
  االتصاالت المتنقلة السعوديةشركة 
  )سعوديةشركة مساهمة (

  )ةغير مراجع(األولية  القوائم المالية
  ٢٠١١ مارس ٣١ة في المنتهي فترة الثالثة أشهرل

  المحدود الحسابات فحص مراجعيوتقرير 



  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
  )شركة مسامهة سعودية(

  )ةراجعغري م(األولية  القوائم املالية

  ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

صفحـة  احملتويات

  ٢     احملدود احلسابات تقرير فحص مراجعي

  ٣     األولية قائمة املركز املايل

  ٤     األولية قائمة العمليات

  ٥     األولية قائمة التدفقات النقدية

  ٦     األولية قائمة التغريات يف حقوق املسامهني

  ٢٠ - ٧  األولية إيضاحات حول القوائم املالية





-٣-

  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
  )شركة مسامهة سعودية(

  األولية قائمة املركز املايل
  )مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

١٠٢٠مارس  ٣١    ١٠٢٠ديسمرب  ٣١    ١٢٠١مارس  ٣١  إيضاح  

  )غري مراجعة(         )مراجعة(           )غري مراجعة(   
املوجودات
  :متداولة موجودات

    ٤٧٣,٩٦٥      ٧٠٢,١١٧      ٤١٣,٥٦٥      يعادلهوما النقد 
    ٩٢٤,١٠١      ١,٤٦٣,١٦٦      ٤٤٦,٠١٠      صايف - ةنيدمذمم 
    ٣٠,٣٦٦      ٢٨,٧٩٩      ٤٧,٣٢٤      صايف -  ونخمز

  ٦٥,٨٣٣      -        -  مطلوب من أطراف ذوي عالقة
  مدفوعة مقدماً وذمم اتفومصر

  ٥٥٧٨,٢١      ٤٠٨,٥٢٧    ٥٠٠,٦٤٣      صايف - مدينة أخرى  
      ٢,٠٧٢,٤٨٠      ٢,٦٠٢,٦٠٩  ١,٤٠٧,٥٤٢  

  :غري متداولةموجودات 
    ٣,٧٦٦,٢٩٤      ٤,٢٩٨,٢٠٠      ٤,٢٧٧,٨٥٩      صايف - ممتلكات ومعدات

  ٦٨٥,٨٧٢١,٨      ٢١,١٥٤,٦٢٨  ٢٠,٩٠٩,١٦٤      صايف - غري ملموسة موجودات
      ٩٧٩,٢٥,٦٥٣      ٢٥,١٨٧,٠٢٣٢٥,٤٥٢,٨٢٨  

  ٢٧,٧٢٦,٤٥٩      ٢٨,٠٥٥,٤٣٧  ٢٦,٥٩٤,٥٦٥    املوجودات جمموع

املطلوبات
  :متداولة مطلوبات

    ٢,١٥٧,٨٨٦      ٢,١٠٤,٥٠٣      ١,٧٤٦,٤٧٦      ةدائنذمم 
    ١,٨٦٣,٠٢٩      ٢,٥٨٧,٢٢٣      ١,٨٢٩,٨٥٣      أخرىمطلوبات مصاريف مستحقة و

    ٣٥٦,٦٠٧      ٤٥١,٣٤٢      ٣٥٩,٣٠٧      مؤجلة إيرادات
    -            ١١٧,٢٩٤      ٣٩,٤٩٠      عالقة طراف ذويمطلوب أل

  -            ٢,١٩٣,٧٥٠      ٢,١٩٣,٧٥٠    ٣   قصري األجل متويل
--    ٩٧,٤٨٠    ٦   مشتقات أدوات مالية

  ٢,١٥٢,٢١٩    --  أوراق دفع
      ٦,٥٢٩,٧٤١      ٤٥٤,١١٢,٧    ٦,٢٦٦,٣٥٦  

  :غري متداولة مطلوبات
  -            ٦٥٩,٢٢١      ٧٩٧,٩٢٥      أوراق دفع

    ٣,٥١٠,٥٠٦      ٣,٦٦٥,٤٩٧      ٣,٨٠٥,٣٣٤    ٤   ات مقدمة من املسامهنيفعد
    ٩,٥٢٩,٦٢٦      ٩,٦٥٥,٦٩٣      ٩,٦٩٣,٥١٠    ٥   متويل مراحبة مشترك من البنوك

  -            ١٣٤,٦٣٠  -٦   مشتقات أدوات مالية
  ١٨٤,٨٩٢      ٣٣٩,٧٧٦      ٣٧٨,٣٩٩      مطلوب ألطراف ذوي عالقة

  ١١,٦٦٩      ١٧,٠٩٦    ١٨,٢٢٤      للموظفني اية اخلدمةخمصص مكافأة 
      ١٣,٢٣٦,٦٩٣      ١٤,٤٧١,٩١٣  ١٤,٦٩٣,٣٩٢  

  ١٩,٧٦٦,٤٣٤      ٢١,٩٢٦,٠٢٥  ٢٠,٩٥٩,٧٤٨    طلوباتامل جمموع
  سامهنيحقوق امل
  ١٤,٠٠٠,٠٠٠      ١٤,٠٠٠,٠٠٠    ١٤,٠٠٠,٠٠٠    ٧، ١  رأس املال

    )٦,٠٣٩,٩٧٥  (    )٧,٧٣٥,٩٥٨(    )٨,٢٦٧,٧٠٣(  ١   خسائر متراكمة
-  )١٣٤,٦٣٠  (  )٩٧,٤٨٠  (  ٦   احتياطي حتوط

  ٧,٩٦٠,٠٢٥      ٦,١٢٩,٤١٢    ٥,٦٣٤,٨١٧      نيسامهاملحقوق  جمموع
  ٧٢٦,٤٥٩,٢٧      ٢٨,٠٥٥,٤٣٧  ٢٦,٥٩٤,٥٦٥      املطلوبات وحقوق املسامهني جمموع

  ١٠   التزامات حمتملة وتعهدات

  .األولية ال يتجزأ من هذه القوائم املالية جزءاً تعترب ٢٠إىل  ٧من صفحة اإليضاحات املرفقة إن 

