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 اتوالنشاط التكوين - 0

تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة )"الشرركة" أو "زٌرن السرعودٌة"( بتقدٌردم خردمات االتصراالت المتنقلرة فرً المملكرة 

 .تقوم بتشغٌل وشراء وتقدٌدم وتركٌب وإدارة وصٌانة خدمات الهاتف المتنقلالعربٌة السعودٌة حٌث 
 

هد 1423جمادى األولى  25بتارٌخ  176رقم  ةالوزارٌ اتأنشئت بموجب القرار "شركة مساهمة سعودٌة" ًهإن الشركة 

( والمرسروم الملكرً 2223ٌناٌر  7هد )الموافق 1423ذو الحجة  23بتارٌخ  357( وقرار رقم 2227ٌونٌو  11)الموافق 

 1212246192( والسجرردل التجررداري رقررم 2227 ٌونٌررو 12هررد )الموافررق 1423جمررادى األولررى  26/م بتررارٌخ 43رقررم 

( كمشغل 2223مارس  12هد )الموافق 1429ربٌع األول  4الصادر من مدٌنة الرٌاض بالمملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ 

  .سرنة 25تقنٌة جً أس أم وخدمة الجٌل الثالث فً المملكة العربٌة السرعودٌة لمردة  ثالث لخدمة الهاتف المتنقل المعتمد على

 .ٌقع المركز الرئٌسً للشركة فً مدٌنة الرٌاض بالمملكة العربٌة السعودٌة

 
 

تجراوزت المطلوبرات المتداولرة الموجرودات و، كمرا 2213 ٌونٌرو 32إلرى  2213ٌنراٌر  1من  فترةلل خسائرتكبدت الشركة 

لتزاماتهدا من خالل قٌامهرا إتعتقد الشركة بؤنها سوف تتمكن من الوفاء ب ولدٌها عجز متراكم  كما فً ذلك التارٌخ. اولةالمتد

 .عتٌادٌة وجهودها فً تؤمٌن التموٌل الالزم بعملٌاتها اإل

 

وهٌئرة السروق المالٌرة(،  وتقنٌة المعلوماتئة االتصاالت هٌبعد الحصول على الموافقات الالزمة من قبل الهٌئات التنظٌمٌة )

 ، وتمت الموافقة على القرارات التالٌة:2212ٌولٌو  4تم عقد اجتماع الجمعٌة العمومٌة غٌر العادٌة فً 

  ملٌار لاير سرعودي  4,3 سعودي إلى ملٌار لاير 14الموافقة على قرار مجلس اإلدارة لتخفٌض رأس مال الشركة من

ملٌون سهم لتعروٌض عجرز الشرركة المترراكم  432,1ملٌار سهم الى  1,4وبناًء على ذلك ٌتم تخفٌض عدد األسهم من 

 .2211سبتمبر  32حتى 

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

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

  للدفعات المقدمة من المساهمٌن المإسسٌن" ملٌار لاير سعودي لرسملة جزئٌة  2,5 ٌقدر بددتم استخدام مبلغ ". 

 سرجل فرً المسرجلٌن الشرركة مساهمً قبل من اإلكتتاب طرٌق عن سعودي لاير ملٌار 3,5 بددد تقدر نقدٌة سٌولة ضخ 

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

  تخفٌض وإعادة زٌادة رأس المال  أثرمن النظام األساسً للشركة لتعكس  3و  7الموافقة على التعدٌالت العائدة للبنود

 التالً:ك على النظام األساسً هًلتعدٌالت ا إن .الحقاً 

  إن عردد  .ملٌرار لاير سرعودي بعرد إصردار أسرهم حقروق أولوٌرة  12,3بعد التعدٌل:  إن رأس مرال الشرركة هرو  7البند

 .لاير سعودي للسهم الواحد 12ملٌار سهم بقٌمة إسمٌة تبلغ  1,23األسهم هو 

 بإجمرالًالواحرد  للسرهم سرعوديلاير  12تبلغ  إسمٌةملٌار سهم بقٌمة  1,23 إكتتب المساهمٌن فًبعد التعدٌل:  3 البند 

 .سعودي لاير ملٌار 12,3

ٌولٌرو  17وترم إغالقهرا بنهاٌرة ٌروم  2212ٌولٌرو  12بدأت فترة االكتتاب المتعلقة بعملٌة إصدار أسرهم حقروق األولوٌرة فرً 

2212. 

http://www.citc.gov.sa/
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 بنجاح عملٌة إعادة هٌكلة رأس المال والتً شملت المراحل التالٌة: 2212ٌولٌو  24نفذت زٌن السعودٌة بتارٌخ 

 تخفٌض رأس المال. 

 "رسملة جزئٌة لد "الدفعات المقدمة من المساهمٌن المإسسٌن.  

 إصدار أسهم حقوق أولوٌة. 
 

