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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

  مراجعة ()غير إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 492.يونيو  4.لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 اتوالنشاط التكوين - 0

تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )"الشرركة" أو "زيرن السرعودية"( بتقديردم خردمات االتصراالت المتنقلرة فري المملكرة  1-1

 .وصيانة خدمات الهاتف المتنقلالعربية السعودية حيث تقوم بتشغيل وشراء وتقديدم وتركيب وإدارة 

 

هد 1428جمادى األولى  25بتاريخ  176رقم  ةالوزاري اتأنشئت بموجب القرار "شركة مساهمة سعودية" يهإن الشركة 

( والمرسروم الملكري 2118يناير  7هد )الموافق 1428ذو الحجة  28بتاريخ  357( وقرار رقم 2117يونيو  11)الموافق 

 1111246192( والسجرردل التجرردارم رقررم 2117 يونيررو 12هررد )الموافررق 1428ادى األولررى جمرر 26/م بترراريخ 48رقررم 

( كمشغل 2118مارس  12هد )الموافق 1429ربيع األول  4الصادر من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 

 .عام 25ية السعودية تبلغ مدتها النقال ولديه رخصة تشغيل غير محدودة التقنية في المملكة العربثالث لخدمة الهاتف 

 

 .، المملكة العربية السعودية 11351، الرياض  295814إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد 
 

ولرديها عجرز  ،سرعودم مليرون ل 459 مبلرغب 2115 يونيرو 31 و لغاية 2115يناير  1للفترة من تكبدت الشركة خسائر  1-2

، كانت نتائج الشركة ما 2114من  االثالثكما في نهاية الربع كما في ذلك التاريخ.  سعودم مليون ل 765بمبلغ  متراكم

يعرد  كتقصرير بقردرة الشرركة علرى الوفراء  ، والرذم الالتمويرلكما لم يتم الوفاء بأحد تعهدات سابقاً  المعتمدةدون خطة العمل 

قامت الشركة بالوفاء بتعهدات التمويل المالية، غيرر أن  2115خالل الربع الثانى من عام  .تعهدات اتفاقية تمويل المرابحةب

الشركة ال تزال في مرحلة التفاوض مع البنوك الممولة إلعادة صياغة التعهدات المالية بناًء على خطة العمل الجديردة التري 

 .وافق عليها مجلس ادارة الشركة

 

لردى مردراء الشرركة  .خرالل قيامهرا بأنشرطتها االعتياديرةمرن نهرا سرتكون ناجحرة فري الوفراء بملتزاماتهرا أتعتقد ادارة الشركة 

 .المنظوردائها التشغيلي فى المستقبل أتوقعات معقولة بأن الشركة لديها الموارد الكافية لمواصلة 

 الخسائر المتراكمة طفا إل تخفيض رأس المال  0-3

، 2115فبرايرر  25، عقردت الجمعيرة العامرة غيرر العاديرة يروم الالزمرة مرن الهيئرات الرقابيرةقرات بعد الحصول علرى المواف

 :وتمت الموافقة على القرارات التالية

 

  الى  سعودم ل 11.811.111.111الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس المال من

سهم الى  1.181.111.111من  معدد االسه ضيخفوبناًء على ذلك ت .سعودم ل 5.837.291.751

 .2114سبتمبر  31لشركة حتى لالعجز المتراكم  لتعويض سهم 583.729.175
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 492.يونيو  4.لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 ( تتمة) ات والنشاط التكوين - 0

 ( تتمة)  تخفيض رأس المال إلطفا  الخسائر المتراكمة

 التعرديالت  ، جررتتخفريض رأس المرال أثرر لرتعكس النظرام األساسري للشرركةمن  8و  7بنود ال ل كل منالموافقة على تعدي

 على النحو التالي:

 ( بعد التعديل: رأس مال الشركة هو 7البند )(ل5.837.291.751 ) ( سهم 583.729.175مقسمة إلى ) سعودم

 للسهم الواحد(. سعودم ( ل11بقيمة اسمية قدرها ) ةمتساوية عادي

  ( بعد التعديل: 8البند )ل سعودم للسهم الواحد،  11( سهم، بقيمة اسمية 583.729.175كتتب المساهمون في )إ

 .سعودم ل( 5.837.291.751بقيمة إجمالية بلغت )

 ل 5.837.291.751الى  سعودم ل 11.811.111.111بتخفيض رأس المال من بناُء على ذلك، قامت الشركة 

 عود السبب الرئيسيي .سهم 583.729.175سهم الى  1.181.111.111من  عدد االسهم ضيخفت و تم .سعودم

والتي تبلغ  2114سبتمبر  31كامل الخسائر المتراكمة على الشركة حتى تاريخ  المقترح لشطب  رأس المال لتخفيض

تبعاً لدراسة أعدتها إدارة الشركة  وخطة التحول  ارساء كجزء منوذلك  % تقريباً من رأس مال الشركة؛45.96نسبتها 

 التنفيذية ومستشاريها الخارجيين.

