمنافع لهذه المعدات 

على األولٌة  األعمالبموجب عقود اإلٌجار التشغٌلٌة على قائمة  مصارٌف اإلٌجارٌتم تحمٌل  .والممتلكات مع المإجر

 .أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلٌجار
 

 مشتقات األدوات المالية

تعتمد طرٌقة االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة إذا كانت هذه  .ٌتم قٌاس مشتقات األدوات المالٌة بالقٌمة العادلة

إن الجزء الفّعال من التغٌرات فً القٌمة العادلة لهذه المشتقات التً تم  .ات تحوط أم الالمشتقات مخصصة كؤدو

 المساهمٌن تخصٌصها وٌنطبق علٌها مفهوم التحوط للتدفقات النقدٌة، ٌتم االعتراف بها كاحتٌاطً تحوط فً قائمة حقوق

إن  .األولٌة األعمالتراف بها مباشرة فً قائمة إن األرباح والخسائر المرتبطة بالجزء غٌر الفّعال ٌتم االع .األولٌة

التً  الفترةاألولٌة فً  األعمالاألرباح والخسائر التً تم االعتراف بها مبدئٌاً فً احتٌاطً التحوط، ٌتم تحوٌلها إلى قائمة 

 .األولٌة من قبل البند المتحوط منه األعمالحدث فٌها التؤثٌر على قائمة 
 

 طويلة األجلالوقصيرة الالقروض تسهيالت  - 1

 ( يةبؤالف الرياالت السعود)  

 3133مارس 13 3133ديسمبر 13 3131مارس 13 
 (مراجعةغٌر ) (مراجعة) (غير مراجعة) 
 9.030.111 9.111.111 9.111.111 (أ)مرابحة مشترك تسهٌل 

 2.223.492 2.243.332 3.398.196 (ب) بنك تجاري محلًقرض تسهٌل طوٌل األجل من 
 - 314.122 011.109 (ج)تسهٌل ضمان إئتمان تصدٌر 

 33.113.031 12.150.514 11.965.492 
 (9.030.111) (11.413.421) (33.919.318) الجزء المتداول: ناقص

 193.960 644.133 2.223.492 
 

ملٌـار س سـعودي تقرٌبـاً، مـن قبـل البنـك السـعودي الفرنسـً فـً  9.05البـالغ   المشـترك المرابحـة تسهٌلتم ترتٌب ( أ)

ملٌـار س سـعودي وجـزء آخـر  0.19المرابحة من جزء بالس السـعودي بإجمـالً  تسهٌلٌتكون . 2119ٌولٌو من عام 

 (.ملٌار س سعودي 2.66أي ما ٌعادل )ملٌون دوالر أمرٌكً  011بالدوالر األمرٌكً بإجمالً 
 

ملٌـون س سـعودي مـن  051أعاله، قامت الشركة بتسدٌد جزء من هذا التموٌل بقٌمة  1 رقم اإلٌضاح فًسابقاً كما ذكر 

 . عملٌة إصدار حقوق أسهم أولوٌة من المتحصالت النقدٌةخالل 
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 (تتمة) القروض القصيرة والطويلة األجلتسهيالت  - 1

وفقــاً . المرابحـة تســتحق بؤقسـاط ربــع سـنوٌة علــى مـدة القــرضتســهٌل تفاقٌـة إإن مصـارٌف التموٌــل كمـا هــو مـذكور فــً 

أغسـطس  12)سـتحقاق األساسـً تفاقٌة تموٌل المرابحة استعملت الشركة الخٌارٌن المتاحٌن لها لتمدٌـد تـارٌخ اإلإلشروط 

عملت اسـت. 2112ٌولٌـو  20لستة أشهر لكل خٌار لمجمـوع تجدٌـد التسـهٌل لسـنة كاملـة وتـارٌخ إسـتحقاق نهـائً ( 2111

 .2112ٌولٌو  20الشركة بنجاح الخٌارٌن األول والثانً وقامت بتمدٌد تسهٌل المرابحة إلى 

، حصـلت الشـركة علـى عـدة موافقـات مـن مسـتثمري تسـهٌل المرابحـة الحـالً لتمدٌـد (1)كما تم ذكره فـى اإلٌضـاح رقـم 