مباشررة فرً قائمرة التغٌررات فرً حقروق ملٌرون لاير سرعودي ترم قٌردها  137,6إن تكلفة المعامالت المذكورة أعاله والبالغة 

 .المساهمٌن
 

 رأس المال  تخفيض
 

وعلٌره فقرد ترم تخفرٌض إجمرالً سرعودي، ملٌرار لاير  4,3لاير سعودي إلرى  ملٌار 14من قامت الشركة بتخفٌض رأسمالها 

 قردره نخفراضإأي بمعردل )سرهم ملٌرون 919,9سرهم عرن طرٌرق إلغراء  ملٌون 432,1 ملٌار سهم إلى 1,4عدد األسهم من 

. ترم 2211سربتمبر  32 فرًإن الغرض من هذا التخفٌض هو إطفاء العجز المتراكم للشرركة كمرا  .(رأس المال فً٪ 65,7

   .2212ٌولٌو  4اإلنتهاء من عملٌة تخفٌض رأس المال فً 

 "المإسسين "الدفعات المقدمة من المساهمين رسملة جزئية لـ

)راجرع قام المساهمون المإسسون الذٌن قدموا للشركة سابقاً دفعات مقدمة خاضعة لفائدة بما فٌهم بٌت أبرو ظبرً لتسرتثمار 

ملٌرار لاير  2,5برسرملة جرزء مرن "الردفعات المقدمرة مرن المسراهمٌن المإسسرٌن" والترً بلغرت حروالً ( 6و 4إٌضاح رقرم 

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

عردد ملٌرار لاير سرعودي، وعلٌره فقرد ترم زٌرادة  7,3ملٌار لاير سرعودي إلرى  4,3بعد عملٌة الرسملة ارتفع رأس المال من 

 .ملٌون سهم 734,7ملٌون سهم إلى  432,1 األسهم من

 أولويةإصدار أسهم حقوق 

الرسملة الجزئٌة المذكورة أعاله، تم ضدخ سرٌولة نقدٌردة عرن طرٌرق إصرددار أسرهم حقروق أولوٌردة بلغرت قٌمتهرا  بعد عملٌة 

ملٌار لاير سعودي. لقد تم االكتتاب بهذا المبلغ من قبل مساهمً الشرركة المسرجلٌن فرً سرجل زٌرن السرعودٌة كمرا فرً  3,5

 ملٌرار لاير 7,3. وبعرد هرذه العملٌرة إرتفرع رأس المرال مرن 2212ٌرو ٌول 4تارٌخ انعقاد الجمعٌة العمومٌة غٌر العادٌة فً 

ملٌرار سرهم . وقرد  1,23ملٌرون سرهم إلرى  734,7ملٌار لاير سرعودي وعلٌره فقرد زاد عردد األسرهم مرن  12,3سعودي إلى 

ملٌرار  2,2ً البرالغ ملٌار لاير سعودي بٌنما تم ضرخ المبلرغ المتبقر 1,3قامت شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك بضخ مبلغ 

 .لاير سعودي عن طرٌق االكتتاب العام

 .%37,25% إلى 25وبناًء على ذلك، ارتفعت نسبة ملكٌة شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك من 
 

 سعٛدي عٍى إٌحٛ اٌّبٍٓ أدٔاٖ: ٍٍِاس لاير 0,2لاِج اٌششوت باسخخذاَ جضء ِٓ اٌسٌٍٛت إٌمذٌت اٌخً حُ ضخٙا ٚاٌباٌغت 

  إصدار أسهم حقوق األولوٌةالمتعلقة ب تكالٌفالتسدٌد. 

  ملٌون لاير سعودي 752المشترك بقٌمة لمرابحة ا تسهٌل أصل من جزءتسدٌد. 

  لشركةل االستٌعابٌةلزٌادة التغطٌة والقدرة  والمطلوبةرأسمالٌة المشارٌع التموٌل نفقات. 
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 عادة التمويلإ اتإتفاقي

الحررالٌٌن والبحررث عررن  لمسررتثمرٌنعلررى البرردء فررً المفاوضررات مررع ا  أٌضرراً  مجلررس اإلدارة وافررق،  2211أكترروبر  11فررً 

  .الحالًالمرابحة تسهٌل إلعادة  جدد محتملٌن مستثمرٌن

 

قبرل هرذا الترارٌخ حصرلت  .ملٌرار لاير سرعودي 9,75ٌل المرابحرة الحرالً والبرالغ سره، إستحق سرداد ت2212ٌولٌو  27 فً

المرابحة علرى تمدٌرد ترارٌخ اإلسرتحقاق لمردة شرهرٌن حترى ترارٌخ تسهٌل الشركة على الموافقة باإلجماع من قبل مستثمري 

  .2213 ٌولٌو 31الحالً حتى التسهٌل حصلت الشركة على عدة موافقات لتمدٌد بعد ذلك . 2212سبتمبر  27

 

مرحلرة متقدمرة  فرًإن الشرركة . ملزماً وذلك إلتاحة الفرصة لتنفٌذ عملٌة إعادة تموٌل جدٌردإن تمدٌد تارٌخ االستحقاق كان 

تسرهٌل جداً مع مجموعة من البنروك المشرتركة والترً تضرم المسرتثمرٌن الحرالٌٌن ومسرتثمرٌن محتملرٌن جردد إلعرادة تموٌرل 

 . 2213توقٌعها على األرجح خالل عام تعتقد اإلدارة بؤن إتفاقٌة إعادة التموٌل سٌتم  .المرابحة الحالً

 