 

 الهامة  السياسات المحاسبية - 5

تم تطبيق هذه السياسرات بشركل  .في إعداد هذه القوائم المالية األولية تم إدراجها أدناه المتبعةية الهامة إن السياسات المحاسب

 .منتظم لجميع الفترات المعروضة ما لم يذكر غير ذلك
 

 

 س اإلعدادأس

لمعايير المحاسبية ل طبقاً و األولية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقاً لمبدأ االستحقاق المحاسبي، القوائم المالية أعدت

كما ينبغي قراءة هذه القوائم المالية األولية بالتزامن مع القوائم المالية  .الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 .2113بر ديسم 31السنوية للسنة المنتهية في 

إن أهم السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية األولية المذكورة أدناه متوافقة مع السياسات المحاسبية 

 .2113ديسمبر  31في إعداد القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في  المتبعة

 فترة البيانات المالية

ديسمبر من كل سنة ميالدية. تم إعداد هذه القوائم المالية األولية وفقاً  31ر وتنتهي في يناي 1تبدأ السنة المالية للشركة في 

لمعيار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للتقارير المالية األولية على أساس فترات متكاملة والتي تعتبر كل فترة أولية 

إليرادات واألرباح والمصاريف والخسائر للفترة تسجل خالل بوضعها جزءاً ال يتجزأ من السنة المالية. وبالتالي فمن ا

الفترة التي تحققت فيها. تتضمن هذه القوائم المالية األولية كافة التسويات، بما في ذلك التسويات االعتيادية المكررة، التي 

 بصورة عادلة.  تعتقد اإلدارة بأنها ضرورية لعرض كل من قوائم المركز المالي واألعمال والتدفقات النقدية

 إن نتائج أعمال الفترة األولية قد ال تكون مؤشراً على النتائج السنوية لألعمال.
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 492. يونيو 4.لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 الهامة  السياسات المحاسبية - 5

 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية استخدام تقديرات 

والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات 

القوائم المالية، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات والمصاريف خالل الفترة المالية. يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل 

مستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف. 

 شركة بتقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقاً لتعريفها، نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلية.تقوم ال

 التقارير القطاعية

 )أ( القطاع التشغيلي

 القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات أو األعمال أو المنشآت التي:

 .تعمل في أنشطة تدر إيرادات (1

 .بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتخصيص الموارد وتقييم األداءتقوم اإلدارة باستمرار  (2

 .تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل (3

 )ب( القطاع الجغرافي

القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو األعمال أو المنشآت التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية 

 .خضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرىمحددة ت

 العمالت األجنبيةتحويالت 

 )أ( العملة الرئيسية

 تظهر القوائم المالية األولية للشركة بالل السعودم والتي هي العملة الرئيسية للشركة.

 )ب( معامالت وأرصدة

األجنبية إلى الل السعودم على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت 

المعامالت. يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة من تحويل الموجودات 

 نهاية الفترة ضمن قائمة األعمال األولية.والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في 

 النقد وما في حكمه

يتضمن النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات قصيرة األجل األخرى عالية السيولة، إن 

 وجدت، والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء.
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 السعوديةشركة االتصاالت المتنقلة 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 492.يونيو  4.لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 ) تتمة ( الهامة السياسات المحاسبية - 5

 ذمم مدينة

المفوترة وغير المفوترة بعد خصم مخصص الذمم تظهر الذمم المدينة بصافي القيمة القابلة للتحقق والتي تمثل اإليرادات 

المشكوك في تحصيلها. يتم عمل مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن 

الشركة من تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلية للذمم المدينة. يتم قيد هذه المخصصات في قائمة 

ولية وتظهر تحت بند "مصاريف توزيع وتسويق". وعندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها األعمال األ

مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. تقي د أم مبالغ تسترد في وقت الحق لذمم قد تم شطبها بقيد دائن على 

 "مصاريف توزيع وتسويق" في قائمة األعمال األولية.

 مخزون

يحدد سعر التكلفة على أساس متوسط  .يقي د المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل

ر في سياق األعمال العادية ناقصاً تكاليف استكمال  .التكلفة المرجح تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقد 

 .العملية ومصاريف البيع

تبقى المخاطر والمكاسب منة مع الشركة وتسجل هذة البضاعة كمخزون برسم المباع للموزعين الذم  يسجل المخزون

 االمانة .

 معداتو ممتلكات

 .بمستثناء اإلنشاءات تحت التنفيذ التي تظهر بالتكلفة المتراكمة االستهالكات خصمكلفة بعد تالمعدات بالوتظهر الممتلكات 

ل االستهالك على قائمة األعمال األولية على أساس طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة هذه الموجودات على مدى  يحم 

رة لها كما يلي:  األعمار اإلنتاجية المقد 

 
 السنوات

 
 تحسينات على المأجور

 اإليجار أو  مدة
 أقل أيهما االنتاجي العمر

 00 – 3 اإلتصاالت معدات شبكة

 50 أعمال مدنية )إتصاالت(

 3 أنظمة تقنية المعلومات

 2 خوادم تقنية المعلومات

 2 أثاث ومفروشات

 2 معدات مكتبية

 2 النقل األخرى معداتو سيارات

د األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقي د في قائمة األعمال األولية  .تحد 

 

ر لألصل في قائمة األعمال  تقيَّد مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهرياً من العمر اإلنتاجي المقد 

 .يتم رسملة التجديدات والتحسينات الهامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل الذم تم استبداله .األولية عند تكبدها

 

 

 

11 



 

 

 
 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 492.يونيو  4.لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 ( تتمة) الهامة  السياسات المحاسبية - 5
 

 الموجودات غير الملموسة

سنة بناًء على فترة  25تم تحديد فترة اإلطفاء والمقدرة بد  .يتم قياس رسم الرخصة بالتكلفة بعد طرح اإلطفاء المتراكم

يتم تحميل مصاريف اإلطفاء  .الترخيص القائمة وشروط تجديد الترخيص وفيما إذا كان الترخيص معتمداً على تقنية محددة