  نبيل رشدي يونان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية        الرئيس التنفيذيو العضو المنتدب ،سعد البراك
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  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
  )شركة مسامهة سعودية(

  األولية لعملياتقائمة ا
  )مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

  لفترة الثالثة         الثالثةة لفتر   
  أشهر املنتهية يف        أشهر املنتهية يف    

١٠٢٠مارس  ٣١    ١٢٠١مارس  ٣١إيضاح    

  )غري مراجعة(         )غري مراجعة(   

    ١,٠٩٤,٢٣٠      ١,٤٨٤,٢١٥    اإليرادات
  )٧٠٩,٨٩٠(  )٧٦٨,٢٠٠  (  اإليراداتتكلفة 

    ٣٨٤,٣٤٠      ٧١٦,٠١٥      الربح إمجايل

التشغيل مصاريف
    )٣٧٥,٨٨٦(    )٤٨٢,٤٦٩(    تسويقتوزيع و

    )٧٨,٧٧٦(    )٧٩,٦٧٢(    عمومية وإدارية
  )٣٦٤,٩٦٣(  )٣٨٦,٩٨٣  (    إطفاءاستهالك و

    )٤٣٥,٢٨٥(      )٢٣٣,١٠٩(    اخلسارة من العمليات

أخرى )مصاريف(إيرادات 
    )٢٢٧,٣١٨(    )٢٩٨,٦٤٩(    مصاريف متويل

  ١٤٩    ١٣      عموالت ائدوع

  )٦٦٢,٤٥٤(  )٥٣١,٧٤٥  (    لفترةلسارة اخلصايف 

  :)ريال سعودي( اخلسارة للسهم
  )٠,٣١(    )٠,١٧  (  ٨   اخلسارة من العمليات

  )٠,١٦(    )٠,٢١  (  ٨   التشغيليةغري اخلسارة 

  )٠,٤٧(    )٠,٣٨  (  ٨   اخلسارةصايف 

  .ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية جزءاًتعترب  ٢٠إىل  ٧من صفحة اإليضاحات املرفقة إن 

  نبيل رشدي يونان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية        سعد البراك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
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  االتصاالت املتنقلة السعوديةشركة 
  )شركة مسامهة سعودية(

  األولية التدفقات النقديةقائمة 
  )مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

  لفترة الثالثة         لفترة الثالثة     
  أشهر املنتهية يف        أشهر املنتهية يف  
١٠٢٠مارس  ٣١      ١٢٠١مارس  ٣١  

  )غري مراجعة(         )غري مراجعة(     
:األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

  )٦٦٢,٤٥٤(    )٥٣١,٧٤٥(    لفترةل ةساراخلصايف 
  :لبنود غري نقديةتعديالت 

    ٣٤,٠١٥      ٥١,٩٣٨      مشكوك يف حتصيلهاخمصص ذمم مدينة 
-    ٧٥٠      احلركة خمصص خمزون بطيء

    ٣٦٤,٩٦٣      ٣٨٦,٩٨٣      طفاءااستهالك و
  :تعديالت أخرى

    ٢٢٧,٣١٨      ٢٩٨,٦٤٩      مصاريف متويل
    )١٤٩(    )١٣(    عموالتائد وع

  :راس املال العاملتغريات يف ال
    ٤٩,١٣١      ٩٦٥,٢١٨      صايف - ةنيدمذمم 

    ٩,٠٥٦      )١٩,٢٧٥(    خمزون
    )٢٨٠,٧٤٠(    )٩٢,١١٦(    صايف - أخرىصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة م

    ٣٤٣,٠٩٤  )٣٥٨,٠٢٧(    دائنةذمم 
    )٥٧,٩٥٥(  )٧٧٨,١٨٦(    خرىأ مطلوباتو مصاريف مستحقة

    ١٠٥,٣٤٨  )٩٢,٠٣٥(    إيرادات مؤجلة
-  )٧٧,٨٠٤(    مطلوب ألطراف ذوي عالقة

  ١,٢٦٩  ١,١٢٨      مكافأة اية اخلدمة للموظفني خمصص
  ٦,٨٩٢١٣  )٤,٥٣٥٤٢  (    التشغيليةاألنشطة  الناتج من) املستخدم يف( صايف النقد

  :يةنشطة االستثمارالتدفقات النقدية من األ
    )٣٧,٧٢٦(    )١١٨,٥١٥(    ممتلكات ومعدات شراء

    )١,٠٤٠(    )٢,٦٦٣(    غري ملموسة موجوداتعلى ضافات إ
  ١٤٩    ١٣      ةصلحمعموالت ائد وع

  )٣٨,٦١٧(  )١٢١,١٦٥  (    األنشطة االستثماريةاملستخدم يف  النقدصايف 
  :يةنشطة التمويلالتدفقات النقدية من األ

-    ١٠٨,٣٦٧      أوراق دفع
-    ٩٠,٦٦٥      دفعات مقدمة من املسامهني

    ٦٧,٦٩٤      ٣٨,٦٢٣      صايف - عالقة مطلوب ألطراف ذوي
  )٠١٩٣,٨٠(  )١٦٠,٥٠٧  (    يف متويل مدفوعةمصار
  )٦١٢٦,١٠(  ٧٧,١٤٨      يةتمويلنشطة الاأل )املستخدم يف(الناتج من  لنقداصايف 

    )٣١,٨٢٧(    )٢٨٨,٥٥٢(  يعادلهوما يف النقد  التغريصايف 
  ٩٢٥٠٥,٧    ٧٠٢,١١٧      كما يف بداية الفترة هعادليوما النقد 

٤٧٣,٩٦٥  ٤١٣,٥٦٥      فترةيف اية ال وما يعادله كماالنقد 

  - معلومات إضافية غري نقدية
  التغري يف القيمة العادلة ملشتقات األدوات املالية تظهر

-  ٣٧,١٥٠      يف اجلانب املدين حلقوق املسامهني  

  .تعترب جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية ٢٠إىل  ٧إليضاحات املرفقة من صفحة إن ا
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  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
  )شركة مسامهة سعودية(