ملٌرون لاير سرعودي مرن عائردات عملٌرة  752وفً نفس الوقت وكما تم ذكره سابقاً، استخدمت زٌن السرعودٌة مبلرغ وقردره 

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

ٌردفع بالكامرل وملٌرار لاير سرعوي  2,25بلرغ بم جدٌرد طوٌل االجل تسهٌل قرضتوقٌع ب الشركة قامت،  2213ٌونٌو 5 فً

 3 التسرهٌل الحرالً المتحصرل مرن بنرك تجراري محلرً والمسرتحق فرًتموٌرل عادة إل سنوات ثالثل الممتد بتارٌخ االستحقاق

 .(3)راجع اٌضاح رقم  2213 برٌلإ
 

 .التشرررغٌلٌة فرررً المسرررتقبل المنظرررور األنشرررطةفرررً  السرررتغاللهابموجرررب تقررردٌرات اإلدارة فرررإن لررردى الشرررركة مررروارد كافٌرررة 

  .فً النشاط ستمرارٌةاالتم إعداد هذه القوائم المالٌة األولٌة على أساس مبدأ  فقد وعلٌه
 

 مع وزارة المالية السعودية االتفاق

 

 5,6المقدرة بمبلرغ والسنوات السبع القادمة  عنلدولة ات مستحقة لتؤجٌل دفعلمع وزارة المالٌة  قامت الشركة بتوقٌع اتفاقٌة

علررى أقسرراط  اتجارٌررة وٌررتم سرردادهعمولررة تخضررع ل التفاقٌررةاتحررت هررذه المإجلررة المرردفوعات هررذه إن  .سررعودي ملٌررار لاير

 متساوٌة.
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 تعاون إستراتيجي

مررع شررركة  فودافررون سررٌلز آنررد سٌرفٌسررز لٌمٌتررد  2212سرربتمبر  2أعلنررت الشررركة أنهررا قررد أبرمررت إتفاقٌررة تجارٌررة بتررارٌخ 

لشركة زٌن السرعودٌة  الوصرول إلرى نقرل المعرفرة المتعمقرة حرول مجموعرة  ستوفر إتفاقٌة التعاون التجاري إن .)فودافون(

سررتغطً هررذه اإلتفاقٌررة  .مررن األمررور التشررغٌلٌة جنبرراً إلررى جنررب مررع العالقررات التجارٌررة ودعررم قسررم المشررترٌات مررن فودافررون

عودٌة لتسررتفادة مررن خرردمات التجرروال الرردولً واألجهررزة كمررا أنهررا سررتتٌح الفرصررة لعمررالء زٌررن السرروالمنتجررات والخرردمات، 

 .الخبرات الرائدة والحضور العالمً الذي تتمتع به فودافون

 

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

 

 .2213ٌولٌو  15 تمت الموافقة على هذة القوائم المالٌة األولٌة من قبل مجلس اإلدارة بتارٌخ

  الهامة اسات المحاسبيةالسي - 3

 

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

 .المعروضة ما لم ٌذكر غٌر ذلك الفتراتمنتظم لجمٌع 
 

 

 س اإلعدادأس

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

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

 .م2212دٌسمبر  31 للسنة المنتهٌة فًالسنوٌة 

 

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

 .م2212دٌسمبر  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 

 أولٌةلمعٌار الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن للتقارٌر المالٌة األولٌة على أساس فترات متكاملة والتً تعتبر كل فترة 

تسجل خالل  للفترةوبالتالً فإن اإلٌرادات واألرباح والمصارٌف والخسائر  .أ من السنة المالٌةال ٌتجز بوضعها جزءً 

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

  .والتدفقات النقدٌة بصورة عادلة األعمالالمالً و تعتقد اإلدارة بؤنها ضرورٌة لعرض كل من قوائم المركز

 .لألعمالمإشراً على النتائج السنوٌة  قد ال تكون األولٌة ةلفترا أعمالنتائج إن 
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 الهامة ) تتمة ( السياسات المحاسبية - 3

 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

م التقدٌرات واالفتراضات بشكل ٌتم تقٌٌ .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

 .تقوم الشركة بتقدٌرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتً وفقاً لتعرٌفها، نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلٌة

 ةالتقارير القطاعي

 )أ( القطاع التشغٌلً

 أو المنشآت التً: األعمالالقطاع التشغٌلً هو مجموعة من الموجودات أو 

 .تعمل فً أنشطة تدر إٌرادات (1

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

 .األداء

 .منفصلتتوفر عنها معلومات مالٌة بشكل  (3

 )ب( القطاع الجغرافً

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

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

 العمالت األجنبية تتحويال

 )أ( العملة الرئٌسٌة

 .للشركة باللاير السعودي والتً هً العملة الرئٌسٌة للشركة األولٌة ر القوائم المالٌةتظه 

 )ب( معامالت وأرصدة

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

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

 .والتً تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تارٌخ الشراء ، وجدت
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 الهامة ) تتمة ( السياسات المحاسبية - 3

 ذمم مدينة

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

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

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

وعندما تكون الذمم المدٌنة غٌر قابلة للتحصٌل، ٌتم شطبها  .وتظهر تحت بند "مصارٌف توزٌع وتسوٌق" ولٌةاأل األعمال