 .بدء الخدمة للشبكةعلى قائمة األعمال األولية على أساس القسط الثابت خالل العمر االنتاجي المقدر للشبكة من تاريخ 

بالتكلفة ويتم اطفاؤها إبتداًء من تاريخ تقديم الخدمة  اإلستحواذيتم تسجيل حقوق إستعمال عدد من خدمات اإلتصاالت عند 

 .لبمستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية أو المدة النظامية أيهما أق
 

يتم إطفاء هذه  .اس التكاليف المتكبدة الستحواذها وتفعيلها لالستخدامتتم رسملة تراخيص البرامج الحاسوبية على أس

ر لها والذم يتراوح ما بين  يتم تسجيل التكاليف المرتبطة بشكل  .سنوات 5-2التكاليف على أساس العمر اإلنتاجي المقد 

منها منافع اقتصادية مستقبلية  مباشر بمنتاج منتجات برمجية قابلة للتحديد ومميزة ومسيطر عليها من قبل الشركة ويتوقع

  .تتعدى السنة الواحدة كموجودات غير ملموسة

 

 .يتم تسجيل التكاليف المرتبطة بصيانة البرمجيات كمصاريف عند حدوثها

 

 في قيمة الموجودات غير المتداولة الهبوط

الحاالت أو التغير في الظروف إلى أن يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما يتعلق بالهبوط في قيمتها عندما تشير 

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

 ،ة االستخدامالقيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيم

لغرض تقدير الهبوط، يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة  .أيهما أعلى

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

إذا ما تم الحقاً عكس خسارة  .ذلك الهبوط، وذلك في تاريخ كل فترة ماليةحدث هبوط في قيمتها بغرض احتمال عكس 

القابلة تها لقيمالتقدير المعدل إلى الوحدة المدرة للنقد في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو  لهبوطا

الوحدة المدرة للنقد في قيمة ذلك األصل أو  وطلهبالقيمة الدفترية فيما لو لم يتم إثبات خسارة ا عن زيدي ، على أاللالسترداد

 خسائرال يتم عكس  .األولية في قائمة األعمال كدخلفي القيمة فوراً  لهبوطيتم إثبات عكس خسارة ا .في السنوات السابقة

 .قيمة الموجودات غير الملموسة في لهبوطا

 القروض

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

يتم تحميل تكاليف القروض  .ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة وذلك كجزء من هذه الموجودات

 .األخرى على قائمة األعمال األولية
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 شركة مساهمة سعودية () 
 

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

 492.يونيو  4.لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 ( تتمة) الهامة  السياسات المحاسبية - 5
 

 ذمم دائنة ومستحقات

 .سواًء تمت أو لم تتم فوترة الشركةيتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، 

 مخصصات

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

 يعتمد عليه.إستخدام للموارد لتسوية اإللتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل 
 

 الزكاة

يتم تحميل مخصص الزكاة المستحقة على  .ة مصلحة الزكاة والدخل )"المصلحة"(تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظم

 اتيتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت، بموجب الربوط .الشركة، إن وجد، على قائمة األعمال األولية

 .الزكوية النهائية، عند تحديدها

دة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وذلك تقوم الشركة باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت محد

 .طبقاً لنظام ضريبة الدخل السعودم

 
 للموظفين  نهاية الخدمةمخصص مكافأة 

ال في المملكة العربية السعودية من قبل  يتم قيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط أنظمة العمل والعم 

ل على قائمة األعمال األولية  يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس القيمة الحالية للمكافأة المكتسبة التي تحق  .الشركة ويحم 

يتم إحتساب المبالغ المسددة عند نهاية  .ه كما في تاريخ قائمة المركز المالي األوليةللموظف فيما لو ترك الموظف عمل

الخدمة على أساس رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة، كما هو موضح في أنظمة المملكة 

 .العربية السعودية

 
 المطلوبات المحتملة

واحد أو  عدمه علىالمطلوبات المحتملة هي االلتزامات التى من الممكن أن تنشأ عن أحداث سابقة ، تعتمد فى حدوثها من 

أو التزام حالى قد ينشأ  بشكل كامل للتحكم من قبل الشركة. خاضعة اكثر من األحداث المستقبلية الغير مؤكدة والتى لم تكن

ف به ألنه ليس من المحتمل أن يؤثرعلى تدفق الموارد التى تتضمن المنافع عن أحداث سابقة ولكن لم يتم اإلعترا

 االقتصادية لتسوية هذا االلتزام ،أو مبلغ التزام ال يمكن قياسة بموثوقية كاملة.
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 492.يونيو  4.لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 ) تتمة ( الهامة السياسات المحاسبية - 5

 اإليرادات

لة  .اإليرادات من اإليرادات من االتصاالت المتنقلةأغلبية  تتكون تتكون اإليرادات من االتصاالت المتنقلة من مبالغ محم 

على العمالء عند استخدامهم لفترات البث والرسائل النصية وجميع خدمات االتصاالت المتنقلة األخرى بما في ذلك توفير 

 .ةخدمات البيانات والمعلومات ورسوم ربط مستخدمي الشبكات والخط األرضي والمحمول األخرى بشبكة الشرك

 

يتم  .تسجل فترات االتصال المستخدمة من قبل العمالء كجزء من الفواتير الدورية ويعترف بها كميراد خالل تلك الفترة

تسجيل اإليرادات من الخدمات غير المفوترة والناتجة من الخدمات التي قدمت من تاريخ إعداد الفاتورة إلى نهاية كل فترة 