  األولية التغريات يف حقوق املسامهنيقائمة 

  )مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

    يـاحتياط      خسائـــر        

  امـــوع      وطـحتـ      متراكمـــة    ـالـاملـرأس   

ةراجعغري م

٦,١٢٩,٤١٢    )١٣٤,٦٣٠(    )٧,٧٣٥,٩٥٨(    ١٤,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١١يناير  ١

)٥٣١,٧٤٥(    -          )٥٣١,٧٤٥(    -          صايف اخلسارة للفترة

  ٣٧,١٥٠      ٣٧,١٥٠-  -          )٦إيضاح ( مشتقات أدوات مالية

٥,٦٣٤,٨١٧    )٩٧,٤٨٠  ()٨,٢٦٧,٧٠٣  (    ١٢٠١١٤,٠٠٠,٠٠٠ مارس ٣١

غري مراجعة

    ٨,٦٢٢,٤٧٩      -          )٥,٣٧٧,٥٢١(    ١٤,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٠يناير  ١

  )٦٦٢,٤٥٤(  -  )٦٦٢,٤٥٤(    -         صايف اخلسارة للفترة

  ٧,٩٦٠,٠٢٥    -  )٦,٠٣٩,٩٧٥(    ١٤,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٠مارس  ٣١

  .ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية جزءاًتعترب  ٢٠إىل  ٧من صفحة اإليضاحات املرفقة إن 

  نبيل رشدي يونان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية        سعد البراك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
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  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
  )شركة مسامهة سعودية(

  األولية حول القوائم املالية إيضاحات

  ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  )مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

-٧-

  معلومات عامة - ١

بتقديـم خدمات ") زين السعودية"أو  "الشركة("املتنقلة السعودية شركة االتصاالت تقوم 

االتصاالت املتنقلة يف اململكة العربية السعودية حيث تقوم بتشغيل وشراء وتقديـم وتركيب 
  .وإدارة وصيانة خدمات اهلاتف املنتقل

ادى مج ٢٥بتاريخ  ١٧٦الشركة هي شركة مسامهة سعودية أنشئت مبوجب القرار الوزاري رقم 

هـ ١٤٢٨ذو احلجة  ٢٨بتاريخ  ٣٥٧وقرار رقم ) ٢٠٠٧يونيو  ١١املوافق (هـ ١٤٢٨األوىل 

املوافق (هـ ١٤٢٨مجادى األوىل  ٢٦بتاريخ  ٤٨/واملرسوم امللكي رقم م) ٢٠٠٨يناير  ٧املوافق (
 ٤الصادر من مدينة الرياض بتاريخ  ١٠١٠٢٤٦١٩٢والسجل التجاري رقم ) ٢٠٠٧يونيو  ١٢

كمشغل ثالث خلدمة اهلاتف املنتقل املعتمد ) ٢٠٠٨مارس  ١٢املوافق (هـ ١٤٢٩ل ربيع األو

يقع . سنة هجرية ٢٥على تقنية جي أس أم وخدمة اجليل الثالث يف اململكة العربية السعودية ملدة 
  .املركز الرئيسي للشركة يف مدينة الرياض باململكة العربية السعودية

كما جتاوزت املطلوبات  ٢٠١١ مارس ٣١املنتهية يف  ةت الشركة صايف خسارة للفترتكبد
إىل  األمور تشري هذه إن. املتداولة املوجودات املتداولة ولديها خسائر متراكمة كما يف ذلك التاريخ

عند استحقاقها واستمرارها يف نشاطها يعتمد على مقدرا  أن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماا
التمويل  وتعتقد الشركة بأا ستنجح يف جهودها لتأمني .على ترتيب متويل كايف يف الوقت املناسب

 وبناًء عليه، فلقد مت إعداد القوائم املالية. للوفاء بالتزاماا من خالل قيامها بعملياا االعتيادية مالالز
  . املرفقة على أساس مبدأ االستمرارية يف النشاط ةاألولي

بإعادة هيكلة رأس  ٢٠١١ فرباير ٢٠يف اجتماعه املنعقد بتاريخ ") الس("أوصى جملس اإلدارة 

ريال سعودي إىل  ١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مال الشركة من خالل ختفيض رأس املال من 
مليار سهم إىل  ١,٤ن ريال سعودي، وبالتايل ختفيض عدد األسهم م ٦,٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠

٪ من ٥٥,٢٥أي مبعدل اخنفاض  سهم ٧٧٣,٥٠٠,٠٠٠سهم عن طريق إلغاء  ٦٢٦,٥٠٠,٠٠٠
إن الغرض من ختفيض . سهم تقريباً ١,٨٠٩٩٥ومبعدل ختفيض سهم واحد عن كل  رأس املال

وكذلك فقد . ٢٠١٠ ديسمرب ٣١ة للشركة كما يف ـال هو إطفاء اخلسائر املتراكمـرأس امل
ريال سعودي من خالل إصدار  ٤,٣٨٣,٤٨٧,١٨٠لس بزيادة رأس املال مبقدار أوصى ا

إن هذه التوصية للمجلس خاضعة ملوافقة ). حقوق األولوية(سهم جديد  ٤٣٨,٣٤٨,٧١٨

  .يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية وهيئة السوق املالية ووزارة التجارة والصناعةاملسامهني 

، اململكة العربية ١١٣٥١، الرياض ٢٩٥٨١٤ة هو صندوق بريد إن العنوان املسجل للشرك
  .السعودية
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-٨-

هـ ١٤٣٢ ______متت املوافقة على هذه القوائم املالية األولية من قبل اإلدارة بتاريخ 

) ______٢٠١١.(  

  اهلامة لسياسات احملاسبيةبأهم ا ملخص -٢

مت تطبيق هذه . املالية مت إدراجها أدناه إن السياسات احملاسبية اهلامة املطبقة يف إعداد هذه القوائم
  .السياسات بشكل منتظم جلميع السنوات املعروضة ما مل يذكر غري ذلك

  اإلعدادس أس  ١-٢
املرفقة على أساس التكلفة التارخيية وفقاً ملبدأ االستحقاق احملاسيب، واملعدلة  املاليةالقوائم  أعدت