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

 .األولٌة األعمال"مصارٌف توزٌع وتسوٌق" فً قائمة 

 مخزون

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

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

 .العملٌة ومصارٌف البٌع

 معداتو ممتلكات

 .اإلنشاءات تحت التنفٌذ التً تظهر بالتكلفة بإستثناء المتراكمة االستهالكات خصمكلفة بعد تالمعدات بالوتظهر الممتلكات 

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

 ما ٌلً:األعمار اإلنتاجٌة المقّدرة لها ك

 السنوات 
اإلٌجار أو العمر مدة  تحسٌنات على المؤجور

 أٌهما أقل اإلنتاجً 
 3 اإلتصاالت معدات شبكة

 15 أعمال مدنٌة )إتصاالت(
 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
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 الهامة ) تتمة ( السياسات المحاسبية - 3

 الموجودات غير الملموسة

سرنة بنراًء علرى فتررة  25ترم تحدٌرد فتررة اإلطفراء والمقردرة برد  .ٌتم قٌاس رسم الرخصة بالتكلفة بعد طرح اإلطفراء المترراكم

ٌتم تحمٌل مصارٌف اإلطفاء  .الترخٌص القائمة وشروط تجدٌد الترخٌص وفٌما إذا كان الترخٌص معتمداً على تقنٌة محددة

 .على أساس القسط الثابت خالل العمر االنتاجً المقدر للشبكة من تارٌخ بدء الخدمة للشبكة األولٌة األعمالعلى قائمة 

بالتكلفة وٌتم اطفاإها إبتداًء مرن ترارٌخ تقردٌم الخدمرة  اإلستحواذٌتم تسجٌل حقوق إستعمال عدد من خدمات اإلتصاالت عند 

 .لمدة النظامٌة أٌهما أقبإستخدام طرٌقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجٌة أو ال

 

ٌررتم إطفرراء هررذه  .تررتم رسررملة تررراخٌص البرررامج الحاسرروبٌة علررى أسرراس التكررالٌف المتكبرردة السررتحواذها وتفعٌلهررا لالسررتخدام

ٌرتم تسرجٌل التكرالٌف المرتبطرة بشركل  .سرنوات 5-2التكالٌف على أساس العمر اإلنتاجً المقّدر لها والذي ٌترراوح مرا برٌن 

تجات برمجٌة قابلة للتحدٌد وممٌزة ومسٌطر علٌها من قبرل الشرركة وٌتوقرع منهرا منرافع اقتصرادٌة مسرتقبلٌة مباشر بإنتاج من

  .كموجودات غٌر ملموسة السنة الواحدةتتعدى 

 

 .ٌتم تسجٌل التكالٌف المرتبطة بصٌانة البرمجٌات كمصارٌف عند حدوثها

 

 في قيمة الموجودات غير المتداولة هبوطال

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

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

 ،سترداد التً تمثل القٌمة العادلة لألصل ناقصاً تكالٌف البٌع أو قٌمة االستخدامالقٌمة الدفترٌة لألصل عن القٌمة القابلة لال

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

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

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 للنقد فً قٌمة ذلك األصل أو  لهبوطالقٌمة الدفترٌة فٌما لو لم ٌتم إثبات خسارة ا عن زٌدٌ على أال ،لالسترداد

 خسائرال ٌتم عكس  .األولٌة فً قائمة األعمال كدخلفً القٌمة فوراً  لهبوطٌتم إثبات عكس خسارة ا .فً السنوات السابقة

 .قٌمة الموجودات غٌر الملموسة فً لهبوطا
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 الهامة ) تتمة ( السياسات المحاسبية - 3

 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 

 

 ذمم دائنة ومستحقات

 .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 

 

 الزكاة

اة المستحقة على مٌل مخصص الزكٌتم تح .تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل )"المصلحة"(

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

 .الزكوٌة النهائٌة، عند تحدٌدها

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

 .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 قبل 

ٌتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس القٌمة الحالٌة للمكافؤة المكتسبة التً تحق  .األولٌة  األعمالالشركة وٌحّمل على قائمة 

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

راكمة، كما هو موضح فً أنظمة المملكة الخدمة على أساس رواتب وبدالت الموظفٌن األخٌرة وعدد سنوات خدماتهم المت

 .العربٌة السعودٌة
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 (الهامة ) تتمة السياسات المحاسبية - 3

 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 فترة 

فً الفترات التالٌة لكل  التً سٌتم تقدٌمهااإلٌرادات غٌر المكتسبة من الخدمات  تؤجٌل محاسبٌة كإٌرادات مستحقة بٌنما ٌتم

دات الناتجة عن بٌع البطاقات المسبقة الدفع فإنها تإجل إلى أن ٌستخدم العمٌل فترات االتصال أو أما اإلٌرا .فترة محاسبٌة

 .الرصٌدعند انتهاء صالحٌة 

 

الناتجة عن توفٌر خدمات البٌانات والمعلومات عندما تقوم الشركة بتقدٌدم الخدمة وٌتوقف ذلك ٌتم اإلعتراف باإلٌرادات 

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

 .الخدمة

 

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

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

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

بتحدٌد  تقوم الشركة بصفة عامة .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

 

 داريةإوعمومية ووتسويق  توزيعمصاريف 

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

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

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

 .أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلٌجار
  



  االتصاالت المتنقلة السعوديةشزكة 
 ( شركة مساهمة سعودٌة)  