م تأجيل اإليرادات غير المكتسبة من الخدمات التي سيتم تقديمها في الفترات التالية لكل محاسبية كميرادات مستحقة بينما يت

أما اإليرادات الناتجة عن بيع البطاقات المسبقة الدفع فمنها تؤجل إلى أن يستخدم العميل فترات االتصال أو  .فترة محاسبية

 .عند انتهاء صالحية الرصيد
 

عرررن تررروفير خررردمات البيانرررات والمعلومرررات عنررردما تقررروم الشرررركة بتقديررردم الخدمرررة  يرررتم اإلعترررراف بررراإليرادات الناتجرررة

للعميرررل أو مبلررغ العمولرررة  ةويتوقررف ذلررك علرررى طبيعررة الخدمررة فممرررا يعترررف بهرررا حسررب إجمررالي مبلرررغ الفرراتورة الصررادر

 .المستحق مقابل تيسير الخدمة
 

يدم مثل هذه الحوافز في سياق العرض الذم يتضمن عند تقد .يتم تقديم الحوافز للعمالء كجزء من العروض الترويجية

مزايا أخرى، فمن اإليراد الذم يمثل القيمة العادلة للحافز والمرتبط بالمزايا األخرى المقدمة للعميل كجزء من العرض 

ر من وفيما يخص العروض التي تتضمن أكث .نفسه، يؤجل ويعترف به طبقاً لوفاء الشركة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز

تقوم الشركة بصفة عامة بتحديد  .ميزة، فمن قيمة العرض توزع على كل ميزة بناًء على القيمة العادلة لكل عنصر منفرداً 

 .القيم العادلة للعناصر المنفردة طبقاً لألسعار التي يتم عندها بيع كل ميزة على أساس مستقل

 داريةإوعمومية ووتسويق  توزيعمصاريف 

بالضرورة تكون ال على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي  والتسويق والعمومية واإلدارية توزيعف الدمصاري تشتمل

مصاريف  توزع هذه التكاليف بين .ة المتعارف عليهايالمحاسب معاييرللوفقاً  مطلوبكما هو  اإليراد اليفتك جزءاً من

 .لزم األمر، بطريقة منتظمة ، إناإليراد اليفتكواإلدارية ووالعمومية  سويقوالت توزيعال

 

 عقود إيجار تشغيلية

تصرررن ف عقرررود اإليجرررار للممتلكرررات والمعررردات كعقرررود إيجرررار تشرررغيلية فررري حالرررة بقررراء جميرررع المخررراطر والمنرررافع لهرررذه 

يرررتم تحميرررل مصررراريف اإليجرررار بموجرررب عقرررود اإليجرررار التشرررغيلية علرررى قائمرررة  .المعررردات والممتلكرررات مرررع المرررؤجر

 .لى أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجاراألعمال األولية ع
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 492.يونيو  4.لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 ( تتمة) الهامة  السياسات المحاسبية - 5

 مشتقات األدوات المالية

 المرابحة لتسهيل العائمة األسعار على الفائدة أسعار مخاطر من للتحوط المالية األدوات مشتقات باستخدام الشركة تقوم

. تستخدم الشركة مشتقات األدوات المالية لتحوط التدفقات النقدية من مخاطر أسعار الفائدة وفقاً للسياسات المعتمدة المشترك

يتم ال تستخدم الشركة مشتقات االدوات المالية ألغراض المضاربة.  تناسب مع استراتيجية إدارة المخاطر للشركة.وبما ي

ال من التغيرات في القيمة العادلة لهذه المشتقات يتم االعتراف قياس مشتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة.  إن الجزء الفع 

ال يتم االعتراف  األولية. مساهمينال بها كاحتياطي تحوط في قائمة حقوق إن األرباح والخسائر المرتبطة بالجزء غير الفع 

إن األرباح والخسائر التي تم االعتراف بها مبدئياً في احتياطي التحوط، يتم تحويلها  .بها مباشرة في قائمة األعمال األولية

 .إلى قائمة األعمال األولية في الفترة التي حدث فيها التأثير على قائمة األعمال األولية من قبل البند المتحوط منه

 

 ويلة األجلتسهيالت القروض ط - 3

 

 

مليار ل سعودم تقريباً، من قبل البنك السعودم الفرنسي في يوليرو مرن عرام  9.75تم ترتيب تسهيل المرابحة المشترك البالغ   3-1

األمريكري مليرار ل سرعودم وجرزء  خرر بالردوالر  7.19. يتكون تسهيل المرابحة مرن جرزء برالل السرعودم بمجمرالي 2119

 مليار ل سعودم(. 2.66مليون دوالر أمريكي )أم ما يعادل  711بمجمالي 
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 (السعودية الرياالت)بآالف  

 

 يونيو 30

5002 

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31

2114 

 (مراجعة)

 يونيو 31

2114 

 (راجعةمغير )

    

 211.115 211.115 500.002 (3-3الجزء المتداول ) –تصدير  إئتمانضمان  تسهيل

 - - 5.520.000 (0-5)الجزء المتداول  – تسهيالت من بنك تجاري محلي

 5.420.002 211.115 211.115 

    

 8.631.769 8.631.769 8.530.751 (1-3الجزء غير المتداول ) –مرابحة مشترك  تسهيل

 2.251.111 2.251.111 - (2-3) محلي تجارم بنك من األجل طويل تسهيل

 416.264 316.261 505.550 (3-3الجزء غير المتداول ) –تصدير  إئتمانضمان  تسهيل

 838373051 11.187.131 11.287.133 

 11.487.138 11.387.135 00.587.034 اإلجمالي



 