لمعايري احملاسبية الصادرة عن اهليئة ل لقيمة العادلة، وطبقاًبإعادة تقييم مشتقات األدوات املالية با
كما ينبغي قراءة هذه القوائم املالية األولية جنباً إىل جنب مع  .السعودية للمحاسبني القانونيني

  . ٢٠١٠ديسمرب  ٣١القوائم املالية السنوية املراجعة للسنة املنتهية يف 

 إعداد القوائم املالية األولية املذكورة أدناه متوافقة مع إن أهم السياسات احملاسبية املستخدمة يف
  .٢٠١٠ديسمرب  ٣١ة للسنة املنتهية يف يف إعداد القوائم املالية املراجع السياسات احملاسبية املطبقة

  فترة البيانات املالية  ٢-٢
مت إعداد هذه . ديسمرب من كل سنة ميالدية ٣١يناير وتنتهي يف  ١السنة املالية للشركة يف  تبدأ

القوائم املالية األولية وفقاً ملعيار اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني للتقارير املالية األولية على 

وبالتايل . من السنة املاليةأساس فترات متكاملة واليت تعترب كل فترة انتقالية بوضعها جزء ال يتجزأ 
تتضمن . فإن اإليرادات واألرباح واملصاريف واخلسائر للفترة تسجل خالل الفترة اليت حتققت ا

هذه القوائم املالية األولية كافة التسويات، مبا يف ذلك التسويات االعتيادية املكررة، اليت تعتقد 

املايل والعمليات والتدفقات النقدية بصورة اإلدارة بأا ضرورية لعرض كل من القوائم املركز 
  . عادلة

  .ال تكون نتائج عمليات الفترة األولية مؤشراً على النتائج السنوية للعملياتقد 



  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
  )شركة مسامهة سعودية(

  األولية حول القوائم املالية إيضاحات

  ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  )مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

-٩-

  تقديرات وافتراضات حماسبية مؤثرة  ٣-٢

يتطلب إعداد القوائم املالية وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام تقديرات وافتراضات 

واملطلوبات، واإلفصاح عن املوجودات وااللتزامات احملتملة كما يف  املوجوداتتؤثر على مبالغ 
يتم تقييم . اليةتاريخ القوائم املالية، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات واملصاريف خالل الفترة امل

التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وهي مبنية على خربة سابقة وعوامل أخرى تتضمن 
تقوم الشركة بتقديرات وافتراضات . توقعات باألحداث املستقبلية واليت تعترب مناسبة للظروف

  .متعلقة باملستقبل، واليت وفقاً لتعريفها، نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلية

  التقارير القطاعية  ٤-٢

  القطاع التشغيلي) أ(

  :هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت القطاع التشغيلي  
،تعمل يف أنشطة تدر إيرادات

 ا من أجل اختاذ القرارات اليت تتعلق بتوزيعتقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عمليا
املصادر وتقييم األداء،

 معلومات مالية بشكل منفصلتتوفر عنها.  

  القطاع اجلغرايف) ب(

القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت تقوم بأنشطة تدر إيرادات 
  .يف بيئة اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى

  العمالت األجنبية  ٥-٢

  العملة الرئيسية) أ(

  .تظهر القوائم املالية للشركة بالريال السعودي واليت هي العملة الرئيسية للشركة  

  معامالت وأرصدة) ب(

يتم حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي على أساس أسعار الصرف 
ق العملة الناجتة عن تسوية تلك يتم قيد أرباح وخسائر فرو. السائدة يف تاريخ تلك املعامالت

املعامالت وكذلك الناجتة من حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس 
لعمليات واليت مل تكن جوهرية أسعار صرف العمالت السائدة كما يف اية الفترة ضمن قائمة ا

  .٢٠١٠و  ٢٠١١مارس  ٣١ة املنتهية يف للفتر
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-١٠-

  ما يعادلهنقد و  ٦-٢

يشتمل النقد وما يعادله النقد يف الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات قصرية األجل األخرى عالية 
  .السيولة واليت تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء

  ذمم مدينة  ٧-٢
وغري املفوترة بعد  تظهر الذمم املدينة بصايف القيمة القابلة للتحقق واليت متثل اإليرادات املفوترة

خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها عندما يكون  ينشأ. خصم خمصص الذمم املشكوك يف حتصيلها

هناك دليل موضوعي على عدم متكن الشركة من حتصيل مجيع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط 
مصاريف "د يتم قيد هذه املخصصات يف قائمة العمليات وتظهر حتت بن. األصلية للذمم املدينة

وعندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل خمصص الديون " توزيع وتسويق
تقيد أي مبالغ تسترد يف وقت الحق لذمم قد مت شطبها بقيد دائن على . املشكوك يف حتصيلها

  .يف قائمة العمليات" مصاريف توزيع وتسويق"

  خمزون  ٨-٢
حيدد سعر التكلفة . سعر التكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل يقيد املخزون على أساس

متثل صايف القيمة القابلة للتحقق سعر البيع املقدر يف سياق . على أساس متوسط التكلفة املرجح
  .األعمال العادية ناقصاً تكاليف استكمال العملية ومصاريف البيع

  معداتو ممتلكات  ٩-٢

ما عدا اإلنشاءات حتت  املتراكمة االستهالكات خصمكلفة بعد تاملعدات بالوتظهر املمتلكات 
حيمل االستهالك على قائمة العمليات على أساس طريقة القسط الثابت . التنفيذ اليت تظهر بالتكلفة

  :وذلك لتوزيع تكلفة هذه املوجودات على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة هلا كما يلي

مدة اإلجيار أو العمر االنتاجي أيهما أقلحتسينات على عقارات مستأجرة 
سنوات٨معدات اتصاالت

سنة١٥)اتصاالت(أعمال مدنية 
سنتنيأنظمة تقنية املعلومات
سنوات٥خوادم تقنية املعلومات

سنوات٥وتركيباتثاث أ
سنتنيمعدات مكتبية

سنوات٥ووسائل نقل أخرىسيارات

حتدد األرباح واخلسائر الناجتة عن االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيد يف قائمة 
  .العمليات