 
 تتمة () ) غير المراجعة (  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
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 (الهامة ) تتمة السياسات المحاسبية - 3

 الماليةمشتقات األدوات 

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  .المشتقات مخصصة كؤدوات تحوط أم ال

 المساهمٌن تدفقات النقدٌة، ٌتم االعتراف بها كاحتٌاطً تحوط فً قائمة حقوقتخصٌصها وٌنطبق علٌها مفهوم التحوط لل

إن األرباح  .األولٌة األعمالإن األرباح والخسائر المرتبطة بالجزء غٌر الفّعال ٌتم االعتراف بها مباشرة فً قائمة  .األولٌة

التً حدث  الفترةاألولٌة فً  األعمالا إلى قائمة والخسائر التً تم االعتراف بها مبدئٌاً فً احتٌاطً التحوط، ٌتم تحوٌله

 .األولٌة من قبل البند المتحوط منه األعمالفٌها التؤثٌر على قائمة 

 

 طويلة األجلالقصيرة والالقروض تسهيالت  - 0

 ( يةالرياالت السعودالف آب)  

 2212ٌونٌو 32 2212دٌسمبر 31 3300يونيو 03 

 مراجعة(غٌر ) )مراجعة( )غير مراجعة( 

 9,746,752 9,222,222 9,333,333 مرابحة مشترك )أ(تسهٌل 

 2,233,456 2,243,332 3,333,334 )ب( بنك تجاري محلًقرض تسهٌل طوٌل األجل من 

 635,214 314,122 454,309 تسهٌل ضمان إئتمان تصدٌر )ج(

 00,959,776 12,257,524 12,615,222 

 (12,129,373) (11,413,421) (9,303,903) الجزء المتداولناقص: 

 3,478,507 644,233 525,347 
 

ملٌار لاير سعودي تقرٌباً، من قبل البنك السعودي الفرنسرً فرً ٌولٌرو مرن  9,75البالغ   المشترك المرابحة تسهٌل( تم ترتٌب أ)

ملٌرار لاير سرعودي وجرزء آخرر بالردوالر  7,29المرابحرة مرن جرزء براللاير السرعودي بإجمرالً  تسهٌل. ٌتكون 2229عام 

 ملٌار لاير سعودي(. 2,66ملٌون دوالر أمرٌكً )أي ما ٌعادل  712األمرٌكً بإجمالً 
 

 سرعودي مرن ملٌرون لاير 752أعاله، قامت الشركة بتسدٌد جزء من هرذا التموٌرل بقٌمرة  1 رقم اإلٌضاح فًكما ذكر سابقاً 

 عملٌة إصدار حقوق أسهم أولوٌة.  من المتحصالت النقدٌةخالل 

  



  االتصاالت المتنقلة السعوديةشزكة 
 ( شركة مساهمة سعودٌة)  
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 )تتمة( القروض القصيرة والطويلة األجلتسهيالت  - 0

المرابحة تستحق بؤقساط ربع سنوٌة على مدة القرض. وفقاً لشرروط تسهٌل تفاقٌة إإن مصارٌف التموٌل كما هو مذكور فً 

( 2211أغسرطس  12سرتحقاق األساسرً )الشركة الخٌارٌن المتراحٌن لهرا لتمدٌرد ترارٌخ اإلتفاقٌة تموٌل المرابحة استعملت إ

. اسرتعملت الشررركة 2212ٌولٌررو  27لسرتة أشرهر لكررل خٌرار لمجمرروع تجدٌرد التسرهٌل لسررنة كاملرة وتررارٌخ إسرتحقاق نهرائً 

 .2212ٌولٌو  27بنجاح الخٌارٌن األول والثانً وقامت بتمدٌد تسهٌل المرابحة إلى 

، حصرلت الشررركة علررى عرردة موافقرات مررن مسررتثمري تسرهٌل المرابحررة الحررالً لتمدٌررد (1)اإلٌضرراح رقررم  فرًا تررم ذكررره كمر

البرالغ و. سوف تتٌح هذا التمدٌدات وضع صٌغة نهائٌة إلعرادة التموٌرل الجدٌرد والمخطرط لره 2213 ٌولٌو 31التموٌل حتى 

تسهٌل الجدٌد )والذي سٌكون لدٌه تارٌخ إستحقاق مدته خمس سرنوات الملٌار دوالر أمرٌكً. إن شروط وأحكام إعادة  2,4

 حة الحالً( فى مراحلها النهائٌة.وبتكلفة تموٌل أقل من تسهٌل المراب
 

 (.1)راجع إٌضاح رقم  كمطلوبات متداولة 2213 ٌونٌو 32وعلٌه تم تصنٌف الرصٌد القائم كما فً 
 

 البنوك المقرضة كما ٌلً:تتلخص التعهدات المالٌة المفروضة من قبل 

 رهونات على جمٌع اإلٌرادات وتؤمٌن الموجودات والحسابات التشغٌلٌة. 

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

 جودات الشركةعدم حصول الشركة على أي تسهٌالت إضافٌة، كما تشترط التؤمٌن على جمٌع مو. 

 2211دٌسمبر  31على مدة فترة التموٌل حتى  االلتزام بالشروط المالٌة المحددة. 
 