 

 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 492.يونيو  4.لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 )تتمة( ويلة األجلتسهيالت القروض ط - 3
 

إن مصاريف التمويل كما هو مرذكور فري إتفاقيرة تسرهيل المرابحرة تسرتحق بأقسراط ربرع سرنوية علرى مردة القررض. وفقراً لشرروط 

( لسرتة 2111أغسرطس  12إتفاقية تمويل المرابحة استعملت الشركة الخيارين المتاحين لهرا لتمديرد تراريخ اإلسرتحقاق األساسري )

. في الفترة الالحقة، نجحت الشركة 2112يوليو  27هر لكل خيار لمجموع تجديد التسهيل لسنة كاملة وتاريخ إستحقاق نهائي أش

قامررت الشررركة بتسررديد جررزء مررن هررذا ، 2113خررالل . 2113يوليررو  31فرري الحصررول علررى عرردة موافقررات لتمديررد التسررهيل حتررى 

 لمتحصالت النقدية من عملية إصدار حقوق أسهم أولوية.مليون ل سعودم من خالل ا 751التمويل بقيمة 

 

، وقعت الشركة إتفاقية لتعديل وإعادة جدولة "إتفاقية تسهيل المرابحة" مع مجموعة من البنوك والتي تشمل 2113يوليو  31في 

 2118يونيو  31ي مستثمرم تسهيل المرابحة الحاليين لتمديد تاريخ إستحقاق تسهيل المرابحة لفترة خمس سنوات تنتهي ف

. وقد تم إعادة هيكلة االتفاقية بحيث يتم سداد القرض بشكل تدريجي، حيث يستحق 2113يوليو  31والتي كانت تستحق في 

% المتبقية عند حلول 75% من القرض خالل السنتين الرابعة والخامسة من مدة التسهيل كحد أدنى إلزامي ، فيما تستحق ال25

ويبلغ رصيد أصل القرض من مواردها النقدية الداخلية  جزءالشركة بسداد جزء من التسهيل باستخدام تاريخ االستحقاق. قامت 

 1.6مريكي يبلغ األوالجزء بالدوالر  ل سعودم مليار 6.3السعودم يبلغ  بالل ، الجزءزمليار ل سعودي 8.6 الحالي

 .مليار ل سعودم( 2.3) دوالر أمريكي مليار
 

 

التمويل كما هو محدد في اتفاقية تسهيل المرابحة تستحق بأقساط ربع سنوية خالل الخمس سنوات. ان التسهيل  ان مصاريف

 الشركة المملوكة بواسطةأسهم بعض  الجديد مضمون جزئيا بموجب كفالة معطاة من شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. ورهن

 المساهمين المؤسسين.بعض 

 مفروضة من قبل البنوك المقرضة كما يلي:تتلخص التعهدات المالية ال

 .المدينة والذمم العقود بعض التنازل عن .أ 

 على قيود التأمين والحسابات التشغيلية. رهونات .ب 

 قيود على القروض والضمانات التي تمنح للعمالء والموزعين والتجار وباعة التجزئة وباعة الجملة والموظفين. .ج 

 إضافية، كما تشترط التأمين على جميع موجودات الشركة.عدم حصول الشركة على أم تسهيالت  .د 

 األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالكات واإلطفاء ومستوى الرافعة المالية. .ه 
 

، كانت نتائج الشركة ما دون خطة العمرل المعتمردة سرابقاً كمرا لرم يرتم الوفراء بأحرد تعهردات 2114كما في نهاية الربع االثالث من 

 2115 خرالل الربرع الثرانى مرن عرام بتعهدات اتفاقيرة تمويرل المرابحرة.ذم ال يعد  كتقصير بقدرة الشركة على الوفاء ، والالتمويل

قامت الشركة بالوفاء بتعهدات التمويل المالية، غير أن الشركة ال تزال في مرحلة التفراوض مرع البنروك الممولرة إلعرادة صرياغة 

 .الجديدة التي وافق عليها مجلس ادارة الشركةالتعهدات المالية بناًء على خطة العمل 
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 492.يونيو  4.لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 ( تتمة ) طويلة األجلالقروض تسهيالت  - 3
 

 

 111مليون ل سرعودم وجرزء بالردوالر األمريكري يبلرغ إجماليره  1.875يتكون هذا التسهيل من جزء بالل السعودم يبلغ إجماليه  3-2

مليررون ل سررعودم( وذلررك مقابررل ضررمانات مقدمررة مررن قبررل شررركة اإلتصرراالت المتنقلررة  375مليررون دوالر أمريكرري )أم مررا يعررادل 

يخضع هذا التسهيل ألعباء عموالت منصوص عليها في اإلتفاقية ودين ثانوم لتسهيل المرابحرة الحرالي وكران يسرتحق الردفع  .ش.م.ك

 .2113يونيو  5حصلت الشركة على الموافقة الالزمة من البنوك الممولة لتمديد التسهيل طويل االجل حتى  .2113ابريل  3في 
 

 

مليرار ل سرعوم وبفتررة اسرتحقاق تمترد  2.25قامت الشرركة بتوقيرع تسرهيل قررض طويرل االجرل جديرد بمبلرغ  ، 2113يونيو  5في 

مليون ل سعودم وجزء  1.875من جزء بالل السعودم يبلغ إجماليه الجديد التسهيل  يتكونلثالث سنوات إلعادة تمويل التسهيل. 