  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
  )شركة مسامهة سعودية(

  األولية حول القوائم املالية إيضاحات

  ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  )مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

-١١-

تقيد مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية اليت ال تزيد جوهرياً من العمر اإلنتاجي املقدر لألصل 
يتم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلامة، إن وجدت، ويتم . هايف قائمة العمليات عند تكبد

  .استبعاد األصل الذي مت استبداله

  موجودات غري ملموسة  ١٠-٢
مت حتديد فترة اإلطفاء واملقدرة بـ  .يتم قياس رسم الرخصة بالتكلفة بعد طرح اإلطفاء املتراكم

ديد الترخيص وفيما إذا كان الترخيص سنة هجرية بناًء على فترة الترخيص القائمة وشروط جت ٢٥
يتم حتميل مصاريف اإلطفاء على قائمة العمليات على أساس القسط . معتمداً على تقنية حمددة

  .الثابت خالل العمر االنتاجي املقدر للشبكة من تاريخ بدء اخلدمة للشبكة

تراخيص الربامج احلاسوبية على أساس التكاليف املتكبدة الستحواذها وتفعيلها  تتم رمسلة
يتم إطفاء هذه التكاليف على أساس العمر اإلنتاجي املقدر هلا والذي يتراوح ما بني . لالستخدام

يتم تسجيل التكاليف املرتبطة بشكل مباشر بإنتاج منتجات برجمية قابلة للتحديد . سنوات ٥-٢
مسيطر عليها من قبل الشركة ويتوقع منها منافع اقتصادية مستقبلية تتعدى تكلفتها خالل ومميزة و

  .فترة تتعدى سنة واحدة كموجودات غري ملموسة

  .يتم تسجيل التكاليف املرتبطة بصيانة الربجميات كمصاريف عند حدوثها

  اهلبوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة  ١١-٢
ري املتداولة فيما يتعلق باهلبوط يف قيمتها عندما تشري احلاالت أو التغري يف يتم مراجعة املوجودات غ

يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن اهلبوط . الظروف إىل أن القيمة الدفترية قد تكون غري قابلة لالسترداد

القيمة يف القيمة، واليت متثل الزيادة يف القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي 

لغرض تقدير اهلبوط، يتم . أيهما أعلى ،البيع أو قيمة االستخدام تكاليفالعادلة لألصل ناقصاً 

وحدات (يث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة وحمددة حبجتميع املوجودات على أدىن مستوى هلا 
مراجعة املوجودات غري املتداولة، خبالف املوجودات غري امللموسة، واليت سبق أن  يتم). مدرة للنقد

إذا ما . حدث هبوط يف قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك اهلبوط، وذلك يف تاريخ كل فترة مالية
الوحدة املدرة يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو  هلبوطمت الحقاً عكس خسارة ا

القيمة الدفترية فيما لو مل يتم  عن زيدي ، على أاللالستردادالقابلة تها لقيمالتقدير املعدل إىل د للنق
يتم إثبات . يف السنوات السابقةالوحدة املدرة للنقد يف قيمة ذلك األصل أو  هلبوطإثبات خسارة ا
 يف هلبوطخسارة ا ال يتم عكس .قائمة العملياتإيرادات يف كيف القيمة فوراً  هلبوطعكس خسارة ا

  .قيمة املوجودات غري امللموسة
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-١٢-

  قروض  ١٢-٢

يتم رمسلة . املتكبدة ةاملستلمة بعد حسم تكاليف املعامل تحصالتالقروض بقيمة امليتم إثبات 

كجزء من  وذلك أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة باقتناءتكاليف القروض اليت ترتبط مباشرة 
  .قائمة العملياتتكاليف القروض األخرى على  حتميليتم . هذه املوجودات

  إجيارات رأمسالية  ١٣-٢
الشركة باحملاسبة عن املمتلكات واملعدات املقتناة مبوجب عقود إجيار رأمسالية وذلك بقيد  تقوم

 يتم حتديد هذه املبالغ بناًء على القيمة احلالية للحد األدىن من. املوجودات واملطلوبات املتعلقة ا
يتم توزيع النفقات املالية على فترة اإلجيار بطريقة توفر معدل حتميل دوري ثابت .  دفعات اإلجيار

يتم حتميل استهالك املوجودات املقتناة مبوجب عقود إجيار رأمسالية . على رصيد املطلوبات القائم
  .لك املوجوداتعلى قائمة العمليات وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت باملعدالت املالئمة لت

  ذمم دائنة ومستحقات  ١٤-٢
إصدار فواتري مت  سواًء ،يتم إثبات مبالغ املطلوبات اليت سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة

  .ة أو المبوجبها إىل الشرك

  خمصصات  ١٥-٢
قانوين حايل أو متوقع ناتج عن حدث  إلتزام الشركةاملخصصات عندما يكون لدى  يتم إثبات

حتمال وجود إستخدام للموارد لتسوية اإللتزام، وإمكانية تقدير املبلغ بشكل يعتمد إسابق، وهناك 
  .عليه

  زكاة  ١٦-٢
يتم حتميل "). املصلحة("مصلحة الزكاة والدخل  ختضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة وتعليمات

يتم تسجيل املبالغ اإلضافية  .خمصص الزكاة املستحقة على الشركة، إن وجد، على قائمة العمليات
  .املستحقة، إن وجدت، مبوجب الربوط الزكوية النهائية، عند حتديدها

ف غري مقيمة يف اململكة تقوم الشركة باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت حمددة مع أطرا
  .العربية السعودية وذلك طبقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي
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-١٣-

  للموظفني  اخلدمة ايةخمصص مكافأة   ١٧-٢

ال يف اململكة شروط أنظمة العمل والعم للموظفني مبوجب اخلدمةيتم قيد خمصص مكافأة اية 
يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على  .ملياتقائمة العل على وحيممن قبل الشركة  العربية السعودية

أساس القيمة احلالية للمكافأة املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ 
يتم إحتساب املبالغ املسددة عند اية اخلدمة على أساس رواتب وبدالت . قائمة املركز املايل