عادة التموٌـل الجدٌـد والمخطـط لـه البـالغ سوف تتٌح هذا التمدٌدات وضع صٌغة نهائٌة إل. 2113 ابرٌل 31التموٌل حتى 

والــذي ســٌكون لدٌــه تــارٌخ إســتحقاق مدتــه خمــس )تســهٌل الجدٌــد الإن شــروط وأحكــام إعــادة . ملٌــار دوالر أمرٌكــً 2.4

، وقعـت الشـركة 2113مـارس  31كمـا فـً . فى مراحلها النهائٌـة( سنوات وبتكلفة تموٌل أقل من تسهٌل المرابحة الحالً

 . مجموعة من المنظمٌن المكلفٌن لضمان إعادة التموٌل التزام خطً مع
 

 (.1راجع إٌضاح رقم )كمطلوبات متداولة  2113مارس  31وعلٌه تم تصنٌف الرصٌد القائم كما فً 
 

 :تتلخص التعهدات المالٌة المفروضة من قبل البنوك المقرضة كما ٌلً

  التشغٌلٌةرهونات على جمٌع اإلٌرادات وتؤمٌن الموجودات والحسابات. 

 قٌود على القروض والضمانات التً تمنح للعمالء والموزعٌن والتجار وباعة التجزئة وباعة الجملة والموظفٌن. 

 عدم حصول الشركة على أي تسهٌالت إضافٌة، كما تشترط التؤمٌن على جمٌع موجودات الشركة. 

  2113رس ما 31االلتزام بالشروط المالٌة المحددة على مدة فترة التموٌل حتى. 
 

من خالل بنوك تجارٌة محلٌة من أجل إعادة تموٌل التزامـات  قرض طوٌل األجلتسهٌل ، تم ترتٌب  2111إبرٌل  5فً ( ب)

 التسـهٌلٌتكـون هـذا  .2113إبرٌل  3الشركة المترتبة على التموٌل قصٌر األجل الموجود سابقاً والذي ٌستحق السداد فً 

ملٌـون  111ملٌون س سـعودي وجـزء بالـدوالر األمرٌكـً ٌبلـغ إجمالٌـه  1.305من جزء بالس السعودي ٌبلغ إجمالٌه 

اإلتصـاالت المتنقلـة  شـركةوذلك مقابل ضـمانات مقدمـة مـن قبـل ( ملٌون س سعودي 305أي ما ٌعادل )دوالر أمرٌكً 

 .ٌها فً اإلتفاقٌة ودٌن ثانوي لتسهٌل المرابحة الحالًألعباء عموالت منصوص عل التسهٌلٌخضع هذا .  .ك.م.ش

 

ــم  ــى االٌضــاح رق ــرة ف ــم ذك ــا ت ــة ال ، (1)كم ــى الموافق ــد الحصــلت الشــركة عل ــة لتمدٌ ــى  تســهٌلزم ــالى حت ــل االجــل الح طوٌ

 .الوثائق القانونٌة إلعادة التموٌل اإلنتهاء منمن أجل  ،2113ماٌو  1

 

ــً ( ج) ــو  21ف ــى 2112ٌونٌ ــع عل ــم التوقٌ ــة ت ــان تســهٌل اتفاقٌ ــة  تصــدٌر ضــمان ائتم ــوك دولٌ ــٌن الشــركة، و بن ــٌن )ب المنظم

 .المرابحة المشترك لتسهٌلودٌن ثانوي  .ك.م.إن هذا التسهٌل مضمون من قبل شركة االتصاالت المتنقلة ش .(المكلفٌن

 :إن الغرض من هذا التسهٌل هو

 تسدٌد مبالغ دائنة ألحد موردي الشركة التقنٌٌن. 