من خالل بنوك تجارٌة محلٌة من أجرل إعرادة تموٌرل التزامرات  قرض طوٌل األجلتسهٌل ، تم ترتٌب  2211إبرٌل  5فً ( ب)

 التسرهٌلٌتكرون هرذا  .2213إبرٌرل  3الشركة المترتبة على التموٌل قصٌر األجل الموجود سابقاً والذي ٌستحق السرداد فرً 

ملٌرون  122ٌره ملٌرون لاير سرعودي وجرزء بالردوالر األمرٌكرً ٌبلرغ إجمال 1,375من جزء باللاير السعودي ٌبلرغ إجمالٌره 

اإلتصراالت المتنقلرة  شرركةملٌون لاير سرعودي( وذلرك مقابرل ضرمانات مقدمرة مرن قبرل  375دوالر أمرٌكً )أي ما ٌعادل 

 .ألعباء عموالت منصوص علٌها فً اإلتفاقٌة ودٌن ثانوي لتسهٌل المرابحة الحالً التسهٌلخضع هذا ٌ .ش.م.ك

 

 من االنتهاءمن أجل  ،2213 ٌونٌو 5حتى  الحالًطوٌل االجل تسهٌل زمة لتمدٌد الحصلت الشركة على الموافقة ال

 الوثائق القانونٌة إلعادة التموٌل.

 

 استحقاق فترةبملٌار لاير سعوي و 2,25 بمبلغ جدٌد طوٌل االجل تسهٌل قرضتوقٌع بالشركة  قامت ، 2213 ٌونٌو 5 فً

ٌخضرع  .مرع تحرالف بنكرً ٌضرم أربعرة بنروك التسرهٌلترم ترتٌرب  أعراله. المذكور تموٌل التسهٌلإلعادة  سنوات ثالثل تمتد

بالكامرل بضرمان  ىمغطرو ،الحرالًلتسرهٌل المرابحرة  ثرانوي دٌرن عتبررٌالتسهٌل الجدٌد ألعباء تموٌل مذكورة فً االتفاقٌرة و

سرٌدفع  الجدٌردالتسهٌل هذا إن غٌر مشروط وغٌر قابل لتلغاء من قبل شركة اإلتصاالت المتنقلة الكوٌتٌة )مجموعة زٌن(. 

 .2216ٌونٌو  5تارٌخ االستحقاق بالكامل فً 
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 )تتمة( األجل القروض القصيرة والطويلةتسهيالت  - 0

 .بٌن الشركة، و بنوك دولٌة )المنظمرٌن المكلفرٌن( تصدٌر ضمان ائتمان تسهٌل تم التوقٌع على اتفاقٌة 2212ٌونٌو  22فً ( ج)

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

 إن الغرض من هذا التسهٌل هو:

 مبالغ دائنة ألحد موردي الشركة التقنٌٌن تسدٌد. 

  المقدمة من نفس المورد التقنً الجدٌدة ٌةخطط التوسعالالمزٌد من تموٌل. 

 

ملٌون دوالر أمرٌكً( بالكامل، كما وقامرت  155أ من القرض )ء ، قامت الشركة باستخدام الجز 2213 ٌونٌو 32كما فً 

ترم إلغراء الجرزء المتبقرً غٌرر المسرتخدم  .ملٌون دوالر أمرٌكً من الجرزء ب 172ملٌون دوالر أمرٌكً من  93باستخدام 

 .2213خالل الربع األول لعام 

إن  .القررضنصف سنوٌة على مدة  أقساطعلى  اتفاقٌة التسهٌلإستحقاق دفع مصارٌف التموٌل كما تم ذكرها فً  ٌتم سوف

)إجمرالً  القررضمرن  أللجرزء  2212بشرهر ٌولٌرو على دفعات نصرف سرنوٌة لمردة خمرس سرنوات تبردأ  سٌتم القرضسداد 

. قامرت (أمرٌكرً دوالر ملٌرون 93)إجمرالً  القررضمرن  بللجرزء  2213بشهر ٌولٌرو  وتبدأ( أمرٌكً دوالر ملٌون 155

 .2213و ٌناٌر  2212الشركة بسداد قسطٌن مستحقٌن فً ٌولٌو 
 

 المإسسين من المساهمين مقدمة دفعات  - 7

طبقرراً للترتٌبررات المتفررق علٌهررا مررع الشررركاء خررالل عررام  .مبررالغ كرردفعات مقدمررة للشررركة تقرردٌمالمإسسررون بقررام المسرراهمون 

 .الرصٌد القائم لمصارٌف تموٌل على أساس المعدالت السائدة فً السوق ٌخضع ،م2229

 

 من المساهمٌن:المقدمة  دفعاتلل فٌما ٌلى تفصٌل 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