، كما هو موضح يف أنظمة اململكة العربية كمةاملوظفني األخرية وعدد سنوات خدمام املترا
  .السعودية

  إيرادات  ١٨-٢
تتكون اإليرادات من االتصاالت املتنقلة من . تتكون اإليرادات من اإليرادات من االتصاالت املتنقلة

مبالغ حمملة على العمالء عند استخدامهم لفترات البث والرسائل النصية ومجيع خدمات 
ة األخرى مبا يف ذلك توفري خدمات البيانات واملعلومات ورسوم ربط مستخدمي االتصاالت املتنقل

  .شبكات احملمول األخرى واخلط األرضي بشبكة الشركة

كإيراد  تسجل فترات االتصال املستخدمة من قبل العمالء كجزء من الفواتري الدورية ويعترف ا
يتم تسجيل اإليرادات من اخلدمات غري املفوترة والناجتة من اخلدمات اليت . خالل تلك الفترة

قدمت من تاريخ إعداد الفاتورة إىل اية كل فترة حماسبية كإيرادات مستحقة بينما يتم باإليرادات 
أما اإليرادات الناجتة عن بيع . غري املكتسبة من اخلدمات املقدمة يف الفترات التالية لكل فترة حماسبية

البطاقات املسبقة الدفع فإا تؤجل إىل أن يستخدم العميل فترات االتصال أو عند انتهاء رصيد 
  .صالحية هذه البطاقات

عندما تقوم الشركة بتقديـم  اإليرادات الناجتة عن توفري خدمات البيانات واملعلومات يعترف ا

اخلدمة ويتوقف ذلك على طبيعة اخلدمة فإما يعترف ا حسب إمجايل مبلغ الفاتورة أو مبلغ 
  .العمولة املستحق مقابل تيسري اخلدمة

تقوم الشركة بتقديـم احلوافز للعمالء كجزء من عروضها التروجيية، عند تقديـم مثل هذه 
تضمن مزايا أخرى، فإن اإليراد الذي ميثل القيمة العادلة للحافز احلوافز يف سياق العرض الذي ي

واملرتبط باملزايا األخرى املقدمة للعميل كجزء من العرض نفسه، يؤجل ويعترف به طبقاً لوفاء 
وفيما خيص العروض اليت تتضمن أكثر من ميزة، فإن قيمة . الشركة اللتزاماا املتعلقة باحلافز

تقوم الشركة بصفة عامة . زة بناًء على القيمة العادلة لكل عنصر منفرداًالعرض توزع على كل مي

بتحديد القيم العادلة للعناصر املنفردة طبقاً لألسعار اليت يتم عندها بيع كل ميزة على أساس 
  .مستقل



  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
  )شركة مسامهة سعودية(

  األولية حول القوائم املالية إيضاحات

  ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  )مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

-١٤-

  داريةإوعمومية ووتسويق  توزيع مصاريف  ١٩-٢
على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت  داريةوالتسويق والعمومية واإل توزيعف الـمصاري تشتمل

ة املتعارف يلمبادئ احملاسبلوفقاً كما هو مطلوب  اإليراد اليفتك بالضرورة جزءاً منتكون ال 
، اإليراد اليفتكو داريةواإلوالعمومية  سويقوالت توزيعمصاريف ال توزع هذه التكاليف بني. عليها

  .إن لزم األمر، بطريقة منتظمة

  إجيار تشغيلية عقود  ٢٠-٢

تصنف عقود اإلجيار للممتلكات واملعدات كعقود إجيار تشغيلية يف حالة بقاء مجيع املخاطر واملنافع 
يتم حتميل املبالغ املدفوعة مبوجب عقود اإلجيار التشغيلية من . هلذه املعدات واملمتلكات مع املؤجر

ساس القسط الثابت على مدى فترة  قبل الشركة بصفتها مستأجرة على قائمة العمليات على أ
  .عقود اإلجيار ذات العالقة

  مشتقات األدوات املالية  ٢١-٢
تعتمد طريقة االعتراف باألرباح واخلسائر الناجتة . يتم قياس مشتقات األدوات املالية بالقيمة العادلة

ات يف القيمة إن اجلزء الفعال من التغري .إذا كانت هذه املشتقات خمصصة كأدوات حتوط أم ال

العادلة هلذه املشتقات اليت مت ختصيصها وينطبق عليها مفهوم التحوط للتدفقات النقدية، يتم 
إن األرباح واخلسائر املرتبطة باجلزء غري . االعتراف ا كاحتياطي حتوط يف قائمة حقوق املسامهني

رباح واخلسائر اليت مت االعتراف إن األ. الفعال يتم االعتراف ا مباشرة يف قائمة العمليات األولية

ا مبدئياً يف احتياطي التحوط، يتم حتويلها إىل قائمة العمليات األولية يف الفترة اليت حدث فيها 
  .التأثري على قائمة العمليات األولية من قبل البند املتحوط منه

  إعادة تصنيف  ٢٢-٢

األولية  املالية والقوائم ٢٠١٠ديسمرب  ٣١املقارنة يف املبالغ يف القوائم املالية بعض مت إعادة تصنيف 

  :، كاآليت٢٠١١لكي تتوافق مع عرض  ٢٠١٠مارس  ٣١يف 

مليون ريال سعودي  ١٠٥,٣مببلغ  مصاريف متويل مستحقةلعرض أفضل، مت إعادة تصنيف -١

بدالً من مصاريف ) ٤إيضاح (ضمن دفعات مقدمة من املسامهني  ٢٠١٠مارس  ٣١كما يف 
.ومطلوبات أخرى مستحقة

دفعات  ضمن ٢٠١٠مارس  ٣١مليون ريال سعودي كما يف  ٤٩١,٢مت إعادة تصنيف مبلغ -٢

.بدالً من عرضه ضمن املطلوب ألطراف ذوي عالقة) ٤إيضاح (سامهني املمقدمة من 

املطلوب ضمن  ٢٠١٠مارس  ٣١مليون ريال سعودي كما يف  ٦٥,٨إعادة تصنيف مبلغ مت -٣
.بدالً من عرضه ضمن املطلوب ألطراف ذوي عالقة من أطراف ذوي عالقة



