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   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
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  الماليةإيضاحات حول القوائم 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٨ 

 

  اتوالنشاط التكوين - ١

�م خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة تقوم شركة االتصاالت المتنقلة ١-١�السعودية ("الشركة" أو "زين السعودية") بتقديـ

  .العربية السعودية حيث تقوم بتشغيل وشراء وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف المتنقل

  

هـ ١٤٢٨جمادى األولى  ٢٥بتاريخ  ١٧٦إن الشركة هي "شركة مساهمة سعودية" أنشئت بموجب القرارات الوزارية رقم 

� (الموافق ١٤٢٨ذو الحجة  ٢٨بتاريخ  ٣٥٧) وقرار رقم ٢٠٠٧يونيو  ١١(الموافق �������وم الملكي ٢٠٠٨يناير  ٧هـ�) والمرس

� (الموافق ١٤٢٨جمادى األولى  ٢٦/م بتاريخ ٤٨رقم �������اري رقم ٢٠٠٧يونيو  ١٢هـ�������ل التجـ������ ١٠١٠٢٤٦١٩٢) والسجـ

� (الموافق ١٤٢٩ربيع األول  ٤ة السعودية بتاريخ الصادر من مدينة الرياض بالمملكة العربي�����) كمشغل ٢٠٠٨مارس  ١٢هـ

  عام. ٢٥ثالث لخدمة الهاتف النقال ولديه رخصة تشغيل غير محدودة التقنية في المملكة العربية السعودية تبلغ مدتها 

  

  .لسعودية، المملكة العربية ا ١١٣٥١، الرياض  ٢٩٥٨١٤إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد 

  

مليون لایر سعودي، ولديها   ٩٥.٩٧١بمبلغ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١و لغاية  ٢٠١٥يناير  ١تكبدت الشركة خسائر للفترة من   ٢-١

، كانت ٢٠١٤. كما في نهاية الربع االثالث من ٢٠١٥سبتمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في٤١.١٫٢٧٨عجز متراكم بمبلغ 

المعتمدة سابقاً كما لم يتم الوفاء بأحد تعهدات التمويل، والذي ال يعدّ كتقصير بقدرة الشركة نتائج الشركة ما دون خطة العمل 

. قامت الشركة بالحصول على تمديد خاص ٢٠١٥على الوفاء بتعهدات اتفاقية تمويل المرابحة. خالل الربع الثالث من عام 

زال في مرحلة التفاوض مع البنوك الممولة إلعادة صياغة ، غير أن الشركة ال ت ٢٠١٦بهذا الصدد حتى الربع األول من عام 

  .٢٠١٥من يناير  ٢٠التعهدات المالية بناًء على خطة العمل الجديدة التي وافق عليها مجلس ادارة الشركة في 

  

كة الشMMMMر . لدى مدراءمن خالل قيامها بأنشMMMMطتها االعتياديةتعتقد ادارة الشMMMMركة أنها سMMMMتكون ناجحة في الوفاء بإلتزاماتها 

  توقعات معقولة بأن الشركة لديها الموارد الكافية لمواصلة أدائها التشغيلي فى المستقبل المنظور.

  تخفيض رأس المال إلطفاء الخسائر المتراكمة  ٣-١

�ول على الموافقات الالزمة من الهيئات الرقابية، عقدت الجمعية العامة غير العادية يوم �� ، وتمت٢٠١٥فبراير  ٢٥بعد الحص

 :الموافقة على القرارات التالية

لایر سعودي الى  ١٠٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس المال من  •

سهم الى  ١٫٠٨٠٫١٠٠٫٠٠٠لایر سعودي. وبناًء على ذلك تخفيض عدد االسهم من  ٥٫٨٣٧٫٢٩١٫٧٥٠

 .٢٠١٤سبتمبر  ٣٠سهم لتعويض العجز المتراكم للشركة حتى  ٥٨٣٫٧٢٩٫١٧٥

شركةمن  ٨و  ٧بنود ال ل كل منالموافقة على تعدي • سي لل التعديالت على  ، جرتتخفيض رأس المال أثر لتعكس النظام األسا

 النحو التالي:

) سهم ٥٨٣٫٧٢٩٫١٧٥مقسمة إلى ( سعودي ) لایر٥٫٨٣٧٫٢٩١٫٧٥٠) بعد التعديل: رأس مال الشركة هو (٧البند ( •

 للسهم الواحد). سعودي ) لایر١٠(بقيمة اسمية قدرها  ةمتساوية عادي

لایر سعودي للسهم الواحد،  ١٠) سهم، بقيمة اسمية ٥٨٣٫٧٢٩٫١٧٥كتتب المساهمون في (إ) بعد التعديل: ٨البند (  •

 .سعودي ) لایر٥٫٨٣٧٫٢٩١٫٧٥٠بقيمة إجمالية بلغت (
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٩ 

 

 ( تتمة )التكوين والنشاطات  - ١

 ( تتمة ) تخفيض رأس المال إلطفاء الخسائر المتراكمة ٣-١

  

لایر سعودي.  ٥٫٨٣٧٫٢٩١٫٧٥٠لایر سعودي الى  ١٠٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠بناءُ على ذلك، قامت الشركة بتخفيض رأس المال من 

سهم. يعود السبب الرئيسي لتخفيض رأس المال  ٥٨٣٫٧٢٩٫١٧٥سهم الى  ١٫٠٨٠٫١٠٠٫٠٠٠و تم تخفيض عدد االسهم من 

تقريباً من  %٤٥٫٩٦والتي تبلغ نسبتها  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المقترح لشطب  كامل الخسائر المتراكمة على الشركة حتى تاريخ 

ً لدراسة أعدتها إدارة الشركة التنفيذية ومستشاريهارأس مال الشركة؛ وذلك   كجزء من ارساء خطة التحول و تبعا

  )١٦(ايضاح الخارجيين.

  

  إتفاقيات إعادة التمويل

�هيل المرابحة ٢٠١٣يوليو  ٣١في ����تثمري تس����هيل المرابحة" مع بعض مس����ركة تعديل وإعادة جدولة "اتفاقية تس���، وقعت الش

مليون لایر سعودي من مواردها النقدية الداخلية لتخفيض  ٣٦٩االتفاقية الجديدة ، سددت الشركة مبلغ الحاليين. حسب شروط 

مع توقيع اإلتفاقية الجديدة قامت الشركة ، مليار لایر سعودي ٨٫٦٣مليار لایر سعودي إلى  ٩رصيد أصل القرض الحالي من 

�هيل المرابحة الحالي لفترة��تحقاق تس��نوات تنتهي في  ٥ بنجاح بتمديد فترة اس��تحق في  ٢٠١٨يونيو  ٣٠س� ٣١والتي كانت تس

  .٢٠١٣يوليو 

مليون لایر سMMMMعودي كدفعة الزامية نتيجة  ١٢١٫٣، قامت الشMMMMركة بسMMMMداد دفعة مقدمة بمبلغ  ٢٠١٥في الربع الثالث من عام  

  للفائض في التدفقات النقدية الحرة.
  

مليار لایر سعوي ويدفع بالكامل  ٢٫٢٥تسهيل قرض طويل االجل جديد بمبلغ ، قامت الشركة أيضا بتوقيع  ٢٠١٣يونيو ٥في 

الممتد لثالث سنوات إلعادة تمويل التسهيل الحالي المتحصل من بنوك تجارية  ٢٠١٦يونيو  ٥المنتهي في  بتاريخ االستحقاق

ً  (راجع .٢٠١٣إبريل  ٣محلية والمستحق في    ) ٩ايضاح  ايضا

  

  المالية السعوديةاالتفاق مع وزارة 

، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع وزارة المالية السعودية لتأجيل دفعات مستحقة للدولة عن السنوات السبع القادمة  ٢٠١٣خالل 

مليار لایر سعودي. إن هذه المدفوعات المؤجلة تحت هذه االتفاقية تخضع لعمولة تجارية تدفع سنوياً ويتم  ٥٫٦والمقدرة بمبلغ 

 ٢٠١٥ر ديسمب ٣١من قبل الشركة كما في  بلغ المبلغ المؤجل .٢٠٢١لمبالغ المستحقة على أقساط متساوية تبدأ في يونيو سداد ا

  مليون لایر سعودي) والمتضمن في بند المطلوبات غير المتداولة األخرى. ٢٠١٤:٨٠١(  مليون لایر سعودي١٫٣٥٦: 
 

 السياسات المحاسبية الهامة   - ٢

�ات ��ياس��كل منتظم إن الس��ات بش��ياس��بية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية  تم إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه الس�المحاس

  لجميع الفترات المعروضة ما لم يذكر غير ذلك.

  

  أسس اإلعداد

ية الصادرة وطبقاً للمعايير المحاسبأعدت القوائم المالية  المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقاً لمبدأ االستحقاق المحاسبي، 

ية هعن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما ينبغي قراءة هذه القوائم المالية  بالتزامن مع القوائم المالية السنوية للسنة المنت

  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
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١٠ 

 

  ( تتمة ) الهامة السياسات المحاسبية - ٣
 

  تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة

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

تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك 

دات والمصاريف خالل الفترة المالية. يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وهي مبنية على خبرة تقدير مبالغ اإليرا

سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم الشركة بتقديرات وافتراضات متعلقة 

 تتساوى مع النتائج الفعلية.بالمستقبل، والتي وفقاً لتعريفها، نادراً ما 

  تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة

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

المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات 

تقدير مبالغ اإليرادات والمصاريف خالل الفترة المالية. يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وهي مبنية على خبرة 

وافتراضات متعلقة  اتسابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم الشركة بتقدير

  بالمستقبل، والتي وفقاً لتعريفها، نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلية.

  
إن التقMMديرات واالفتراضMMMMMMMMات ذات المخMMاطر الهMMامMMة التي قMMد ينتج عنهMMا تعMMديالت جوهريMMة في القيمMMة الMMدفتريMMة للموجودات 

  والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة تمت مناقشتها أدناه.