  المقدمة من نفس المورد التقنً الجدٌدة ٌةخطط التوسعالالمزٌد من تموٌل. 
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 (تتمة) القروض القصيرة والطويلة األجلتسهيالت  - 1

بالكامـل، كمــا ( ملٌـون دوالر أمرٌكــً 155)أ مـن القــرض ء ، قامـت الشــركة باسـتخدام الجــز 2113مــارس  31كمـا فـً 

تـم إلغـاء الجـزء المتبقـً غٌـر  .ملٌـون دوالر أمرٌكـً مـن الجـزء ب 101ملٌون دوالر أمرٌكً مـن  93وقامت باستخدام 

 .2113المستخدم خالل الربع األول لعام 

 .القـرضنصـف سـنوٌة علـى مـدة  أقساطعلى  اتفاقٌة التسهٌلإستحقاق دفع مصارٌف التموٌل كما تم ذكرها فً  ٌتم سوف

إجمـالً ) القرضمن  أللجزء  2112على دفعات نصف سنوٌة لمدة خمس سنوات تبدأ بشهر ٌولٌو  سٌتم القرضإن سداد 

قامـت . (أمرٌكً دوالر ملٌون 101إجمالً ) القرضمن  بللجزء  2113بشهر ٌولٌو  وتبدأ( أمرٌكً دوالر ملٌون 155

 .2113و ٌناٌر  2112الشركة بسداد قسطٌن مستحقٌن فً ٌولٌو 

 المإسسين من المساهمين مقدمة دفعات  - 9

طبقــاً للترتٌبــات المتفــق علٌهــا مــع الشــركاء خــالل عــام  .مبــالغ كــدفعات مقدمــة للشــركة تقــدٌمقــام المســاهمون المإسســون ب

 .الرصٌد القائم لمصارٌف تموٌل على أساس المعدالت السائدة فً السوق ٌخضع ،م2119

 

 :من المساهمٌنالمقدمة  دفعاتلل فٌما ٌلى تفصٌل 
 

(بآالف الرياالت السعودية)    

2112مارس 31   2112 دٌسمبر 31   3131مارس  13    

 (مراجعةغٌر )  (مراجعة)  (غير مراجعة)  

 2.516.416  9.186.412  3.130.311  ك.م.شركة االتصاالت المتنقلة ش

 314.391  -  -  مإسسة فادن للتجارة والمقاوالت

 311.365  -  -  مصنع البالستٌك السعودي

 136.934  -  -  (ركٌزة) شركة ركٌزة القابضة

 119.530  -  -  شركة المراعً

 119.530  -  -  مإسسة أشبال العرب للمقاوالت

 54.093  -  -  شركة الجرٌسً للتنمٌة المحدودة

 20.390  -  -  شركة السٌل الشرقٌة المحدودة

 -  3.413  8.931  بٌت أبوظبً لالستثمار

  3.131.638  1.955.313  3.561.119 

 519.910  610.510  693.081  أعباء مالٌة مستحقة

 4.101.936  2.562.311  3.660.198  اإلجمالً

 

ــره فــى اإلٌضــاح رقــم  ــا تــم ذك ــن المســاهمٌن المإسســٌن  1كم ــدفعات مقدمــة م ــة مــن "، تمــت رســملة ال الــدفعات المقدم

لــم تخضــع الفوائــد المســتحقة المتراكمــة للــدفعات المقدمــة مــن  .س ســعودي ملٌــار 2.5والتــً بلغــت حــوالً " المســاهمٌن

ملٌـار  0.3ملٌـار س سـعودي إلـى  4.3بعد عملٌة الرسملة إرتفع رأس المال مـن . المساهمٌن المإسسٌن لعملٌة الرسملة

 .ملٌون سهم 034.0ملٌون سهم إلى  431.1 عدد األسهم منسعودي، وعلٌه فقد تم زٌادة  س

، بما فً ذلك مصارٌف التموٌل المستحقة 2113مارس  31لم ٌتم جدولة سداد الدفعات المقدمة من المساهمٌن كما فً 

 .((أ)3إٌضاح )ملٌار س سعودي  9 بمبلغ المشترك المرابحة تسهٌلوذلك حتى ٌتم سداد 
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 (تتمة) المإسسين دفعات مقدمة من المساهمين - 9

ٌولٌـو  13شـركة ركٌـزة وبٌـت أبـو ظبـً لالسـتثمار فـً اتفاقٌـة تسـوٌة بتـارٌخ  دخـل مسـاهم مإسـس باإلضافة الـى ذلـك، 

بٌـت بـه  إدعـاء تقـدم بالنسبة إلى"( اتفاقٌات التسوٌة"، اً مع) 2113اكتوبر  23وأبرمتا اتفاق ملحقاً لهذا االتفاق فً  2113