تحالف بنكري يضرم أربعرة بنروك. يخضرع التسرهيل الجديرد ألعبراء  ر أمريكي مقدم منمليون دوال 111بالدوالر األمريكي يبلغ إجماليه 

، ومغطى بالكامل بضمان غير مشروط وغير قابل لإللغراء مرن الحالية تمويل مذكورة في االتفاقية ويعتبر دين ثانوم لتسهيل المرابحة

 .2116يونيو  5سيدفع بالكامل في تاريخ االستحقاق  قبل شركة اإلتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك. إن هذا التسهيل الجديد

 

مليرون  325تم التوقيع علرى اتفاقيرة تسرهيل ضرمان ائتمران تصردير مؤلرف مرن جرزئين )أ و ب( يبلرغ مجموعهمرا  2112يونيو  21في  3-3

ش.م.ك. وديرن ثرانوم  دوالر أمريكي بين الشركة، وبعض البنوك الدولية. إن هذا التسهيل مضمون من قبل شركة االتصاالت المتنقلة

 لتسهيل المرابحة. إن الغرض من هذا التسهيل هو:

 تسديد مبالغ دائنة ألحد موردم الشركة التقنيين. -1

 المقدمة من نفس المورد التقني. الجديدة يةخطط التوسعالالمزيد من تمويل  -2
 

مليون دوالر  98وقامت باستخدام مليون دوالر أمريكي( بالكامل، كما  155قامت الشركة باستخدام الجزء أ من القرض )

مليون دوالر أمريكي من الجزء ب. تم إلغاء الجزء المتبقي من الجزء ب غير المستخدم خالل الربع األول  171أمريكي من 

 .2113لعام 

 القرضإن سداد  .القرضنصف سنوية على مدة  أقساطعلى  اتفاقية التسهيل تستحقمصاريف التمويل كما تم ذكرها في  إن

( أمريكي دوالر مليون 155)إجمالي  القرضمن  أللجزء  2112على دفعات نصف سنوية لمدة خمس سنوات تبدأ بشهر يوليو  يتمس

 31تم سداد عشرة ) 2115 يونيو 31كما في . (أمريكي دوالر مليون 98)إجمالي  القرضمن  بللجزء  2113بشهر يوليو  وتبدأ

 : ثمانية( أقساط بالكامل. 2114يسمبر د

 تفاصيل إستحقاق تسهيالت القروض طويلة األجل: 3-4

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 

5002 يونيو 30   

 )غير مراجعة(
 

2114ديسمبر  31  

 )مراجعة(
 

2114 يونيو 31  

(مراجعةغير )  

2114  -  -  111.113 

2115  000.004  211.115  211.115 

2116  5.880.243  2.881.543  2.881.543 

2117  0.835.400  1.832.411    1.832.411 

2118  5.473.077  6.473.177  6.473.177 

  00.587.034  11.387.135  11.487.138 
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 492.يونيو  4.أشهر المنتهية في لفترة الستة 
 

 

  دفعات مقدمة من المساهمين - 4

قام بعض المسراهمون المؤسسرون بتقرديم مبرالغ كردفعات مقدمرة  م2119طبقاً للترتيبات المتفق عليها مع الشركاء خالل عام 

 ، وبناء على الموافقات ذات الصرلة ترم اسرتخدام اصرل مبلرغ هرذه الردفعات لزيرادة رأس مرال الشرركة 2112خالل  للشركة.

 كرل خضرعوبربعض الردفعات بالنيابرة عرن الشرركة. ت ةض إضرافيوقام شريك مؤسس بتزويد الشركة بقر ،باإلضافة إلى ذلك

  .صاريف تمويل على أساس المعدالت السائدة في السوقلم المستحقة للمساهمين بالغموالوالقروض  المقدمة هذه الدفعات

 :كما يلي واألعباء المستحقة المتعلقة بها لمساهمينل المستحقةالدفعات المقدمة والقروض والمبالغ تفصيل 

 

  
 

 )بآالف الرياالت السعودية(

  
5002يونيو 30  

 )غير مراجعة(
2114ديسمبر 31  

  )مراجعة(
2114 يونيو 31  
(مراجعةغير )  

 2.412.781  2.531.352 5.584.804  شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.

 8.413  8.413 8.403  بيت أبوظبي لالستثمار

  5.513.507 2.538.765  2.421.194 

 848.132  936.892 0.058.550  أعباء مالية مستحقة

 3.269.326  3.475.657 3.750.877  اإلجمالي
 

، بما في ذلك مصاريف التمويل المستحقة وذلك حتى يتم المذكورة أعاله لم يتم جدولة سداد الدفعات المقدمة من المساهمين 

 . القائمة المرابحة تسهيلسداد 
 

 مالية الدوات األمشتقات  - 2

 العقود األسمية بما يلي : ( مع مبالغ2118تتلخص القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية )مقايضة معدل الربح( )المستحقة 

 السلبية القيمة العادلة

  ) بأالف الرياالت السعودية (  
 يونيو 31

2114 

 مراجعة(غير)

ديسمبر  31

2114 

 (مراجعة)

 يونيو 30

5002 

 (مراجعةغير )
 قيمة العقود اإلسمية

  ) بأالف الرياالت السعودية (

71.121 11.111 10.073 4.305.315 
لتحوط  الماليةمشتقات األدوات 

 التدفقات النقدية
 

 .سمية ال تعكس مقدار التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بهاإن القيمة اإل
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 492.يونيو  4.لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 رأس المال - 5

 583.729.175من (1)بعد تخفيض رأس المال( )راجع إيضاح رقم  2115يونيو  31 في كما الشركة مال رأس يتكون