  
  غير الملموسة الموجودات  )أ(

  سوب. برامج الحابمن وزارة االتصاالت والتراخيص المتعلقة  الشركة غير الملموسة ترخيص حصلت عليه الموجوداتتتضمن 

يجعل ) من إجمالي موجودات الشMMMMركة ٪٦٧٫٥: ٢٠١٤( ٪٦٥٫٥الملموسMMMMة البالغ  الشMMMMركة غيرلموجودات الحجم النسMMMMبي إن 

  وأدائها. بالعمر اإلنتاجي المقدر جوهرية فيما يتعلق بالمركز المالي للشركة متعلقةال فتراضاتاال

  تقدير العمر اإلنتاجي

رة قتناه وتقدير االداالم للموجودات ياألداء المسMMMMتقبلبغير الملموسMMMMة يتصMMMMل  المسMMMMتخدم إلطفاء الموجودات العمر اإلنتاجيإن 

 اصرنتاجي ألهم عنأساس تحديد العمر االإن القتصادية من الموجودات. المنفعة ا تحصل الشركة خاللها علىترة التي سوف للف

  كما يلي: يغير الملموسة ه الموجودات

  

  المحمول الهاتف ) رخصة اتصاالت١(

لى ع تحصل الشركة خاللهايعبر عن الفترة التي سوف  الرخصة استخدام مصطلح إنمدة الرخصة.  النتاجي لها هوالعمر اإن 

  القتصادية.ا ةالمنفع

  ) تراخيص برامج الكمبيوتر٢

شMMMMMكل بته مراجع يتمدخل حيز االسMMMMMتعمال وتعلى البرمجيات وفيه تحدد اإلدارة العمر اإلنتاجي في الوقت الذي يتم الحصMMMMMول 

ع من افعلى المن تحصMل الشMركة خاللهاالتي سMوف  مدى الفترة المتوقعة فياإلدارة  ؤيةيمثل العمر اإلنتاجي ر مالءمة.للمنتظم 

 البرنامج ، ولكن ال تتجاوز مدة الرخصة.
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  (تتمة)المالية إيضاحات حول القوائم 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

١١ 

  ( تتمة ) الهامة السياسات المحاسبية - ٢
  

  الممتلكات والمعدات(ب) 

ً  تمثل الممتلكات والمعدات  موجودات) من إجمالي ٪١٦٫٦: ٢٠١٤( ٪ ١٩٫٢ تبلغ صMMMMMول الشMMMMMركةأنسMMMMMبة كبيرة من  أيضMMMMMا

ية فيما تعتبر جوهرلتحديد القيمة الدفترية واالسMMMتهالك ذات الصMMMلة  المسMMMتخدمةالشMMMركة. ولذلك، فإن التقديرات واالفتراضMMMات 

  يتعلق بالمركز المالي للشركة وأدائها.

 تقدير العمر اإلنتاجي 

. صMMلاأل ةوالقيمة المتبقية في نهاية حيا العمر االنتاجيبعد تقدير  ري يؤخذاالسMMتهالك الدوبفي ما يتعلق إن المصMMروف المحّمل 

  . قائمة الدخلاالستهالك في  مصروف أو القيمة المتبقية من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض اجيالعمر االنتزيادة 
  

 ومراجعته سMMMنوياوتتم  الموجودات علىفيه اإلدارة في الوقت الذي يتم الحصMMMول  هالشMMMركة تحدد لموجوداتالعمر اإلنتاجي إن 

قد تؤثر على  التي يةحداث المستقبلباأل التنبؤمماثلة وكذلك على التجربة التاريخية مع األصول الصل مبني إن عمر األمة. ئلمالل

يتم تقبل، في المسMMM لألصMMMل ، مثل التغيرات في التكنولوجيا. ما لم يكن هناك توقع معقول للتجديد أو اسMMMتخدام بديلة األصMMMلحيا

دمات ها تقدم الشMMMMMركة خبموجبعلى مدى فترة ال تزيد على انتهاء الرخصMMMMMة المرتبطة بها التي اسMMMMMتهالك شMMMMMبكة البنية التحتية 

   االتصاالت.
  

  (ج) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

يتم تكوين مخصMMص لحسMMابات المدينين المشMMكوك في تحصMMيلها عند وجود دليل موضMMوعي بأن الشMMركة لن تسMMتطيع تحصMMيل 

ت المدينين على وجود هبوط في حسابا المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األساسية لحسابات المدينين. ويتم أخذ البنود التالية مؤشراً 

يوماً) في  ٦٠التجارية، تعرض المدين لصMMعوبات مالية أو احتمال إفالسMMه أو إعادة هيكلة مالية أو صMMعوبة أو تأخر (ألكثر من 

ية رسMMMداد الدفعات المسMMMتحقة. يتم عمل تقديرات منفصMMMلة للحسMMMابات الفردية الجوهرية. وبالنسMMMبة للمبالغ المسMMMتحقة غير الجوه

  إفرادياً، فإنه يتم عمل التقديرات بشكل جماعي ويتم تكوين مخصص بناًء على الوقت ومعدالت التحصيل السابقة.
  

  التقارير القطاعية

  (أ) القطاع التشغيلي

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

 تعمل في أنشطة تدر إيرادات. )١

 باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتخصيص الموارد وتقييم األداء.تقوم اإلدارة  )٢

  تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل. )٣

  (ب) القطاع الجغرافي

ددة ة محالقطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو األعمال أو المنشآت التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادي
  تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

  تحويالت العمالت األجنبية

  (أ) العملة الرئيسية

  تظهر القوائم المالية  للشركة بالريال السعودي والتي هي العملة الرئيسية للشركة.

  (ب) معامالت وأرصدة

ألجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت ا

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

  .قائمة الدخلهاية الفترة ضمن والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في ن
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  تحويالت العمالت األجنبية

  (أ) العملة الرئيسية 

  تظهر القوائم المالية  للشركة بالريال السعودي والتي هي العملة الرئيسية للشركة.

  (ب) معامالت وأرصدة 

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. 
يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة من تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية 

  . قائمة الدخلضمن السنة أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية بالعملة األجنبية على 

  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.

  ذمم مدينة

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

تحصيلها. يتم عمل مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن الشركة من تحصيل جميع المبالغ 

وتظهر تحت بند "مصاريف توزيع وتسويق".  قائمة الدخلشروط األصلية للذمم المدينة. يتم قيد هذه المخصصات في المستحقة بموجب ال

وعندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. تقّيد أي مبالغ تسترد في وقت الحق 

  . قائمة الدخل"مصاريف توزيع وتسويق" في  لذمم قد تم شطبها بقيد دائن على

  مخزون

تمثل  .يحدد سعر التكلفة على أساس متوسط التكلفة المرجح .يقيّد المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل
  .يف استكمال العملية ومصاريف البيعصافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقّدر في سياق األعمال العادية ناقصاً تكال

  يسجل المخزون المباع للموزعين الذي تبقى المخاطر و المكاسب منه مع الشركة و تسجل هذه البضاعة كمخزون برسم األمانة.

  معداتو ممتلكات

يحّمل االستهالك  .بإستثناء اإلنشاءات تحت التنفيذ التي تظهر بالتكلفة المتراكمة االستهالكات خصمكلفة بعد تالمعدات بالوتظهر الممتلكات 

  على أساس طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة هذه الموجودات على مدى األعمار اإلنتاجية المقّدرة لها كما يلي:  قائمة الدخلعلى 

  
  السنوات

 

  تحسينات على المأجور
  اإليجار أو  مدة

  أقل أيهما االنتاجي العمر
  ١٠ – ٣  اإلتصاالت معدات شبكة

  ٢٠  أعمال مدنية (إتصاالت)
  ٣  أنظمة تقنية المعلومات
  ٥  خوادم تقنية المعلومات

  ٥  أثاث ومفروشات
  ٥  معدات مكتبية

  ٥  النقل األخرى معداتو سيارات

  . قائمة الدخلتحّدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيّد في 

يتم رسملة  .عند تكبدها قائمة الدخلتقيَّد مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهرياً من العمر اإلنتاجي المقّدر لألصل في 

   .الهامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل الذي تم استبداله التجديدات والتحسينات
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  الموجودات غير الملموسة

 MMMMMMMMMMة بالتكلفة بعد طرح اإلطفاء المتراكم. تم تحديد فترة اإلطفاء والمقدرة بـMMMم الرخصMMMنة بناًء على فترة  ٢٥يتم قياس رسMMMس

الترخيص القائمة وشMMMروط تجديد الترخيص وفيما إذا كان الترخيص معتمداً على تقنية محددة. يتم تحميل مصMMMاريف اإلطفاء 

  خالل العمر االنتاجي المقدر للشبكة من تاريخ بدء الخدمة للشبكة. على أساس القسط الثابت قائمة الدخلعلى 

يتم تسMMMجيل حقوق إسMMMتعمال عدد من خدمات اإلتصMMMاالت عند اإلسMMMتحواذ بالتكلفة ويتم اطفاؤها إبتداًء من تاريخ تقديم الخدمة 

 .بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية أو المدة النظامية أيهما أقل

  

تتم رسملة تراخيص البرامج الحاسوبية على أساس التكاليف المتكبدة الستحواذها وتفعيلها لالستخدام. يتم إطفاء هذه التكاليف 

سنوات. يتم تسجيل التكاليف المرتبطة بشكل مباشر بإنتاج  ٥-٢على أساس العمر اإلنتاجي المقّدر لها والذي يتراوح ما بين 

للتحديد ومميزة ومسMMMيطر عليها من قبل الشMMMركة ويتوقع منها منافع اقتصMMMادية مسMMMتقبلية تتعدى السMMMنة منتجات برمجية قابلة 

   الواحدة كموجودات غير ملموسة.

  

  يتم تسجيل التكاليف المرتبطة بصيانة البرمجيات كمصاريف عند حدوثها.

  

  في قيمة الموجودات غير المتداولة الهبوط

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

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

قيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. لغرض لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد التي تمثل ال

تقدير الهبوط، يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة (وحدات مدرة للنقد). 