أبـوظبً  ركٌزة نقل بعض أصولها إلى بٌتلطلب من االتسوٌة  ٌاتتفاققد تضمنت شروط إ .ركٌزة ضد أبوظبً لالستثمار

 130سـهم فـً الشـركة وكامـل قٌمـة المبـالغ المقدمـة إلـى الشـركة والبـالغ قٌمتهـا تقرٌبـاً  ملٌـون 31لالستثمار بما فً ذلـك 

د وإلجبار ركٌزة علـى االنصـٌاع التفاقٌـات التسـوٌة، قـام بٌـت أبـو ظبـً لإلسـتثمار برفـع مطالبـة ضـ .ملٌون س سعودي

أصـدر دٌـوان المظـالم وقـد . 2119سـبتمبر  9 الرٌـاض بتـارٌخدٌـوان المظـالم فـً  لدىالدائرة التجارٌة الثانٌة ركٌزة فً 

بٌـت أبـوظبً ل تـم التحوٌـلوقـد  .ٌطلـب فٌـه مـن ركٌـزة  باالمتثـال لشـروط إتفاقٌـات التسـوٌة 2111أكتـوبر  21فـً  آحكم

 .2112ماٌو  15لالستثمار فً 

 

 الزكاة - 1

على الشركة فً هذه القـوائم المالٌـة األولٌـة حٌـث أن الوعـاء الزكـوي للشـركة ٌظهـر بالقٌمـة  فترةزكاة مستحقة للال ٌوجد 

مـن مصـلحة الزكـاة والـدخل  2113استلمت الشـركة الـربط النهـائً لعـام  .السالبة باإلضافة إلى أن الشركة تكّبدت خسائر

بتقـدٌم اإلقـرارات الزكوٌـة عـن  أٌضـا قامـت الشـركة .قبـل الشـركة تـم اسـتئناف هـذا اإللتـزام مـن .عنـه إلتـزام إضـافً نتج

ولـم تسـتلم الشـركة الربوطـات الزكوٌـة النهائٌـة . إلى مصلحة الزكاة والـدخل 2112و 2111و  2111و 2119السنوات 

  .عن السنوات المذكورة أعاله
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 رأس المال - 6

ملٌـار  1.13 مـن( 1راجـع إٌضـاح رقـم )( بعـد هٌكلـة رأس المـال ) 2113 مـارس 31كما فـى  ٌتكون رأس مال الشركة

 :كاآلتً مملوكةس سعودي وهً  11سهم وتبلغ القٌمة االسمٌة لكل سهم 

 قبل هيكلة رأس المال بعد هيكلة رأس المال 

 

 عدد األسهم

بآالف )رأس المال 

 الرياالت

 (السعودية

 

 عدد األسهم

 رأس المال 

 بآالف الرياالت)

 (السعودية

 3.511.111 351.111.111 4.111.251 411.125.160 ك.م.شركة االتصاالت المتنقلة ش

 962.511 96.251.111 631.434 63.143.360 مصنع البالستٌك السعودي

 962.511 96.251.111 644.953 64.495.360 مإسسة فادن للتجارة والمقاوالت

 (ركٌزة) شركة ركٌزة القابضة

 (4راجع إٌضاح رقم (
4.015.201 40.153 13.051.111 130.511 

 بٌت أبوظبً لإلستثمار

 (4راجع إٌضاح رقم ( 
23.145.114 231.451 31.111.111 311.111 

 351.111 35.111.111 229.612 22.961.224 شركة المراعً

 351.111 35.111.111 229.612 22.961.224 مإسسة أشبال العرب للمقاوالت

 105.111 10.511.111 114.316 11.431.612 شركة الجرٌسً للتنمٌة المحدودة

 105.111 10.511.111 61.113 6.111.253 مقاوالتللمإسسة النخبة المعمارٌة 

 30.511 3.051.111 50.413 5.041.315 شركة السٌل الشرقٌة المحدودة

 0.111.111 011.111.111 6.240.692 624.069.193 المساهمون المإسسونمجموع 

 0.111.111 011.111.111 4.553.313 455.331.310 اكتتاب عام

 3.181.311.111 31.813.111 3.911.111.111 39.111.111 

 