2212ٌوٌنو 32   2212 دٌسمبر 31   3300 يونيو 03    

 مراجعة(غٌر )  )مراجعة(  )غير مراجعة(  

 2,537,157  1,182,413  3,004,043  ك.م.شركة االتصاالت المتنقلة ش

 314,392  -  -  مإسسة فادن للتجارة والمقاوالت

 321,365  -  -  مصنع البالستٌك السعودي

 129,537  -  -  شركة المراعً

 129,537  -  -  مإسسة أشبال العرب للمقاوالت

 54,793  -  -  شركة الجرٌسً للتنمٌة المحدودة

 27,397  -  -  شركة السٌل الشرقٌة المحدودة

 136,934  3,413  8,700  بٌت أبوظبً لالستثمار

  3,035,485  1,955,323  3,591,762 

 562,959  627,527  640,847  أعباء مالٌة مستحقة

 4,154,719  2,562,312  3,494,659  اإلجمالً

  



  االتصاالت المتنقلة السعوديةشزكة 
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 تتمة () ) غير المراجعة (  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
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 )تتمة( المإسسين دفعات مقدمة من المساهمين - 7
 

، تمت رسملة الدفعات مقدمة من المساهمٌن المإسسٌن "الدفعات المقدمة مرن المسراهمٌن"  1اإلٌضاح رقم  فًكما تم ذكره 

لررم تخضررع الفوائررد المسررتحقة المتراكمررة للرردفعات المقدمررة مررن المسرراهمٌن  ملٌررار لاير سررعودي. 2,5والتررً بلغررت حرروالً 

سرعودي،  ملٌرار لاير 7,3ملٌار لاير سعودي إلى  4,3المإسسٌن لعملٌة الرسملة. بعد عملٌة الرسملة إرتفع رأس المال من 

 .ٌون سهممل 734,7ملٌون سهم إلى  432,1 عدد األسهم منوعلٌه فقد تم زٌادة 

 

، بما فً ذلك مصارٌف التموٌل المستحقة 2213 ٌوٌنو 32لم ٌتم جدولة سداد الدفعات المقدمة من المساهمٌن كما فً 

 .()أ(3ملٌار لاير سعودي )إٌضاح  9 بمبلغ المشترك المرابحة تسهٌلوذلك حتى ٌتم سداد 

 

وبٌت أبو ظبً لالستثمار فً اتفاقٌرة تسروٌة بترارٌخ   القابضة "ركٌزة" باإلضافة الى ذلك، دخل مساهم مإسس شركة ركٌزة

 إدعاء تقردم بالنسبة إلى، "اتفاقٌات التسوٌة"( اً )مع 2223اكتوبر  23وأبرمتا اتفاق ملحقاً لهذا االتفاق فً  2223ٌولٌو  13

 لها إلرى بٌرتركٌرزة نقرل بعرض أصروالطلب من التسوٌة  ٌاتتفاققد تضمنت شروط إ .ركٌزة ضد بٌت أبوظبً لالستثماربه 

سهم فرً الشرركة وكامرل قٌمرة المبرالغ المقدمرة إلرى الشرركة والبرالغ قٌمتهرا تقرٌبراً  ملٌون 32أبوظبً لالستثمار بما فً ذلك 

وإلجبار ركٌزة على االنصٌاع التفاقٌات التسوٌة، قام بٌت أبو ظبً لتستثمار برفع مطالبة ضرد  .ملٌون لاير سعودي 137

 اً أصدر دٌوان المظالم حكم. وقد 2229سبتمبر  9 الرٌاض بتارٌخدٌوان المظالم فً  لدىٌة الثانٌة الدائرة التجارركٌزة فً 

بٌرت أبروظبً لالسرتثمار ل ترم التحوٌرلوقرد  .ٌطلب فٌه من ركٌزة  باالمتثال لشروط إتفاقٌات التسروٌة 2212أكتوبر  22فً 

 .2212ماٌو  15فً 

 

 الزكاة - 5

على الشرركة فرً هرذه القروائم المالٌرة األولٌرة حٌرث أن الوعراء الزكروي للشرركة ٌظهرر بالقٌمرة  فترةال ٌوجد زكاة مستحقة لل

اسرتلمت الرربط النهرائً و 2223إن الشرركة قردمت االقررار الزكروى لسرنة  .السالبة باإلضافة إلى أن الشركة تكّبدت خسرائر

 قامرت الشرركة .هرذا اإللترزام مرن قبرل الشرركة ترم اسرتئناف .عنه إلترزام إضرافً نتجمن مصلحة الزكاة والدخل  2223لعام 

إلرى مصرلحة الزكراة والردخل. ولرم تسرتلم  2212و 2211و  2212و 2229بتقدٌم اإلقرارات الزكوٌة عرن السرنوات  أٌضا

  .الشركة الربوطات الزكوٌة النهائٌة عن السنوات المذكورة أعاله
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 رأس المال - 6

ملٌرار سرهم  1,23 مرن( 1)راجع إٌضاح رقرم بعد هٌكلة رأس المال ( ) 2213 ٌونٌو 32كما فى  ٌتكون رأس مال الشركة

 كاآلتً: مملوكةلاير سعودي وهً  12وتبلغ القٌمة االسمٌة لكل سهم 

 قبل هيكلة رأس المال بعد هيكلة رأس المال 

 

 

 الشركاء

 عدد األسهم

رأس المال 

)بآالف 

 الرياالت

 (السعودية

 