تي سبق أن حدث هبوط في قيمتها بغرض احتمال يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة، بخالف الموجودات غير الملموسة، وال

عكس ذلك الهبوط، وذلك في تاريخ كل فترة مالية. إذا ما تم الحقاً عكس خسارة الهبوط في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية 

لم يتم إثبات  قيمة الدفترية فيما لولألصل أو الوحدة المدرة للنقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد، على أال يزيد عن ال

خسارة الهبوط في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة الهبوط في القيمة فوراً 

  . ال يتم عكس خسائر الهبوط في قيمة الموجودات غير الملموسة. قائمة الدخلكدخل في 
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  القروض

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

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

  . لدخلقائمة اعلى 

  

  ذمم دائنة ومستحقات

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

  

  مخصصات

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

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

  

  الزكاة

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

  ها.ب الربوطات الزكوية النهائية، عند تحديد. يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت، بموج قائمة الدخلإن وجد، على 

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

  لنظام ضريبة الدخل السعودي.

  
  للموظفين  نهاية الخدمةمخصص مكافأة 

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

. يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس القيمة الحالية للمكافأة المكتسبة التي تحق للموظف فيما   قائمة الدخلالشركة ويحّمل على 

تاريخ قائمة المركز المالي . يتم إحتساب المبالغ المسددة عند نهاية الخدمة على أساس رواتب لو ترك الموظف عمله كما في 

  وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة، كما هو موضح في أنظمة المملكة العربية السعودية.

  
  المطلوبات المحتملة

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

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

ة هذا التى تتضمن المنافع االقتصادية لتسوي سابقة ولكن لم يتم اإلعتراف به ألنه ليس من المحتمل أن يؤثرعلى تدفق الموارد

  االلتزام ،أو مبلغ التزام ال يمكن قياسة بموثوقية كاملة.
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  اإليرادات
ّملة على محتتكون أغلبية اإليرادات من اإليرادات من االتصاالت المتنقلة. تتكون اإليرادات من االتصاالت المتنقلة من مبالغ 

العمالء عند استخدامهم لفترات البث والرسائل النصية وجميع خدمات االتصاالت المتنقلة األخرى بما في ذلك توفير خدمات 
  البيانات والمعلومات ورسوم ربط مستخدمي الشبكات والخط األرضي والمحمول األخرى بشبكة الشركة.

  

كجزء من الفواتير الدورية ويعترف بها كإيراد خالل تلك الفترة. يتم تسجيل تسجل فترات االتصال المستخدمة من قبل العمالء 
اإليرادات من الخدمات غير المفوترة والناتجة من الخدمات التي قدمت من تاريخ إعداد الفاتورة إلى نهاية كل فترة محاسبية 

ة محاسبية. يتم تقديمها في الفترات التالية لكل فتركإيرادات مستحقة بينما يتم تأجيل اإليرادات غير المكتسبة من الخدمات التي س
أما اإليرادات الناتجة عن بيع البطاقات المسبقة الدفع فإنها تؤجل إلى أن يستخدم العميل فترات االتصال أو عند انتهاء صالحية 

  الرصيد.

  
ى لشركة بتقديـم الخدمة ويتوقف ذلك عليتم اإلعتراف باإليرادات الناتجة عن توفير خدمات البيانات والمعلومات عندما تقوم ا

 طبيعة الخدمة فإما أن يعترف بها بحسب إجمالي مبلغ الفاتورة الصادرة للعميل أو بمبلغ الخصم المستحق مقابل تيسير الخدمة.

أساس  لىعيتم اإلعتراف به  ،سنةال ههذ خالل اإلعتراف به سياسة تم تغيير المحتوى، والذي الناتج عن توفير خدماتالدخل ان 
ع ذلك فقد م والسابقة. الحالية للفترة  الربح / الخسارة على ليس له أي تأثير هذا التغيير الدخل، حصتها من لتسجيل الصافي

  تسبب في تخفيض االيرادات والتكاليف بنفس القدر كما يلي:
  

  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  السنة

  -  ٧٣٫٦٦٦  ٦٧٫٥٤١  ٦٣٫٩٧١  ٦٢٫٦٥٩  ٣٦٫٦٥٩  ٥٣٫١٦٢  ٥٥٥  المبلغ

  

يتم تقديم الحوافز للعمالء كجزء من العروض الترويجية. عند تقديـم مثل هذه الحوافز في سياق العرض الذي يتضمن مزايا 
 أخرى، فإن اإليراد الذي يمثل القيمة العادلة للحافز والمرتبط بالمزايا األخرى المقدمة للعميل كجزء من العرض نفسه، يؤجل

ويعترف به طبقاً لوفاء الشركة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز. وفيما يخص العروض التي تتضمن أكثر من ميزة، فإن قيمة العرض 
توزع على كل ميزة بناًء على القيمة العادلة لكل عنصر منفرداً. تقوم الشركة بصفة عامة بتحديد القيم العادلة للعناصر المنفردة 

  يتم عندها بيع كل ميزة على أساس مستقل.طبقاً لألسعار التي 
  

  داريةإوعمومية ووتسويق  توزيعمصاريف 

تشتمل مصاريـف التوزيع والتسويق والعمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تكون بالضرورة جزءاً 

يق ليها. توزع هذه التكاليف بين مصاريف التوزيع والتسومن تكاليف اإليراد كما هو مطلوب وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف ع

 والعمومية واإلدارية وتكاليف اإليراد، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.

  
  عقود إيجار تشغيلية

تصنّف عقود اإليجار للممتلكات والمعدات كعقود إيجار تشغيلية في حالة بقاء جميع المخاطر والمنافع لهذه المعدات والممتلكات 

دى على أساس القسط الثابت على م  قائمة الدخلمع المؤجر. يتم تحميل مصاريف اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية على 

  .فترة عقد اإليجار
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١٦ 

 

  ( تتمة ) الهامة ات المحاسبيةالسياس - ٢

  مشتقات األدوات المالية

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

تستخدم الشركة مشتقات األدوات المالية لتحوط التدفقات النقدية من مخاطر أسعار الفائدة وفقاً للسياسات المعتمدة وبما يتناسب مع 

ة المخاطر للشركة. ال تستخدم الشركة مشتقات االدوات المالية ألغراض المضاربة. يتم قياس مشتقات األدوات استراتيجية إدار

 المالية بالقيمة العادلة. إن الجزء الفّعال من التغيرات في القيمة العادلة لهذه المشتقات يتم االعتراف بها كاحتياطي تحوط في قائمة

اح . إن األرب قائمة الدخلخسائر المرتبطة بالجزء غير الفعّال يتم االعتراف بها مباشرة في حقوق المساهمين . إن األرباح وال

تأثير على في الفترة التي حدث فيها ال  قائمة الدخلوالخسائر التي تم االعتراف بها مبدئياً في احتياطي التحوط، يتم تحويلها إلى 

  من قبل البند المتحوط منه.  قائمة الدخل

 

 النقدية وشبه النقدية  - ٣

  ( بأالف الرياالت السعودية )  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

 ٢٥٩ ٣٣  نقد في الصندوق
 ٣١٫٨٥٨ ١٧٨٫٤٦٥  نقد لدى البنوك

 ١٫٠٦٠٫٠٠٠ ١٫٢٠٠٫٠٠٠  ودائع ألجل 
  ١٫٠٩٢٫١١٧  ١٫٣٧٨٫٤٩٨  

  

ع سMMنوي للعموالت عن مدة الودائإن معدل ال .الشMMركة جزءاً من الفائض النقدي في الودائع مع البنوك التجارية المحلية  تسMMتثمر

بلغت  ٢٠١٥خالل  عليها الشMMMMركةجمالي عوائد العموالت التي حصMMMMلت إن إ .)%٠٫٨٩ : ٢٠١٤( %٠٫٦٢بلغت  ٢٠١٥في 

  .)مليون لایر سعودي ٩٫٣٨:  ٢٠١٤لایر سعودي ( مليون ٧٫٤١

  

  ، صافيذمم مدينة - ٤

  ( بأالف الرياالت السعودية )  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

 ١٫٧٥٩٫٩٨٧ ١٫٥٢٧٫٣٩٠  ) ٢-٤و  ١-٤ مدينة مفوترة ( إيضاحاتذمم 

 ١٠٩٫٣٢٤ ٨٧٫١٩٤  ذمم مدينة غير مفوترة 

 ٣٫٤١١ ١٫٨٠٠  أخرى 

  ١٫٨٧٢٫٧٢٢ ١٫٦١٦٫٣٨٤ 

 )٤٧٩٫٠٣٣( )٥٢٣٫٥٢٨(  ينزل : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

  ١٫٣٩٣٫٦٨٩  ١٫٠٩٢٫٨٥٦  

   



   المتنقلة السعوديةشركة االتصاالت 

    ) ( شركة مساهمة سعودية
  

  (تتمة)المالية إيضاحات حول القوائم 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

١٧ 

 
  )تتمة( صافي ،ذمم مدينة -٤

  إن الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي كما يلي: 

  ( بأالف الرياالت السعودية )  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

 ٤٢١٫٨١٨ ٤٧٩٫٠٣٣  يناير  ١الرصيد كما في 
 ٥٧٫٢١٥ ٤٤٫٤٩٥  اإلضافات 

  ٤٧٩٫٠٣٣  ٥٢٣٫٥٢٨  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
  

  .دة المدينة والدائنة لنفس المشغلمقاصة االرص، حيث أنه يتم للشركة عقود مع مشغلين أخرين ١-٤
  متضمنة في االرصدة المدينة والدائنة كما يلي : وال  ٢٠١٣و  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في كما إن صافي االرصدة 

  
  ( بأالف الرياالت السعودية )  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
 ٨٢٩٫٠٣٢ ٥٥٤٫٦٠٦  ذمم مدينة ، صافي 
 ٧٠٣٫٠٣٤ ٤١٢٫٧٣٢  ذمم دائنة ، صافي

 

  مليون لایر سعودي١١٥٫٦تتضمن مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة بمبلغ  إن األرصدة المدينة المفوترة ٢-٤
  .دمات إتصاالت إلى جهات ذات عالقةمليون لایر سعودي ) وذلك مقابل تقديم خ ١٠٠:  ٢٠١٤( 
  

 مخزون، صافي -٥

  ( بأالف الرياالت السعودية )  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

 ٨٠٫٠٠٦ ١٣١٫٧٨٩  أجهزة هاتف وملحقاتها 
 ١٣٫٨٢٣ ٣٫٥٦٥  شرائح هاتف جوال 

 ٢٫٣٨٧ ٢٫٧٥٧  بطاقات إعادة شحن مسبقة الدفع 
 ١٫٤٣٠ ١٫١٢٤  أخرى 

  ٩٧٫٦٤٦  ١٣٩٫٢٣٥  
  )٣٤٫٩٦٦(  )٣٥٫٦٢٢(  المخزون بطيء الحركةينزل : مخصص 

  ٦٢٫٦٨٠  ١٠٣٫٦١٣  
  

  يلي : اكمهي مخزون بطيء الحركة المخصص  في حركةالإن 
  

  الرياالت السعودية )( بأالف   
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

 - ٣٤٫٩٦٦  يناير  ١الرصيد كما في 
 ٤٦٫٤٢٥ ١٢٫٥٥٧  إضافات

 )١١٫٤٥٩( )١١٫٩٠١(  شطب
 ٣٤٫٩٦٦ ٣٥٫٦٢٢  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
  
  
  

   



   المتنقلة السعوديةشركة االتصاالت 

    ) ( شركة مساهمة سعودية
  

  (تتمة)المالية إيضاحات حول القوائم 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

١٨ 

 

 موجودات أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً  -٦

  
من اإلتفاقيات الموقعة خالل مليون  لایر سعودي لعدة موردين ض ١٫٢٥٣يتضمن هذا الحساب دفعات مقدمة من الشركة بقيمة 

 من تغطية الشبكة و تعزيز الجودة لخدمات من قبل الشركة وذلك لتوريد البنية التحتية لإلتصاالت و التي ستزيد٢٠١٥عام 
  اإلتصاالت المقدمة من قبل الشركة.