 ل سعودم وهي مملوكة كاآلتي: 11سهم وتبلغ القيمة االسمية لكل سهم 

  

 تخفيض رأس المالقبل  بعد تخفيض رأس المال

 

 عدد األسهم 

 

 رأس المال

 )بآالف الرياالت

 (السعودية

 عدد األسهم

 

 رأس المال

 )بآالف الرياالت

 (السعودية

شركة االتصاالت المتنقلة 
 ك.م.ش

216.243.575 2.162.436 411.125.167 4.111.251 

 631.434 63.143.367 348.561 34.856.143 مصنع البالستيك السعودم
مؤسسة فادن للتجارة 

 والمقاوالت
34.125.198 341.252 64.495.867 644.958 

 47.153 4.715.271 25.483 2.548.321  شركة ركيزة القابضة
 231.451 23.145.114 125.185 12.518.485 بيت أبوظبي لإلستثمار

 229.612 22.961.224 124.192 12.419.162 شركة المراعي
مؤسسة أشبال العرب 

 للمقاوالت
12.419.162 124.192 22.961.224 229.612 

شركة الجريسي للتنمية 
 المحدودة

6.214.581 62.146 11.481.612 114.816 

مؤسسة النخبة المعمارية 
 مقاوالتلل

3.243.316 32.433 6.111.253 61.113 

شركة السيل الشرقية 
 المحدودة

3.112.291 31.123 5.741.315 57.413 

 337.651.232 3.376.513 624.769.193 6.247.692 

 4.553.318 455.331.817 2.461.789 246.178.943 اكتتاب عام

 00.800.000 0.080.000.000 2.837.515 283.751.072 االجمالى

 

 (1.)راجع ايضاً ايضاح 
 

 خسارة السهم  - 7

ح لعدد األسهم القائمة للفترةالخسائر  بتقسيمللسهم  الخسائرتم احتساب  حتى نهاية الفترة. إن الخسائر  على المتوسط المرجَّ

  للسهم للفترة المقارنة تم تعديلها بأثر رجعي لتعكس أثر تخفيض رأس المال.
 

 الزكاة - 8

 .الزكاة النهائية وحصلت بموجب ذلك على شهادة 2118حتى عام  الضريبيو  أنهت الشركة وضعها الزكوم

بتسديد الزكاة والضريبة حيث قامت  2114حتى  2119الزكاة لألعوام من  واقراراتالمالية القوائم قدمت الشركة كما 

 المقدمة. لالقراراتطبقا  المستقطعة
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 492.يونيو  4.لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 تتمة() الزكاة - 8

 

خطاب من مصلحة الزكاة والدخل بتقييم الربط م(,  2115يوليو  7هد )الموافق 1436 رمضان 18ي ت الشركة، فتلق

 619،852،491 ة باجماليلغ إضافيامبدفع ببموجبه  تطالبحيث  2111حتى  2119عن السنوات  الزكوم الضريبي

باالضافة الى  استقطاعضريبة  ل سعودم 267،371،269و  ل سعودم زكاة  352،481،222 منهال سعودم 

 يوم. 31% عن كل 1بما يعادل غرامة تأخير 
 

حيث يرى  ،الخطاب ستين يوما من تاريخ ورودفترة  لرفع الئحة اعتراض خالحقها في ستقوم الشركة باستخدام  

 ي االعتراض على هذا الربط الزكوم . لدى الشركة الحجج الكافية لدعم موقفها فأن  الشركة للزكاة والضريبة مستشاروا 

ديدها بشكل ال يمكن تح ، ان وجد,على حسابات الشركةوما قد ينشأ عنها من تأثير  االعتراض منيجة النهائية نتالان علما 

 .لمزيد من المخصصات، لذلك ال حاجة لالمرحلةموثوق في هذه 

 

 إلتزامات وإرتباطات محتملة  - 1

 اإللتزامات الرأسمالية 1-0

 : يلي مما الرأسمالية رتباطاتاإل تتكون .اتصاالت معدات لشراء موردين مع اتفاقيات الشركة أبرمت
 

  

 

يونيو 30   
 5002  

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31
2114 

 )مراجعة(

يونيو 31  
 2114  

(مراجعةغير )  
 342.983 667.643 347.210  شهر 12خالل 

 - 2.241.535 0.707.545  سنوات 5-2من 

  5.022.537 2.918.178 342.983 

 .إليجارات التشغيليةاتزامات لحول ا 11إيضاح رقم  راجع

 

 مطالبات من مشغل آخر 1-5

متنرازع من شركة اتحاد اتصاالت )"موبايلي"( للبردء فري إجرراء التحكريم المتعلقرة بمطالبرة  ، تلقت الشركة طلباً 2114نوفمبر 16 في

سررعودم مررن شررركة  مليررون ل 58.7 وغرامررة بمبلررغ ل سررعودم مليررار 2.2 بمبلررغشررركة موبررايلي عليهررا ومرفوضررة قائمررة مررن 

 موبايلي على الشركة.