 عدد األسهم

 رأس المال 

 الرياالت)بآالف 

 (السعودية

 3,522,222 352,222,222 4,221,251 422,125,267 ك.م.شركة االتصاالت المتنقلة ش

 962,522 96,252,222 631,434 63,143,367 مصنع البالستٌك السعودي

 962,522 96,252,222 644,953 64,495,367 مإسسة فادن للتجارة والمقاوالت

 )ركٌزة( القابضة شركة ركٌزة

 (4راجع إٌضاح رقم (
4,715,272 47,153 13,752,222 137,522 

 بٌت أبوظبً لتستثمار

 (4راجع إٌضاح رقم ( 
23,145,224 231,452 32,222,222 322,222 

 352,222 35,222,222 229,612 22,961,224 شركة المراعً

 352,222 35,222,222 229,612 22,961,224 مإسسة أشبال العرب للمقاوالت

 175,222 17,522,222 114,326 11,432,612 شركة الجرٌسً للتنمٌة المحدودة

 175,222 17,522,222 62,213 6,221,253 مقاوالتللمإسسة النخبة المعمارٌة 

 37,522 3,752,222 57,423 5,742,325 شركة السٌل الشرقٌة المحدودة

 7,222,222 722,222,222 6,247,692 624,769,193 المساهمون المإسسونمجموع 

 7,222,222 722,222,222 4,553,323 455,332,327 اكتتاب عام

 0,383,033,333 03,830,333 0,733,333,333 07,333,333 

 

 بتارٌخ سعودي لبٌت أبوظبً لتستثمار ملٌون لاير 322 بقٌمةملٌون سهم  32القابضة  ركٌزة شركة  مساهم مإسس حول

وهٌئررة مرابحررة تسررهٌل ال المقرضررٌن الرئٌسررٌٌن لتموٌررلمررن  علررى التحوٌررلموافقررة التررم الحصررول علررى  .2212مرراٌو  15

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

 

  خسارة السهم - 4

ح لعدد األسهم القائمة والبالغة  للفترةالخسائر  بتقسٌمللسهم  الخسائرتساب تم اح خرالل سهم ملٌار 1,23على المتوسط المرجَّ

 2212مع تعدٌل إصدار أسهم حقوق األولوٌة الحاصل فً  سهم ملٌار 1,53: 2212) 2213 ٌونٌو 32المنتهٌة فً  الفترة

 .(بؤثر رجعً 

  



  االتصاالت المتنقلة السعوديةشزكة 
 ( شركة مساهمة سعودٌة)  

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

  3300 يونيو 03أشهر المنتهية في  لستةلفترة ا
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 إيجارات تشغيليةالتزامات  - 8

تتمثل االلتزامات المتعلقة بتلك اإلٌجارات التشغٌلٌة كما  .والمكاتب المتعلقة بعملٌاتها الفنٌة مبانًالمواقع والتستؤجر الشركة 

 : ٌلً

 )بآالف الرياالت السعودية(  

2212ٌوٌنو 32   2212دٌسمبر  31   3300 يونيو 03    

 )غٌر مراجعة(  )مراجعة(  )غير مراجعة(  
 132,316  141,848  337,043  شهر 12خالل 

 725,211  727,102  894,780  سنوات 5-2من 
 312,432  187,811  0,030,850  سنوات 5أكثر من 

  3,370,433  1,418,404  1,699,329 

 

 ارتباطاتو التزامات محتملة - 9

 اتخردماتصراالت ومرع شرركات اتصراالت متنقلرة أخررى وذلرك لتزوٌرد  معرداتأبرمت الشركة اتفاقٌات مع موردٌن لشراء 

 : الرأسمالٌة مما ٌلً االرتباطاتتتكون  .االتصاالت المتنقلة

 )بآالف الرياالت السعودية(  

2212ٌوٌنو 32   2212دٌسمبر  31   3300 يونيو 03    

 )غٌر مراجعة(  )مراجعة(  )غير مراجعة(  
 229,437  221,804  363,960  شهر 12خالل 

 -  23,411  -  سنوات 5-2من 

  363,960  732,337  229,437 

 .التشغٌلٌةإلٌجارات اتزامات لحول ا 3إٌضاح رقم  راجع

 وغرامرررات باإلضرررافة إلرررى ذلرررك فرررإن الشرررركة وضرررمن أعمالهرررا المعترررادة قرررد تخضرررع إلرررى أو تررردخل فرررً قضررراٌا قانونٌرررة

وتعتقرررد اإلدارة بؤنررره لرررٌس هنررراك أثرررر جررروهري محتمرررل لهرررذه القضررراٌا علرررى المركرررز المرررالً للشرررركة  .ومطالبرررات أخررررى

 .أعمالهاأو على نتائج 
 

 المعلومات القطاعية - 03

ٌهدف معٌار التقارٌر القطاعٌة الصادر عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن إلى اإلفصاح عن معلومرات تفصرٌلٌة عرن 

نتائج كل قطاع من القطاعات التشغٌلٌة الرئٌسٌة ، وبما أن متطلبات هذا المعٌار من حٌث الحردود المنصروص علٌهرا، أخرذاً 

فرإن المعلومرات  سرٌة منرذ بداٌرة النشراط تتركرز فرً تقردٌم خردمات الهراتف المتنقرل ،عملٌرات الشرركة الرئٌأن بعٌن اإلعتبرار 

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

 

 أرقام المقارنة - 00

 الربع الحالً.ادة تصنٌف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض تم اع