  
 ممتلكات ومعدات، صافي -٧

  

  ( بأالف الرياالت السعودية )  

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  استبعادات / تحويالت  إضافات  ٢٠١٥يناير  ١  

          التكلفة 

 ٣١٧٫٨٤٧ ١٣٫٢١٤ ٢٢٫٥٨٣ ٢٨٢٫٠٥٠  تحسينات على المأجور 

 ٨٫٦٠٧٫٨٢٤ ٩٨٫٨٥٢ ١٫٠٣٠٫١٥٥ ٧٫٤٧٨٫٤٢١  معدات شبكة االتصاالت

 ٥٢١٫٢٨٢ ١٣٫٦٩٧  ٤١٫٨٤٩ ٤٦٥٫٧٣٦  أنظمة وخوادم تقنية معلومات 

 ١٣٢٫٩٠٦ - ٣٢٫١٧١ ١٠٠٫٧٣٥  مكتبية  أثاث ومفروشات ومعدات

 ٣٫٧٧٠ - - ٣٫٧٧٠  سيارات ومعدات النقل األخرى 

 ٢٩٣٫٣١٢ )١٥٣٫٥٣٢( ٣٨١٫٥٩٢ ٦٥٫٢٥٢   (أ)أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء

  ٩٫٨٧٦٫٥٤٥  )٢٧٫٧٦٩(  ١٫٥٠٨٫٣٥٠  ٨٫٣٩٥٫٩٦٤  

  

 

   

  ( بأالف الرياالت السعودية )  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

 ١٫٠٣٧٫٨٧٦ ١٫١٥٧٫٧٨٣  دفعات مقدمة للموردين وتأمينات نقدية مستردة 
 ١٤٦٫٦٢٩ ١٩٧٫٠٧١  إيجار مدفوع مقدماً 

 ١٣٥٫٨٥٢ ٦٨٫٢٧٠  دفعات مقدمة لخطوط النقل ووصالت األلياف 
 ٣٫٢١٥ ٨٫٧٣٦  رسم ترخيص برامج حاسوب مدفوع مقدماً 

 ٤٫٥٣٢ ٦٫٦٢٨  تأمين مدفوع مقدماً 
 ٢٫٥٨١ ٣٫٥٥٠  إعالن مدفوع مقدماً 

 ٩٫٢١٦ ٧٨٫٨٨١  أخرى 
  ١٫٣٣٩٫٩٠١  ١٫٥٢٠٫٩١٩  

      االستهالكات المتراكمة  

  ٢٤١٫١٩٢ - ٣٥٫٥٨٥ ٢٠٥٫٦٠٧  تحسينات على الماجور

 ٤٫١١١٫٥٢٥ )١٢٦( ٦٨٥٫١٣٢ ٣٫٤٢٦٫٥١٩  معدات شبكة االتصاالت 

 ٤٢٠٫٩١٤ )١٤٢( ٣٧٫٢٠٨ ٣٨٣٫٨٤٨  أنظمة وخوادم تقنية معلومات 

 ٩١٫٦٨٠ - ١١٫٨٩٥ ٧٩٫٧٨٥  أثاث ومفرشات ومعدات مكتبية 

 ٣٫٧٧٠ - - ٣٫٧٧٠  سيارات ومعدات النقل األخرى 

  ٤٫٨٦٩٫٠٨١ )٢٦٨( ٧٦٩٫٨٢٠ ٤٫٠٩٩٫٥٢٩ 

 ٥٫٠٠٧٫٤٦٤   ٤٫٢٩٦٫٤٣٥  القيمة الدفترية



   المتنقلة السعوديةشركة االتصاالت 

    ) ( شركة مساهمة سعودية
  

  (تتمة)المالية إيضاحات حول القوائم 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

١٩ 

  

 (تتمة) ممتلكات ومعدات، صافي -٧

 

  
          االستهالكات المتراكمة  

 ٢٠٥٫٦٠٧ - ٣٤٫٠٥٦ ١٧١٫٥٥١  تحسينات على المأجور

 ٣٫٤٢٦٫٥١٩ - ٥٦٦٫٥٩٦ ٢٫٨٥٩٫٩٢٣  معدات شبكة االتصاالت

 ٣٨٣٫٨٤٦ - ٤٥٫٠٩٨ ٣٣٨٫٧٤٨  أنظمة وخوادم تقنية معلومات

 ٧٩٫٧٨٥ - ٤٫٤٩٦ ٧٥٫٢٨٩  أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية 

 ٣٫٧٧٢ - ٢٣ ٣٫٧٤٩  سيارات ومعدات النقل األخرى 

  ٤٫٠٩٩٫٥٢٩ - ٦٥٠٫٢٦٩ ٣٫٤٤٩٫٢٦٠ 

 ٤٫٢٩٦٫٤٣٥   ٤٫٢٩٢٫٦١٦  القيمة الدفترية

  
   

  ( بأالف الرياالت السعودية )  

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  استبعادات / تحويالت  إضافات  ٢٠١٤يناير  ١  

          التكلفة 

 ٢٨٢٫٠٥٠ ٤٤٫٦٩٠ ١٣٫٨٠٩ ٢٢٣٫٥٥١  تحسينات على المأجور 

 ٧٫٤٧٨٫٤٢١ ٥٩٤٫٤٣٧ ٣٨٤٫٨١٦ ٦٫٤٩٩٫١٦٨  معدات شبكة االتصاالت

 ٤٦٥٫٧٣٦ ٥٦٫٧٣٩ ٢٧٫٤٠٨ ٣٨١٫٥٨٩  أنظمة وخوادم تقنية معلومات 

 ١٠٠٫٧٣٥ ٣٫١٥٩ ١٦٫٣٧٧ ٨١٫١٩٩مكتبية  ومعدات أثاث ومفروشات

 ٣٫٧٧٠ - - ٣٫٧٧٠  سيارات ومعدات النقل األخرى 

 ٦٥٫٢٥٢ )٧٠٧٫٧١٦( ٢٢٠٫٣٦٩ ٥٥٢٫٥٩٩   (أ)أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء

  ٨٫٣٩٥٫٩٦٤  )٨٫٦٩١(  ٦٦٢٫٧٧٩  ٧٫٧٤١٫٨٧٦  



   المتنقلة السعوديةشركة االتصاالت 

    ) ( شركة مساهمة سعودية
  

  (تتمة)المالية إيضاحات حول القوائم 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠ 

 

 موجودات غير ملموسة، صافي -٨

  ( بأالف الرياالت السعودية )    

  
  ٢٠١٥يناير  ١

تحويالت من 
اعمال رأسمالية 

  تحت التنفيذ
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  إضافات

          التكلفة 
  ٢٣٫٣٥٩٫١٨٠  -  -  ٢٣٫٣٥٩٫١٨٠  *رسم الترخيص

  ٢٨١٫٧٧٩  ٩٫٧١٥  ٢٠٫١٩٩  ٢٥١٫٨٦٥  رخص برامج حاسوبية 
 ٣٧٨٫٠٥١ ١٧٫٧٨٩ ٢٩٦٫٥٨٧ ٦٣٫٦٧٥   إستخدامحقوق 

  ٢٤٫٠١٩٫٠١٠ ٢٧٫٥٠٤  ٣١٦٫٧٨٦ ٢٣٫٦٧٤٫٧٢٠ 

  
          اإلطفاء المتراكم  

 ٦٫٩٨١٫٧٤١ - ٩٤٩٫٤٥٤ ٦٫٠٣٢٫٢٨٧  *رسم الترخيص

 ١٩٨٫٣٦٣ ١٤٠ ٢٨٫٢٠٧ ١٧٠٫٠١٦  رخص برامج حاسوبية 

  ٢٦٫١٥٠  -  ٢٢٫٧٤٣  ٣٫٤٠٧  إستخدامحقوق 
  ٧٫٢٠٦٫٢٥٤ ١٤٠ ١٫٠٠٠٫٤٠٤ ٦٫٢٠٥٫٧١٠ 

 ١٦٫٨١٢٫٧٥٦    ١٧٫٤٦٩٫٠١٠  القيمة الدفترية

  
  

  ( بأالف الرياالت السعودية )    

  
  ٢٠١٤يناير  ١

تحويالت من 
اعمال رأسمالية 

  تحت التنفيذ
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  إضافات

          التكلفة 
  ٢٣٫٣٥٩٫١٨٠  -  -  ٢٣٫٣٥٩٫١٨٠  *رسم الترخيص

  ٢٥١٫٨٦٥ ٨٫٦٩١ ٤٧٫٤٩٥ ١٩٥٫٦٧٩  رخص برامج حاسوبية 
 ٦٣٫٦٧٥  -  ٤٤٫٨٠٠  ١٨٫٨٧٥   إستخدامحقوق 