 

 تنشرأ بمطالبة متنازع عليهرا والتريشركة موبايلي فيما يتعلق  ضدات تحكيم في إجراء طرف هيالشركة لما جاء أعاله فمن ونتيجة 

المالحق ورسالة العرض، التي تم وذات الصلة  توالتعديال 2118مايو  6ن اتفاقية الخدمات )"االتفاقية"( التي أبرمها الطرفان في م

المالحرق ورسرالة و هرذه التعرديالتملغراء بجانرب واحرد  موبايلي من قامتحتى  المسار الطبيعي لألعمالتنفيذها من قبل الطرفين في 

وحسرب إدارة الشرركة لريس لهرا أسراس، كمرا  وتعتبر الشركة أن هذا العمل من جانب واحد من موبايلي هو أساس مطالبتهرا .العرض

 أنها غير متحققة وغير شرعية
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 492.يونيو  4.لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 )تتمة(إرتباطات وإلتزامات محتملة  - 1

 )تتمة(مطالبات من مشغل آخر 1-5

التعديالت والمالحق  إللغاء من جانب واحد الحق هايكن لدي لم أن موبايليتعتقد الشركة  ،قانوني خارجياستنادا إلى رأى فني و

تتماشى  لم تكنوالذي  حقةال فواتيرأي  موبايلي إجراءاترفض الشريعة و قانون شروط العقد أو حتى عن طريق، ال ورسالة العرض

 .عملياتالسير العادي لل في من قبل الطرفين في البداية تم تطبيقها التى العرض رسالةو المالحق التعديل، شروط مع

 

، تم خاللها اإلتفاق على إجراءت التحكيم وقدمت موبايلي 2101ديسمبر  21التحكيم التى هى قيد التنفيذ، بدأت بالفعل في ان جلسات 

، قدمت شركة زين مذكرة دفاع أولي في إجراءات التحكيم التي جاء فيها أنه بيان المطالبة من 2105يناير  7بيان ادعائه. في يوم 

، عقدت جلسة إستماع 2105فبراير  01بما فيه الكفاية كما هو مطلوب بموجب القانون. في موبايلي ليس متخصص وال مفصل 

 وقامت موبايلي بطلب وقت لتقديم بيان مفصل من المطالبة.

 

. ومنحت أيضاً شركة زين شهرين 2105مايو  21وافقت هيئة التحكيم على طلب موبايلي وطلبت تقديمه في موعد ال يتجاوز  

 تاريخ إستالم البيان المفصل من موبايلي لتقديم الرد عليهاونصف الشهر من 

 

بتقاديم ردهاا علاى  2105يولياو  01قامت زين بتااريخ فريق التحكيم . لللمطالبة  مفصالً  اً يلي بياناقدمت موب 2105مايو  21في 

د الذي قدمتاه زيان خاالل شاهر م. وُيصرح لشركة موبايلي أن تقدم ردها على الر2105مايو  21االدعاء المقدم من موبايلي في 

 واحد من استالمها له، وبالتالي فان لزين الحق كذلك في الرد في وقت الحق على موبايلي.

ملياون  111، قرر مجلس إدارة موبايلي زيادة المخصص المتعلق بحساب الاذمم المديناة لازين بمقادار  2105يونيو  21في يوم 

 .مليار لاير سعودي 0.9لاير اضافية ،وبذلك يصبح إجمالي المخصص 

 

وتعتقد االدارة أن النتيجة النهائية للتحكيم ال يمكن تحديدها بشكل موثوق فى هذه المرحلة. وأن المبالغ المذكورة في دفاترهاا كماا 

 كافية وليس هناك أي حاجة لمخصص إضافي. 2105يونيو  11في 

 

 والغرامات وغيرها من المطالبات اإلجرا ات القانونية األخرى 1-3

 

مواصلة الدعاوى القضائية والعقوبات والغرامات المفروضة مان قبال المان م لتخضع الشركة في سياق األعمال االعتيادية 

الاداخلي  ةامكتب المحاما،وغيرها من المطالبات من الموردين وشركات االتصاالت التي تقدم خدمات الخلوية. تعتقد اإلدارة

  ن يكون لها تأثير كبير على المركز المالي أو نتائج عمليات الشركةل المسائلهذه أن  واالستشاري الفني الخارجيو
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 492.يونيو  4.لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 تشغيليةاليجارات اإل التزامات - 00

 بمراالفنية والمكاتب المتعلقة بعملياتها. تتمثل االلتزامات المتعلقة بتلك اإليجارات التشغيلية  والمباني المواقعالشركة  تستأجر

 : يلي
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 

يونيو 30  
5002 

 )غير مراجعة(

ديسمبر 31   
2114 

  )مراجعة(

يونيو 31  
2114 

(مراجعةغير )  

 265.773  275.546  354.050 شهر 12خالل 

 1.163.192  1.112.186  0.515.531 سنوات 5-2من 

 1.328.865  1.377.732  0.550.511 سنوات 5أكثر من 

 3.540.218  2.755.464  2.657.731 
 

 

 المعلومات القطاعية - 00

يهدف معيار التقارير القطاعية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى اإلفصاح عن معلومات تفصيلية عن نتائج كل 

قطاع من القطاعات التشغيلية الرئيسية ، وبما أن متطلبات هذا المعيار من حيث الحدود المنصوص عليها، أخذاً بعين اإلعتبار أن 

المتنقلة،  حزم البياناتسية منذ بداية النشاط تتركز في تقديم خدمات اإلتصاالت الصوتية المتنقلة، خدمات عمليات الشركة الرئي

فمن إدارة الشركة تعتقد أن على ذلك  عالقة، لم تتحقق كما في تاريخ قائمة المركز الماليت وخدمات اإلتصاالت األخرى ذات اإلنترن

 .طها في المملكة العربية السعوديةتطبيق. تمارس الشركة نشاإيضاح المعلومات القطاعية غير قابلة لل

 

 أرقام المقارنة  - 05

 تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الربع الحالي.

 

 قوائم المالية األوليةالموافقة على ال - 03

 .2115و يولي 14 خبتاريالموافقة على هذه القوائم المالية األولية من قبل مجلس اإلدارة  تمت
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