  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
  )شركة مسامهة سعودية(

  األولية حول القوائم املالية إيضاحات

  ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  )مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

-١٥-

مليون ريال سعودي كما يف  ١٨٤,٩و  ريال سعودي مليون ٣٣٩,٨إعادة تصنيف مبلغ مت -٤
ضمن املطلوب من أطراف ذوي على التوايل،  ٢٠١٠مارس  ٣١و  ٢٠١٠ديسمرب  ٣١

 –بدالً من عرضه ضمن املطلوب ألطراف ذوي عالقة املطلوبات غري املتداولة  –عالقة 
  .تداولةاملطلوبات امل

قصري األجل متويل -٣

قصري األجل من خالل بنك يب إن يب باريبس ويستحق  متويل، مت ترتيب ٢٠١٠خالل يونيو 

من أجل إعادة متويل االلتزامات القائمة على الشركة من قبل إتفاقيات  ٢٠١١السداد يف يونيو 
مليون  ٤٣٨,٨يتكون من جزء بالريال السعودي بإمجايل  لتمويلهذا ا. وردين احلالينيمتويل امل

مليون ريال  ١,٧٥٥(مليون دوالر أمريكي  ٤٦٨ريال سعودي وجزء بالدوالر األمريكي بإمجايل 
خيضع ملصاريف متويل  التمويلإن  .وذلك مقابل ضمانات مقدمة من مساهم مؤسس) سعودي

  .كما نصت االتفاقية

طويل األجل من أحد البنوك احمللية  متويل، مت ترتيب ٢٠١١إبريل  ١١الحقاً لنهاية الفترة، وبتاريخ 
بتاريخ  املذكور أعاله لتصبح مستحقةل ـقصري األج ات الشركة للتمويلـإلعادة متويل التزام

ريال مليون  ١,٨٧٥يتكون من جزء بالريال السعودي بإمجايل  تمويلإن هذا ال. ٢٠١٣إبريل  ١٠

مليون ريال  ٣٧٥(مليون دوالر أمريكي  ١٠٠سعودي وجزء بالدوالر األمريكي بإمجايل 
خيضع ملصاريف متويل  تمويلإن ال. وذلك مقابل ضمانات مقدمة من مساهم مؤسس) سعودي

  .كما نصت االتفاقية

دفعات من املسامهني -٤

قام املسامهون املؤسسون بدفع مبالغ كدفعات مقدمة للشركة طبقاً للترتيبات املتفق عليها مع 

خيضع ملصاريف متويل على أساس ، إن الرصيد القائم ٢٠٠٩الشركاء خالل الربع الثالث من عام 
  .املعدالت السائدة يف السوق



  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
  )شركة مسامهة سعودية(

  األولية حول القوائم املالية إيضاحات

  ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  )مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

-١٦-

  :فيما يلي تفصيل للدفعات من املسامهني

٢٠١٠مارس  ٢٠١٠٣١سمرب دي ٣١  ١٢٠١مارس  ٣١  

  )غري مراجعة(     )مراجعة(       )غري مراجعة( 

  ٢,٣٥٠,٥٩٥    ٢,٣٥٠,٥٩٥  ٢,٤٤١,٢٦٠  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  شركة ركيزة القابضة

    ١٠٩,٥٨٧    ١٠٩,٥٨٧    ١٠٩,٥٨٧  راعيشركة امل
    ١٠٩,٥٨٧    ١٠٩,٥٨٧    ١٠٩,٥٨٧  مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت

    ٥٤,٧٩٣    ٥٤,٧٩٣    ٥٤,٧٩٣  شركة اجلريسي للتنمية احملدودة
  ٢٧,٣٩٧    ٢٧,٣٩٧    ٢٧,٣٩٧  شركة السيل الشرقية احملدودة

٣,٤٠٥,١٩٨      ٣,٤٠٥,١٩٨  ٣,٤٩٥,٨٦٣  
  ١٠٥,٣٠٨      ٢٦٠,٢٩٩    ٣٠٩,٤٧١  مصاريف متويل مستحقة

  ٣,٥١٠,٥٠٦      ٦٦٥,٤٩٧,٣  ٣,٨٠٥,٣٣٤  اموع

، مبا يف ذلك ٢٠١١ مارس ٣١مل يتم جدولة سداد الدفعات املقدمة من املسامهني كما يف 

مليار ريال  ٩,٧٥مببلغ  املراحبة املشترك حىت يتم سداد متويلوذلك مصاريف التمويل املستحقة 

  .)٥إيضاح (سعودي 

  من البنوك متويل مراحبة مشترك -٥

مليار ريال سعودي تقريباً، من خالل  ٩,٧٥البالغ ) مراحبة متويل(مت ترتيب متويل املراحبة املشترك 
هر البنك السعودي الفرنسي وذلك لغرض إعادة متويل التسهيل التمويلي السابق الذي استحق يف ش

مليار ريال سعودي  ٧,٠٩من جزء بالريال السعودي بامجايل  يتكون هذا التمويل. ٢٠٠٩يوليو 

مليار ريال  ٢,٦٦(مليون دوالر أمريكي  ٧١٠وجزء آخر بالدوالر األمريكي بإمجايل قدره 
  ).سعودي



  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
  )شركة مسامهة سعودية(

  األولية حول القوائم املالية إيضاحات

  ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  )مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

-١٧-

إن أصل مبلغ التمويل . املراحبة بشكل ربع سنوي على سنتني تسدد مصاريف التمويل وفقاً لتمويل
وطبقاً التفاقية متويل املراحبة فإنه يف  .٢٠١١أغسطس  ١٢داد دفعة واحدة بتاريخ ـستحق السي

 ١٢( يف متديد تاريخ السداد األويلغري مشروط خيار  فإن لدى الشركة ،حال عدم تعثر الشركة
وأيضاً،  .من خالل اشعار املقرضني بذلك، ٢٠١٢ملدة ستة أشهر، حىت فرباير ) ٢٠١١أغسطس 

متديد إضايف لتمويل املراحبة لستة أشهر أخرى  يف اخليار عدم التعثر، تعطي االتفاقية الشركة يف حال
مارس  ٣١وبناًء عليه، مت تصنيف الرصيد القائم كما يف . مع موافقة خطية مسبقة من املقرضني

  .كبند طويل األجل ٢٠١١

:تتلخص القيود املالية احملددة من قبل البنوك املقرضة فيما يلي
رهونات سلبية على مجيع اإليرادات واملوجودات.
 قيود على القروض والضمانات اليت متنح للعمالء واملوزعني والتجار وباعة التجزئة وباعة

.اجلملة واملوظفني
 عدم حصول الشركة على أي تسهيالت إضافية، حقوق متساوية، كما تشترط التأمني على

.مجيع موجودات الشركة
 بالشروط املالية احملددة على مدى الزمنااللتزام.