  ٢٣٫٦٧٤٫٧٢٠ ٨٫٦٩١ ٩٢٫٢٩٥ ٢٣٫٥٧٣٫٧٣٤ 

  
          اإلطفاء المتراكم 

 ٦٫٠٣٢٫٢٨٧ - ٩٤٩٫٥٤٥ ٥٫٠٨٢٫٨٣٣  *رسم الترخيص

 ١٧٠٫٠١٦ - ٣١٫٣٩٤ ١٣٨٫٦٢٢  رخص برامج حاسوبية 

  ٣٫٤٠٧  -  ٢٫٢٥٤  ١٫١٥٣  حقوق إستخدام

  ٦٫٢٠٥٫٧١٠ - ٩٨٣٫١٠٢ ٥٫٢٢٢٫٦٠٨ 

 ١٧٫٤٦٩٫٠١٠   ١٨٫٣٥١٫١٢٦  القيمة الدفترية

  
بتاريخ  ٣٥٧) ورقم  ٢٠٠٧يونيو  ١١هـMMـMM ( الموافق ١٤٢٨جمادى األولى  ٢٥بتاريخ  ١٧٦بموجب القرارات الوزارية رقم * 

هـMMM ( ١٤٢٨جمادى األولى  ٢٦/ م بتاريخ ٤٨)، و المرسوم الملكي رقم   ٢٠٠٨يناير  ٧( الموافق هـMMMـMMM ١٤٢٨ذو الحجة  ٢٨

) تم منح الشMMركة الترخيص كمشMMغل ثالث لخدمات الهاتف الجوال في المملكة العربية السMMعودية لمدة  ٢٠٠٧يونيو  ١٢الموافق 

مليون لایر سMMMعودي  ٤٤٩٫١٨وتشMMMمل رسMMMوم الترخيص أيضMMMاً على مبلغ يعادل  .مليار لایر سMMMعودي ٢٢٫٩١سMMMنة مقابل  ٢٥

لعربيMة في المملكMة ا لتمويMل التكMاليف المتعلقMة بهMا وتم رسMMMMMMMملتهMا كجزء من تكلفMة الترخيص وفقMاً للمعMايير المتعMارف عليهMا

   .السعودية

   



   المتنقلة السعوديةشركة االتصاالت 

    ) ( شركة مساهمة سعودية
  

  (تتمة)المالية إيضاحات حول القوائم 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٢١ 

  

 وض طويلة األجلالقرتسهيالت  -٩

  

مليار لایر سعودي تقريباً، من قبل البنك السعودي الفرنسي في يوليو  ٩٫٧٥تم ترتيب تسهيل المرابحة المشترك البالغ   ١-٩

مليار لایر س//////عودي وجزء آخر  ٧٫٠٩تس//////هيل المرابحة من جزء باللایر الس//////عودي بإجمالي  . يتكون٢٠٠٩من عام 

  مليار لایر سعودي). ٢٫٦٦مليون دوالر أمريكي (أي ما يعادل  ٧١٠بالدوالر األمريكي بإجمالي 
  

فقاً رض. وإن مص///اريف التمويل كما هو مذكور في إتفاقية تس///هيل المرابحة تس///تحق بأقس///اط ربع س///نوية على مدة الق

أغسطس  ١٢لشروط إتفاقية تمويل المرابحة استعملت الشركة الخيارين المتاحين لها لتمديد تاريخ اإلستحقاق األساسي (

ستحقاق نهائي ٢٠١١ سنة كاملة وتاريخ إ سهيل ل شهر لكل خيار لمجموع تجديد الت ستة أ . في الفترة ٢٠١٢يوليو  ٢٧) ل

، قامت ٢٠١٣. خالل ٢٠١٣يوليو  ٣١دة موافقات لتمديد التس///هيل حتى الالحقة، نجحت الش///ركة في الحص///ول على ع

مليون لایر س//عودي من خالل المتحص//الت النقدية من عملية إص//دار  ٧٥٠الش//ركة بتس//ديد جزء من هذا التمويل بقيمة 

 حقوق أسهم أولوية.

 

 مرابحة" مع مجموعة من البنوك والتي، وقعت الشركة إتفاقية لتعديل وإعادة جدولة "إتفاقية تسهيل ال٢٠١٣يوليو  ٣١في 

يونيو  ٣٠تشمل مستثمري تسهيل المرابحة الحاليين لتمديد تاريخ إستحقاق تسهيل المرابحة لفترة خمس سنوات تنتهي في 

. وقد تم إعادة هيكلة االتفاقية بحيث يتم سداد القرض بشكل تدريجي، ٢٠١٣يوليو  ٣١والتي كانت تستحق في  ٢٠١٨

من القرض خالل السنتين الرابعة والخامسة من مدة التسهيل كحد أدنى إلزامي ، فيما تستحق  %٢٥حيث يستحق 

قدية من مواردها الن جزءقامت الشركة بسداد جزء من التسهيل باستخدام المتبقية عند حلول تاريخ االستحقاق.  %٧٥ال

 لایر سعودي مليار ٦٫٣السعودي يبلغ  باللایر مليار لایر سعودي، الجزء ٨٫٦ ويبلغ رصيد أصل القرض الحاليالداخلية 

  .مليار لایر سعودي) ٢٫٣( دوالر أمريكي مليار ٠٫٦مريكي يبلغ األوالجزء بالدوالر 

  

   

  (بآالف الرياالت السعودية)  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

      

  ٢٠٠٫٠٠٥  ٢٠٠٫٠٠٥  )٩-٣الجزء المتداول ( –تسهيل ضمان إئتمان تصدير 

  -  ٢٫٢٥٠٫٠٠٠  )٩-٢تسهيل طويل األجل من بنك تجاري محلي (

 ٢٠٠٫٠٠٥  ٢٫٤٥٠٫٠٠٥  

      

  ٨٫٦٣٠٫٧٦٩  ٨٫٥٠٩٫٤٧٠  )٩-١الجزء غير المتداول ( –تسهيل مرابحة مشترك 

  ٢٫٢٥٠٫٠٠٠  -  )٩-٢تسهيل طويل األجل من بنك تجاري محلي (

  ٣٠٦٫٢٦١  ١٠٦٫٢٥٧  )٩-٣الجزء غير المتداول ( –تسهيل ضمان إئتمان تصدير 

  ١١٫١٨٧٫٠٣٠  ٨٫٦١٥٫٧٢٧  

  ١١٫٣٨٧٫٠٣٥  ١١٫٠٦٥٫٧٣٢  



   المتنقلة السعوديةشركة االتصاالت 

    ) ( شركة مساهمة سعودية
  

  (تتمة)المالية إيضاحات حول القوائم 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٢٢ 

  

 (تتمة)القروض طويلة األجل تسهيالت  -٩

 
  

  

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

كة الشرأسهم بعض  التسهيل الجديد مضمون جزئيا بموجب كفالة معطاة من شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. ورهن

  المساهمين المؤسسين.بعض  المملوكة بواسطة

 تتلخص التعهدات المالية المفروضة من قبل البنوك المقرضة كما يلي:

 .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

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

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

، كانت نتائج الش//////ركة ما دون خطة العمل المعتمدة س//////ابقاً كما لم يتم الوفاء بأحد ٢٠١٤كما في نهاية الربع االثالث من 

 لثربع الثالتعهدات التمويل، والذي ال يعّد كتقص/////ير بقدرة الش/////ركة على الوفاء بتعهدات اتفاقية تمويل المرابحة. خالل ا

غير أن  . ٢٠١٦قامت الش//////ركة بالحص//////ول على تمديد خاص بهذا الص//////دد حتى الربع األول من عام  ٢٠١٥من عام 

الش/////ركة ال تزال في مرحلة التفاوض مع البنوك الممولة إلعادة ص/////ياغة التعهدات المالية بناًء على خطة العمل الجديدة 

 .٢٠١٥يناير  ٢٠في . التي وافق عليها مجلس ادارة الشركة

الزامية  دفعةمليون لایر س/////عودي ك ١٢١٫٣مبلغ ب، قامت الش/////ركة بس/////داد دفعة مقدمة  ٢٠١٥في الربع الثالث من عام 

 .نتيجة للفائض في التدفقات النقدية الحرة

لغ إجماليه مليون لایر سعودي وجزء بالدوالر األمريكي يب ١٫٨٧٥يتكون هذا التسهيل من جزء باللایر السعودي يبلغ إجماليه  ٢-٩

مليون لایر سMعودي) وذلك مقابل ضMمانات مقدمة من قبل شMركة اإلتصMاالت  ٣٧٥مليون دوالر أمريكي (أي ما يعادل  ١٠٠

يخضMMMMع هذا التسMMMMهيل ألعباء عموالت منصMMMMوص عليها في اإلتفاقية ودين ثانوي لتسMMMMهيل المرابحة الحالي  .المتنقلة ش.م.ك

صMMMMلت الشMMMMركة على الموافقة الالزمة من البنوك الممولة لتمديد التسMMMMهيل طويل . ح٢٠١٣ابريل  ٣وكان يسMMMMتحق الدفع في 

  .٢٠١٣يونيو  ٥االجل حتى 
  

  

مليار لایر سMMعوي وبفترة اسMMتحقاق  ٢٫٢٥قامت الشMMركة بتوقيع تسMMهيل قرض طويل االجل جديد بمبلغ  ، ٢٠١٣يونيو  ٥في 

سهيل الجديد  سهيل. يتكون الت سنوات إلعادة تمويل الت سعودي يبلغ إجماليه تمتد لثالث  مليون لایر  ١٫٨٧٥من جزء باللایر ال

تحالف بنكي يضMMم أربعة بنوك. يخضMMع  ر أمريكي مقدم منمليون دوال ١٠٠سMMعودي وجزء بالدوالر األمريكي يبلغ إجماليه 

ضMمان غير ، ومغطى بالكامل بالحالية التسMهيل الجديد ألعباء تمويل مذكورة في االتفاقية ويعتبر دين ثانوي لتسMهيل المرابحة

ل في سMMMيدفع بالكام مشMMMروط وغير قابل لإللغاء من قبل شMMMركة اإلتصMMMاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك. إن هذا التسMMMهيل الجديد

  .٢٠١٦يونيو  ٥تاريخ االستحقاق 

  

   