 ســعودي لبٌـت أبــوظبً لإلســتثمار ملٌـون س 311 بقٌمــةملٌــون سـهم  31القابضــة  ركٌـزة شــركة  مســاهم مإسـس حـول

وهٌئـة مرابحة تسهٌل ال المقرضٌن الرئٌسٌٌن لتموٌلمن  على التحوٌلموافقة التم الحصول على  .2112ماٌو  15 بتارٌخ

 .(4راجع اإلٌضاح رقم )ٌة سوق المالالوهٌئة اإلتصاالت وتقنٌة المعلومات 

 

  خسارة السهم - 0

ح لعـدد األسـهم القائمـة  للفتـرةالخسـائر  بتقسـٌمللسهم  الخسائرتم احتساب  سـهم ملٌـار 1.13والبالغـة علـى المتوسـط المـرجَّ

مع تعدٌل إصـدار أسـهم حقـوق األولوٌـة الحاصـل  سهم ملٌار 1.53: 2112) 2113مارس  31المنتهٌة فً  خالل الفترة

 .(بؤثر رجعً  2112فً 

  



  االتصاالت المتنقلة السعوديةشزكة 
 ( شركة مساهمة سعودٌة)  
 

 (تتمة ) ( غير المراجعة )  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 19 

 إيجارات تشغيليةالتزامات  - 8

تتمثـل االلتزامـات المتعلقـة بتلـك اإلٌجـارات التشـغٌلٌة  .والمكاتب المتعلقة بعملٌاتهـا الفنٌة مبانًالمواقع والتستؤجر الشركة 

 : كما ٌلً

 (بآالف الرياالت السعودية)  

 2112مارس  31 2112 دٌسمبر 31  3131مارس  13  

 (مراجعةغٌر ) (مراجعة)  (غير مراجعة)  
 160.205 941.848  331.119  شهر 12خالل 

 644.443 757.135  913.111  سنوات 5-2من 
 041.333 187.891  3.336.699  سنوات 5أكثر من 

  3.311.188  9.418.434 1.553.111 

 

 ارتباطاتو التزامات محتملة - 9

 اتخـدماتصاالت ومع شـركات اتصـاالت متنقلـة أخـرى وذلـك لتزوٌـد  معداتأبرمت الشركة اتفاقٌات مع موردٌن لشراء 

 : مما ٌلًالرأسمالٌة  االرتباطاتتتكون  .االتصاالت المتنقلة

 (بآالف الرياالت السعودية)  

 2112دٌسمبر  31 2112دٌسمبر  31  3131مارس  13  

 (غٌر مراجعة) (مراجعة)  (غير مراجعة)  
 361.909 661.834  396.133  شهر 12خالل 

 - 60.411  -  سنوات 5-2من 

  396.133  032.330 361.909 

 .التشغٌلٌةإلٌجارات اتزامات لحول ا 3إٌضاح رقم  راجع

 وغرامـــات باإلضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن الشـــركة وضـــمن أعمالهـــا المعتـــادة قـــد تخضـــع إلـــى أو تـــدخل فـــً قضـــاٌا قانونٌـــة

وتعتقــد اإلدارة بؤنــه لــٌس هنــاك أثــر جــوهري محتمــل لهــذه القضــاٌا علــى المركــز المــالً للشــركة  .ومطالبــات أخــرى

 .أعمالهاأو على نتائج 

  
 المعلومات القطاعية - 31

ٌهدف معٌار التقارٌر القطاعٌة الصادر عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن إلى اإلفصاح عن معلومات تفصٌلٌة عن 

نتائج كل قطاع من القطاعات التشغٌلٌة الرئٌسٌة ، وبما أن متطلبات هذا المعٌار من حٌث الحدود المنصوص علٌها، أخـذاً 

فـإن المعلومـات  الرئٌسـٌة منـذ بداٌـة النشـاط تتركـز فـً تقـدٌم خـدمات الهـاتف المتنقـل ،عملٌات الشركة أن بعٌن اإلعتبار 

 .تمارس الشركة نشاطها فً المملكة العربٌة السعودٌة . غٌر قابلة للتطبٌق القطاعٌة

 