  مشتقات أدوات مالية -٦

 االفتراضية مع مبالغ العقود) مقايضة سعر العمولة(تتلخص القيمة العادلة ملشتقات األدوات املالية 
  :مبا يلي

  ةالقيمة العادلة السالب

ديسمرب ٣١    مارس ٣١     غ العقـدـمبل

  ٢٠١٠      ٢٠١١      ـيـاالفتراض  

)مراجعة(      )غري مراجعة(    

١٣٤,٦٣٠    ٩٧,٤٨٠  ٨,٢٨٧,٥٠٠  مشتقات أدوات مالية



  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
  )شركة مسامهة سعودية(

  األولية حول القوائم املالية إيضاحات

  ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  )مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

-١٨-

  رأس املال -٧

 ٢٠١٠مارس  ٣١و  ٢٠١٠ ديسمرب ٣١و  ٢٠١١ مارس ٣١كما يف  الشركةتكون رأس مال 
  :ريال سعودي وهي موزعة كاآليت ١٠مليار سهم وتبلغ القيمة االمسية لكل سهم  ١,٤من 

  رأس املال        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  العرب للمقاوالت مؤسسة أشبال

  ١٧٥,٠٠٠  ١٧,٥٠٠,٠٠٠  شركة اجلريسي للتنمية احملدودة
  ١٧٥,٠٠٠  ١٧,٥٠٠,٠٠٠  مؤسسة النخبة املعمارية للمقاوالت

  ٨٧,٥٠٠    ٨,٧٥٠,٠٠٠  شركة السيل الشرقية احملدودة
    ٧,٠٠٠,٠٠٠    ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  جمموع املسامهون املؤسسون

  ٧٠٠,٠٠٠    ٧٠,٠٠٠,٠٠٠  املؤسسة العامة للتقاعد
  ٦,٣٠٠,٠٠٠    ٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠  مسامهة اجلمهور

  ٠٠٠,٠٠٠١٤,  ٠٠٠,٠٠٠١,٤٠٠,  اموع

خسارة السهم -٨

وصايف  صايف - من العمليات واخلسائر غري التشغيلية مت احتساب اخلسارة للسهم بقسمة اخلسائر 

 واليت كان عددها الفترة هذه خالل املتداولة عدد األسهماملتوسط املرجح لعلى  لكل فترةاخلسارة 
  .مليار سهم ١,٤



  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
  )شركة مسامهة سعودية(

  األولية حول القوائم املالية إيضاحات

  ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  )مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

-١٩-

إجيارات تشغيلية -٩

تلك االلتزامات املتعلقة بتتمثل  .اعملياب املتعلقةالفنية املكاتب ومواقع ومباين تستأجر الشركة 
  :كما يلي ةالتشغيلي اإلجيارات

٢٠١٠مارس ٢٠١٠٣١ديسمرب ٢٠١١٣١مارس ٣١

)غري مراجعة()مراجعة()غري مراجعة(

١٣٥,٢٠٢١٦٤,٥٢٠١٢٥,٢٩٧شهر١٢خالل 

٥٣٢,٤٩٣٦١٤,٧٥٣٥٣٥,٣٧٨سنوات٥–٢من 

٢٤٠,٣٧٤٢٩٤,٧٤٧٣٩١,٩٨٨سنوات٥أكثر من 

٩٠٨,٠٦٩١,٠٧٤,٠٢٠١,٠٥٢,٦٦٣

التزامات حمتملة وتعهدات -١٠

اتفاقيات مع موردين لشراء أجهزة اتصاالت ومع شركات اتصاالت متنقلة  أبرمت الشركة عدة
  :تتكون التعهدات الرأمسالية املستقبلية مما يلي. أخرى وذلك لتزويد خدمة االتصاالت املتنقلة

٢٠١٠مارس ٢٠١٠٣١ديسمرب ٢٠١١٣١مارس ٣١

)غري مراجعة()مراجعة()غري مراجعة(

٣٥٤,٠٩٤٤٨٠,٣٦٧٨٠٤,٧٥٥شهر١٢خالل 

٧٤٩,١٧٥٩١٢,٤٩٤٦,٢١٥سنوات٥–٢من 

١,١٠٣,٢٦٩١,٣٩٢,٨٦١٨١٠,٩٧٠

. باإلضافة إىل ذلك فإن الشركة وضمن أعماهلا املعتادة قد ختضع إىل أو تدخل يف قضايا قانونية
جوهري حمتمل هلذه القضايا على املركز املايل للشركة أو على  وتعتقد اإلدارة بأنه ليس هناك أثر

  .نتائج عملياا

املعلومات القطاعية -١١

 من تاريخ بداية النشاط فإنو ،٢٠٠٨أغسطس  ٢٦طاا التجارية يف بدأت الشركة مزاولة نشا
لذلك فإن املعلومات القطاعية  م خدمات هاتف املتنقلـالرئيسية تتركز يف تقديعمليات الشركة 
  .غري قابلة للتطبيق



  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية
  )شركة مسامهة سعودية(

  األولية حول القوائم املالية إيضاحات

  ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  )مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

-٢٠-

الزكاة -١٢

مل يتم تكوين خمصص زكاة يف القوائم املالية األولية املرفقة حيث أن الوعاء الزكوي للشركة يظهر 
مل تستلم الشركة الربوط الزكوية النهائية . بالقيمة السالبة باإلضافة إىل أن الشركة تكبدت خسائر

  .٢٠٠٩و  ٢٠٠٨نتني من املصلحة للس