   المتنقلة السعوديةشركة االتصاالت 

    ) ( شركة مساهمة سعودية
  

  (تتمة)المالية إيضاحات حول القوائم 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٢٣ 

  

 (تتمة)القروض القصيرة والطويلة األجل  -٩

 

 ٣٢٥تم التوقيع على اتفاقية تسMMMهيل ضMMMمان ائتمان تصMMMدير مؤلف من جزئين (أ و ب) يبلغ مجموعهما  ٢٠١٢يونيو  ٢٠في  ٣-٩

التسMMMMهيل مضMMMMمون من قبل شMMMMركة االتصMMMMاالت المتنقلة مليون دوالر أمريكي بين الشMMMMركة، وبعض البنوك الدولية. إن هذا 

  ش.م.ك. ودين ثانوي لتسهيل المرابحة. إن الغرض من هذا التسهيل هو:

 تسديد مبالغ دائنة ألحد موردي الشركة التقنيين. •

  .المقدمة من نفس المورد التقني الجديدة يةخطط التوسعالالمزيد من تمويل  •
  

مليون دوالر  ٩٨مليون دوالر أمريكي) بالكامل، كما وقامت باستخدام  ١٥٥القرض (قامت الشركة باستخدام الجزء أ من 

مليون دوالر أمريكي من الجزء ب. تم إلغاء الجزء المتبقي من الجزء ب غير المستخدم خالل الربع  ١٧٠أمريكي من 

  .٢٠١٣األول لعام 

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

 مليون ١٥٥(إجمالي  القرضمن  أللجزء  ٢٠١٢على دفعات نصف سنوية لمدة خمس سنوات تبدأ بشهر يوليو  سيتم القرض

 ديسمبر ٣١كما في . )أمريكي دوالر مليون ٩٨(إجمالي  القرضمن  بللجزء  ٢٠١٣بشهر يوليو  وتبدأ) أمريكي دوالر

  : ثمانية) أقساط بالكامل. ٢٠١٤ديسمبر  ٣١عشر (اثنى  تم سداد  ٢٠١٥

  تفاصيل إستحقاق تسهيالت القروض طويلة األجل: ٤-٩ 

  ( بأالف الرياالت السعودية )  
  ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

٢٠٠٫٠٠٥  -  ٢٠١٥  
٢٫٨٨١٫٥٤٣  ٢٫٨٨١٫٥٤٤  ٢٠١٦  
١٫٨٣٢٫٤١٠ ١٫٨٣٢٫٤١٠  ٢٠١٧ 

٦٫٤٧٣٫٠٧٧ ٦٫٣٥١٫٧٧٨  ٢٠١٨ 

  ١١٫٣٨٧٫٠٣٥  ١١٫٠٦٥٫٧٣٢  
  

  أوراق دفع  -١٠

  ( بأالف الرياالت السعودية )  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

      متداولة 
  -  ١٥٨٫٦٥٧  شركة هواوى انفسمنت العربيه السعودية المحدوده 

  -  ١٧٠٫٨٨٤  شركة نوكيا 

  ٣٩٢٫٥٤١  -  
 

  دائنةالذمم ال -١١

  ( بأالف الرياالت السعودية )  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  ٢٣٥٫٤٩٩  ٢٥٨٫٥٦٧  دائنون تجاريون 
 ٣٠٫٠٤٢ ٢٧٫٤٧٣  أخرى 

  ٢٦٥٫٥٤١  ٢٨٦٫٠٤٠  
 

   



   المتنقلة السعوديةشركة االتصاالت 

    ) ( شركة مساهمة سعودية
  

  (تتمة)المالية إيضاحات حول القوائم 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٢٤ 

 

 معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدة  -١٢

شركة  بما ( وجميع الجهات ذات العالقة رئيسيمساهم ،  .ك.م.شركة االتصاالت المتنقلة شتتضمن الجهات ذات العالقة في ال

يت في وحقوق التصو صويتأسهم الشركة ولهم حق الت يمكلونالذي  المؤسسين في ذلك الشركات التابعة والزميلة) والمساهمين

  .الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

  ذات عالقة جهاتمعامالت مع 

   تتلخص اهم المعامالت مع الجهات ذات العالقة والمدرجة ضمن القوائم المالية بما يلى:
 

  ( بأالف الرياالت السعودية )  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  ٧٥٫٧٣٥  ١١٨٫٦٠٣  إيرادات 
  ٢٩٫٣٦٢  ٨٤٫٣٨١  تكلفة اإليرادات
  ٤٥٫٠٢٦  ٤٨٫٧٧٩  أتعاب إدارية 
  ١٧٥٫٥١٦  ١٩٨٫٥٥٥  أعباء تمويل 

  
  .مساهم األغلبية والشركات التابعة له .م.ك.شركة االتصاالت المتنقلة ش يضا سداد مدفوعات نيابة عن الشركة من قبلأتم 

  
  .وقعةعلى أساس االتفاقية الم شركة اإلتصاالت المتنقله ش.م.ك. مساهم األغلبيةمن قبل  إلى الشركة اإلدارية االتعابل يتم تحمّ 

  
  .المتعلق بدفعات مقدمة من المساهمين ١٤راجع أيضاً إيضاح 

 أرصدة جهات ذات عالقة 

  جهات ذات العالقة : الفيما يلي أهم أرصدة نهاية السنة الناتجة عن المعامالت مع 

  

 من جهات ذات عالقة  المستحقالجزء المتداول من  )١(

  ( بأالف الرياالت السعودية )  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

 - ٥٥١  زين البحرين

 إلى جهات ذات عالقة  المستحقالجزء المتداول من  )٢(

  ( بأالف الرياالت السعودية )  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

 ٣٫٦٣١ ٢٫٩٧١  الحساب الجاري -شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك 
  -  )٦٢(  أخرى

  ٣٫٦٣١  ٢٫٩٠٩ 

 ٣٫٦٣١  ٢٫٩٠٩  عالقة ذاتإلى جهات  المستحق
 

 

 إلى جهات ذات عالقة  المستحقالمتداول من غيرالجزء  )٣(

  ( بأالف الرياالت السعودية )  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  ٧٨٥٫٨٣٣  ٨٣٤٫٦١٢  أتعاب إدارية -ك .م.شركة االتصاالت المتنقلة ش

  
   



   المتنقلة السعوديةشركة االتصاالت 

    ) ( شركة مساهمة سعودية
  

  (تتمة)المالية إيضاحات حول القوائم 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٢٥ 

  

  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  -١٣

  السعودية )( بأالف الرياالت   
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

 ١٫٣٤٠٫٥٤٦ ٩٨٠٫٦٤١  تجارية  
  ٧٣٦٫٣٠٨  ٤٥٩٫٨٤٦  مصاريف مستحقة

 ٤٨٨٫٦٤٨ ٧٧١٫٧٦٧  ) ١٨رسوم حكومية ( إيضاح 
 ٦٧٫٠٣٤ ٥٠٫٩٥٩  الموظفين 

 ٢٨٫٧١٢ ٥٤٫١٣٦  أعباء تمويل 
 ٢٥١٫٣٨٥ ٣٨٠٫٧١٠  أخرى 

  ٢٫٩١٢٫٦٣٣  ٢٫٦٩٨٫٠٥٩  
  

 

 المؤسسيندفعات مقدمة من المساهمين   -١٤

م قام بعض المسMMMMMاهمون المؤسMMMMMسMMMMMون بتقديم مبالغ كدفعات مقدمة ٢٠٠٩طبقاً للترتيبات المتفق عليها مع الشMMMMMركاء خالل عام 

، وبناء على الموافقات ذات الصلة تم استخدام اصل مبلغ هذه الدفعات لزيادة رأس مال الشركة باإلضافة  ٢٠١٢للشركة. خالل 

  )٩(إيضاح رقم ويد الشركة بقروض إضافية وببعض الدفعات بالنيابة عن الشركة.إلى ذلك، قام شريك مؤسس بتز

تخضMMع كل هذه الدفعات المقدمة والقروض والمبالغ المسMMتحقة للمسMMاهمين لمصMMاريف تمويل على أسMMاس المعدالت السMMائدة في  

  السوق. 

  مستحقة المتعلقة بها كما يلي:تفصيل الدفعات المقدمة والقروض والمبالغ المستحقة للمساهمين واألعباء ال

  ديسمبر: ٣١فيما يلى تفصيل لما تبقى من الدفعات المقدمة من المساهمين واألعباء المستحقة المتعلقة بها كما في 
 

 (بآالف الرياالت السعودية)    
    ٥٢٠١    ٤٢٠١  

 ٢٫٥٣٠٫٣٥٢   ٢٫٨٢٦٫٩٣٩    .شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك

  ٨٫٤١٣    ٨٫٤١٣    بيت أبوظبي لالستثمار

    ٢٫٥٣٨٫٧٦٥    ٢٫٨٣٥٫٣٥٢  

 ٩٣٦٫٨٩٢   ١٫١٣١٫٢٤٧    أعباء مالية مستحقة

  ٣٫٤٧٥٫٦٥٧    ٣٫٩٦٦٫٥٩٩    إلجماليا
  

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

.  
 مشتقات أدوات مالية   -١٥

) مع مبالغ العقود األس//مية بما ٢٠١٨تتلخص القيمة العادلة لمش//تقات األدوات المالية (مقايض//ة معدل الربح) (المس//تحقة 

 يلي :

   السلبيةالقيمة العادلة 
  ةسمياإل ودالعققيمة   ( بأالف الرياالت السعودية )

 ( بأالف الرياالت السعودية )
 

٢٠١٥ ٢٠١٤  

مشتقات األدوات المالية  ٤٫٣١٥٫٣٨٥ ٧٫٢٠٤ ٦٦٫٨٣٠
 لتحوط التدفقات النقدية

  

  إن القيمة اإلسمية ال تعكس مقدار التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها.
  

   



   المتنقلة السعوديةشركة االتصاالت 

    ) ( شركة مساهمة سعودية
  

  (تتمة)المالية إيضاحات حول القوائم 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٢٦ 

 

  رأس المال  -١٦

 ٥٨٣٫٧٢٩٫١٧٥من )٣-١(بعد تخفيض رأس المال) (راجع إيضاح رقم  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ في كما الشركة مال رأس يتكون

  سهم 

  لایر سعودي وهي مملوكة كاآلتي: ١٠وتبلغ القيمة االسمية لكل سهم 

   

  بعد تخفيض رأس المال
  قبل تخفيض رأس المال

  

  عدد األسهم  

  

  رأس المال

 (بآالف الرياالت

  )السعودية

  عدد األسهم

  

  رأس المال

 (بآالف الرياالت

  )السعودية

شركة االتصاالت المتنقلة 
 ك.م.ش

٤٫٠٠١٫٢٥١ ٤٠٠٫١٢٥٫٠٦٧  ٢٫١٦٢٫٤٣٦  ٢١٦٫٢٤٣٫٥٧٥  

  ٦٣١٫٤٣٤  ٦٣٫١٤٣٫٣٦٧  ٣٤١٫٢٥٢  ٣٤٫١٢٥٫١٩٨  مصنع البالستيك السعودي
مؤسسة فادن للتجارة 

  والمقاوالت
٦٤٤٫٩٥٨  ٦٤٫٤٩٥٫٨٦٧  ٣٤٨٫٥٦١  ٣٤٫٨٥٦٫١٤٣  

  ٤٧٫١٥٣  ٤٫٧١٥٫٢٧٠  ٢٥٫٤٨٣  ٢٫٥٤٨٫٣٢٠  شركة ركيزة القابضة 
  ٢٣١٫٤٥٠  ٢٣٫١٤٥٫٠٠٤  ١٢٥٫٠٨٥  ١٢٫٥٠٨٫٤٨٥  بيت أبوظبي لإلستثمار

  ٢٢٩٫٦١٢  ٢٢٫٩٦١٫٢٢٤  ١٢٤٫٠٩٢  ١٢٫٤٠٩٫١٦٢  شركة المراعي
مؤسسة أشبال العرب 

  للمقاوالت
٢٢٩٫٦١٢  ٢٢٫٩٦١٫٢٢٤  ١٢٤٫٠٩٢  ١٢٫٤٠٩٫١٦٢  

شركة الجريسي للتنمية 
  المحدودة

١١٤٫٨٠٦  ١١٫٤٨٠٫٦١٢  ٦٢٫٠٤٦  ٦٫٢٠٤٫٥٨١  

مؤسسة النخبة المعمارية 
  للمقاوالت

٦٠٫٠١٣  ٦٫٠٠١٫٢٥٣  ٣٢٫٤٣٣  ٣٫٢٤٣٫٣١٦  

  ٥٧٫٤٠٣ ٥٫٧٤٠٫٣٠٥  ٣١٫٠٢٣  ٣٫١٠٢٫٢٩٠ شركة السيل الشرقية المحدودة
  ٦٫٢٤٧٫٦٩٢ ٦٢٤٫٧٦٩٫١٩٣  ٣٫٣٧٦٫٥٠٣  ٣٣٧٫٦٥٠٫٢٣٢  

  ٤٫٥٥٣٫٣٠٨  ٤٥٥٫٣٣٠٫٨٠٧  ٢٫٤٦٠٫٧٨٩  ٢٤٦٫٠٧٨٫٩٤٣  اكتتاب عام

  ١٠٫٨٠١٫٠٠٠  ١٫٠٨٠٫١٠٠٫٠٠٠  ٥٫٨٣٧٫٢٩٢  ٥٨٣٫٧٢٩٫١٧٥  االجمالى

 )١(راجع أيضا ايضاح رقم 

  

 اإليرادات  -١٧

  ( بأالف الرياالت السعودية )  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  ٥٫٥٦٥٫٩٩٩ ٦٫١٦٠٫٧٢٠  رسوم إستخدام 
 ٣٩٥٫٢٧٦ ٤٣٧٫٤٥٧  اشتراك 
  ٢٠٨٫٩٩٣  ١٤٣٫٢٠٥  أخرى 

  ٦٫١٧٠٫٢٦٨  ٦٫٧٤١٫٣٨٢  
  

 تكلفة اإليرادات  -١٨

  ( بأالف الرياالت السعودية )  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

 ١٫٧٢١٫٠٨١ ١٫٥٥٥٫٨٥٨  رسوم استخدام الشبكات األخرى 
 ٧٠٢٫٦٤٢ ٨٦٠٫٤٠٩  الرسوم الحكومية 
  ٢٧٤٫٠٨٢  ١٦١٫٢٢٤  خطوط  مستأجرة 

 ٢٤٩٫٨١٣ ٢١٢٫٧٨٨  أخرى 
  ٢٫٩٤٧٫٦١٨ ٢٫٧٩٠٫٢٧٩ 

االت اإلتصMMتتعلق الرسMMوم الحكومية بالترخيص السMMنوي ورسMMوم المخصMMصMMات التجارية في إطارالتعليمات الصMMادرة من هيئة 

  وتقنية المعلومات.

   



   المتنقلة السعوديةشركة االتصاالت 

    ) ( شركة مساهمة سعودية
  

  (تتمة)المالية إيضاحات حول القوائم 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٢٧ 

 مصاريف توزيع وتسويق   -١٩

  ( بأالف الرياالت السعودية )  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

 ٤٦٥٫٩١٩ ٤٦٨٫٠٤٧  رواتب الموظفين وأعباء متعلقة

 ٢٨٠٫٩٩٧ ٤٥٠٫٨٩٨  عمولة الوكالء 

 ٣٥٩٫٥٢٧ ٣٩٦٫٨٠٥  مصاريف إيجار 

 ٣٤٤٫٨٩٤ ٢٩٨٫٨٥٩  إصالح وصيانة 

 ٢٧٣٫١٣٤ ١٩٥٫٠٦٣  إعالنات 

 ٤٥٫٠٢٦ ٦٣٫٣٩٢  ) ١٢أتعاب إدارية (إيضاح 

 ٩٢٫١٢٢ ٤٥٫٨٧٦  خدمات استشارات

 ٥٧٫٢١٥ ٤٤٫٤٩٥  ) ٤مصروف ديون معدومة (إيضاح 

 ٢٥٫١٦٩ ٣٧٫٧٤٤  منافع 

 ٨٧٫٤٥٤ ٤٦٫٠٥٧  أخرى 

  ٢٫٠٣١٫٤٥٧  ٢٫٠٤٧٫٢٣٦  

 

 مصاريف عمومية وإدارية  -٢٠

  ( بأالف الرياالت السعودية )  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

 ١٢٣٫٢٣٤ ١٢٢٫٨٩٣  رواتب الموظفين وتكاليف متعلقة 

 ٥١٫١٥١ ٧٤٫١٧٩  مصاريف إصالح وصيانة 

 ٢٣٫٩٣١ ٤٠٫١٤٨  خدمات استشارات 

 ١٠٫٣٤٧ ١٫٤٢٢  أتعاب قانونية ومهنية 

 - ٢٫١٧٩  مصروف ضريبة االستقطاع 

 ٤٫٠٦٨ ٤٫٦٣٤  نظمةلألدعم وصيانة 

 )١٣٥٫٤٦٥( ١٨٫٩٩٧  مخصص قضايا

 ١٤٫١٧٧ ١٠٫٦١٣  أخرى 

  ٩١٫٤٤٣  ٢٧٥٫٠٦٥  

  
 

  خسارة السهم -٢١

ح لعدد األسهم القائمة حتى نهاية الفترة. إن الخسائر للسهم  تم احتساب الخسائر للسهم بتقسيم الخسائر للفترة على المتوسط المرجَّ

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

 
  



   المتنقلة السعوديةشركة االتصاالت 

    ) ( شركة مساهمة سعودية
  

  (تتمة)المالية إيضاحات حول القوائم 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٢٨ 

 

 الزكاة  -٢٢

  مكونات الوعاء الزكوي 

حسب إلى بعض التعديالت  ديسمبر الخاضعة ٣١التقريبـMMMMMMMي للسنة المنتهية في  تتكون العناصر الهامة المكونة للوعاء الزكوي

  : أنظمة مصلحة الزكاة والدخل مما يلي

  

  ( بأالف الرياالت السعودية )  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

 ٦٫٧٥٨٫٦٧٢ ٥٫٥٢٣٫٦٣٠  حقوق المساهمين كما في بداية السنة 

 ٣١٢٫٩٧٢ ٦٧١٫٦٥٣  المخصصات كما في بداية السنة 

 ١٤٫٤٢١٫٢٧٥ ١٤٫٥٤١٫٣٨٩  قروض طويلة األجل ودفعات مقدمة من المساهمين 

  ١٫٦٠٥٫٠٣٤  ٨٠٠٫٩٢٠  التزامات اخرى غير متداولة
  )١٫١٥٩٫٩٣٠(  )٨٨٦٫٥٤٥(  صافي الخسارة المعدلة للسنة ( إنظر أدناه ) 

 )٤٫٢٩٦٫٤٣٥( )٥٫٠٠٧٫٤٦٤(  ممتلكات ومعدات 

 )١٧٫٦٨٠٫٧٠٤( )١٦٫٨١٢٫٧٥٦(  موجودات غير ملموسة 

  -  )١٣٢٫١٠٢(  موجودات غير متداولة أخرى

  )٣٩٫١١٦(  )١٫٣٠١٫٢٧٥(  الوعاء الزكوي التقريبي السالب للشركة 

  
  .أيهما أكثرمن الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الدخل المعدل ،  %٢٫٥تحتسب الزكاة الشرعية بواقع 

 

  احتساب صافي الخسارة المعدلة
  

  ( بأالف الرياالت السعودية )  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

 )١٫٢٦٩٫٥٦٥( )٩٧١٫٩٤٩(  صافي الخسارة للسنة 
 ١٧٫٤٥٤ ١٥٫٧٥٦  ، صافيمكافأة نهاية الخدمة للموظفين - 
  ٥٧٫٢١٥  ٤٥٫١٥١  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها و مخصص مخزون بطيء الحركة -

  -  ٥٫٥٠٠  أخرى
  ٣٤٫٩٦٦  ١٨٫٩٩٧ مخصصات أخرى -

  )١٫١٥٩٫٩٣٠(  )٨٨٦٫٥٤٥(  صافي الخسارة المعدلة للسنة 
  

  وضع الربوطات الزكوية

 وحصلت بموجب ذلك على شهادة الزكاة النهائية. ٢٠٠٨أنهت الشركة وضعها الزكوي و الضريبي حتى عام 

حيث قامت بتسديد الزكاة والضريبة المستقطعة  ٢٠١٤حتى  ٢٠٠٩لألعوام من كما قدمت الشركة القوائم المالية واقرارات الزكاة 

  طبقا لالقرارات المقدمة.

  

خطاب من مصلحة الزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي   .م)٢٠١٥يوليو  ٧هـ (الموافق ١٤٣٦رمضان  ١٨ت الشركة، في تلق

لایر سعودي منها  ٦١٩٫٨٥٢٫٤٩١حيث طالبت بموجبه بدفع مبالغ إضافية باجمالي  ٢٠١١حتى  ٢٠٠٩عن السنوات  الضريبي

لایر سعودي ضريبة استقطاع باالضافة الى غرامة تأخير بما يعادل  ٢٦٧٫٣٧١٫٢٦٩لایر سعودي زكاة  و  ٣٥٢٫٤٨١٫٢٢٢

  يوم. ٣٠عن كل  %١
  

المسموح بها، يعتقد مستشارو الزكاة والضرائب بوجود حجة سليمه تدعم موقف  يوما ٦٠قامت الشركة بالرد في غضون فترة 

الشركة للطعن على ذلك التقدير الخاص بمصلحة الزكاة والدخل، ان نتائج الطعن ال يمكن تحديدها بشكل موثوق في هذه المرحلة، 

  ت المخصصات الالزمة.كُونوبناء على ذلك 

   



   المتنقلة السعوديةشركة االتصاالت 

    ) ( شركة مساهمة سعودية
  

  (تتمة)المالية إيضاحات حول القوائم 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٢٩ 

  

 رتباطات محتملةوإ تزاماتإل -٢٣

  اإللتزامات الرأسمالية  ١-٢٣

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

  

  (بآالف الرياالت السعودية)    

    ٢٠١٤   ٢٠١٥ 
  ٦٦٧٫٦٤٣    ٤٩٣٫٢٥٨    شهر ١٢خالل 

  ٢٫٢٤٠٫٥٣٥    ٢٫٢٠٣٫٨٤٩    سنوات ٥-٢من 
    ٢٫٩٠٨٫١٧٨    ٢٫٦٩٧٫١٠٧  

  

 مشغل آخرمن مطالبات  ٢-٢٣

ً ٢٠١٤نوفمبر ١٦ في من شMMMMMركة اتحاد اتصMMMMMاالت ("موبايلي") للبدء في إجراء التحكيم المتعلقة بمطالبة  ، تلقت الشMMMMMركة طلبا

سMMعودي من  مليون لایر ٥٨٫٧ وغرامة بمبلغ لایر سMMعودي مليار ٢٫٢ بمبلغشMMركة موبايلي متنازع عليها ومرفوضMMة قائمة من 

  شركة موبايلي على الشركة.

 

ونتيجة لما جاء أعاله فإن الشركة هي طرفاً في إجراءات تحكيم ضد شركة موبايلي فيما يتعلق بمطالبة متنازع عليها والتي 

سالة ور ١والملحق  ١ و والمتعلقة بالتعديل ٢٠٠٨مايو  ٦نشأت من اتفاقية الخدمات ("االتفاقية") التي أبرمها الطرفان في 

 ١ العرض، التي تم تنفيذها من قبل الطرفين في المسار الطبيعي لألعمال حتى قامت موبايلي من جانب واحد بإلغاء التعديل

ورسالة العرض. وتعتبر الشركة أن هذا العمل من جانب واحد من موبايلي هو أساس مطالبتها وحسب إدارة الشركة  ١ حقوالمل

  ققة وغير شرعيةليس لها أساس، كما أنها غير متح

  

 ١والملحق  ١التعديل  إللغاء اإلنفراديالحق  هاأن موبايلي لم يكن لديتعتقد الشركة  ،قانوني خارجياستنادا إلى رأى تقني و

ير أي فواتوموبايلي  إجراءاتقانون الشريعة ورفض  شروط العقد فحسب بل حتى عن طريق ، ال عن طريق ورسالة العرض

بل الطرفين في السير العادي قِ من  في البداية تم تطبيقها التى العرض ورسالة ١لحق ، الم١ تتماشى مع شروط التعديل الحقة ال

  .للعمليات

  
، فيما يلي حدثت أثناء الفترة ذات الصلة بهذا البيان ٢٠١٤ديسمبر  ٢٠ان جلسات التحكيم التى هى قيد التنفيذ، بدأت بالفعل في 

قدمت فيها مطالبات مضادة ضد  ٢٠١٥أغسطس  ٢٧، قدمت زين السعودية ردها إلى موبايلي في ٢٠١٥ أكتوبر ٦المالي. في 

  لایر. ٢٩٬٩٣٢٬٤٧٨٫٥٢موبايلي مبلغ 

 

زين  اللجنة تلباجلسة استماع الذي طلبت فيه معلومات محددة من موبايلي. وط اللجنة ت، عقد٢٠١٥أكتوبر  ٢٤يوم في 

  .يوما من تاريخ استالمه ٣٠لي في غضون لتقديم موباي ردم يتقدبالسعودية 

  
خبرائها، أكدت موبايلي في مذكرتها  من قبل ُمعد تقرير تكميلي وارفقت بها،  ٢٠١٥نوفمبر  ٢٣بتاريخ  مذكرةقدمت موبايلي 

لایر سعودي ("الطلب"). ، ووفقا لموبايلي، هذا الطلب  ٢٫١٠٢٫٥١٢٫٠٤١على مطالبة زين بمستحقاتها بموجب االتفاق بمبلغ 

ط. قيستند إلى عملية حسابية باستخدام كميات الخدمات المقدمة خالل الفترة ذات الصلة والمعدالت المنصوص عليها في االتفاق ف

بالحساب، إن الطريقة التي احتسبت بها موبايلي مستحقاتها ال تأخذ بعين اإلعتبار سعر الخصم والتنازل عن بعض اإللتزامات 

  ، ورسالة العرض.١والملحق  ١المحددة التي اتفق عليها الطرفان بالتعديالت الالحقة لالتفاق األساسي وهي: التعديل 

  



   المتنقلة السعوديةشركة االتصاالت 

    ) ( شركة مساهمة سعودية
  

  (تتمة)المالية إيضاحات حول القوائم 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٣٠ 

(تتمة)مطالبات من مشغل آخر  ٢-٢٣  
 

. وتضمن رد زين السعودية تقارير ٢٠١٥نوفمبر  ٢٣، قامت زين بالرد على تقديم موبايلي المقدم في ٢٠١٥ديسمبر  ٢٣في 
من خبراء مستقلين بمجال االتصاالت المعترف بها دوليا، وخبراء المحاسبة.، يتماشى رأي الخبراء مع موقف زين السعودية 

  الراسخ. 
  

  .لمراجعة المطالبات من كل طرف، وتقديم تقرير اّ مستقالّ أنه سيتم تعيين خبير قد أشارت لجنة التحكيم
 

 بل لجنة التحكيم. وكانت جلسة إجرائية. بناء على موافقة كل من زينمن ِقِ ، عقدت الدورة الخامسة ٢٠١٥ديسمبر  ٢٦في 
  . ٢٠١٥ديسمبر  ١٠من  اعتباراّ ، شهراّ  ١٢التحكيم تمديد مدة التحكيم  لجنةوموبايلي، قررت  السعودية

  
، قرر مجلس إدارة موبايلي زيادة قيمة المخصص المتعلق بحساب الذمم المدينة لزين السعودية بمقدار  ٢٠١٥يونيو  ٢٨في يوم 

  مليار لایر سعودي. ٢مليون لایر اضافية ،ليصل الى إجمالي  ٨٠٠
 

كل موثوق فى هذه المرحلة. وأن المبالغ المذكورة في دفاترها كما وتعتقد االدارة أن النتيجة النهائية للتحكيم ال يمكن تحديدها بش
  كافية وليس هناك أي حاجة لمخصص إضافي. ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  

 والغرامات وغيرها من المطالبات إلجراءات القانونية األخرى  ٣-٢٣

  

وغريها من  والبلد�ت ةنظماجلهات املالعقو�ت والغرامات املفروضة من قبل متابعة واصلة الدعاوى القضائية و ملختضع الشركة يف سياق األعمال االعتيادية 

ن ل ن هذه املسائلأ ،مكتب احملاماة الداخلي واخلارجي واالستشاري الفيناملطالبات من املوردين وشركات االتصاالت اليت تقدم خدمات اخللوية. تعتقد اإلدارة

  .تائج عمليات الشركةيكون هلا "ثري كبري على املركز املايل أو ن

  

   التزامات اإليجارات التشغيلية ٢٤

  : يلي مابالفنية والمكاتب المتعلقة بعملياتها. تتمثل االلتزامات المتعلقة بتلك اإليجارات التشغيلية  والمباني المواقعالشركة  تستأجر
  

  (بآالف الرياالت السعودية)    

    ٥٢٠١    ٤٢٠١  
  ٢٧٥٫٥٤٦    ٣٠٩٫٩٨٤    شهر ١٢خالل 

  ١٫١٠٢٫١٨٦    ١٫٢٣٩٫٩٣٦    سنوات ٥-٢ من
  ١٫٣٧٧٫٧٣٢    ١٫٥٤٩٫٩٢٠    سنوات ٥أكثر من 

    ٢٫٧٥٥٫٤٦٤    ٣٫٠٩٩٫٨٤٠  
 

 المعلومات القطاعية ٢٥

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

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

أن عمليات الشركة الرئيسية منذ بداية النشاط تتركز في تقديم خدمات اإلتصاالت الصوتية المتنقلة، خدمات إتصاالت المعطيات 

ذات العالقة، لم تتحقق كما في تاريخ قائمة المركز المالي  فإن إدارة الشركة المتنقلة، اإلنترنت وخدمات اإلتصاالت األخرى 

  تعتقد أن إيضاح المعلومات القطاعية غير قابلة للتطبيق. تمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية .
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   األدوات المالية وإدارة المخاطر   ٢٦

وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة، مخاطر القيمة أنشطة الشركة إلى مخاطر مالية مختلفة،  تتعرض

 يركز برنامج إدارة المخاطر  .مخاطر االئتمان ومخاطر السيولةوالعادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ومخاطر األسعار)، 

 

التقليل من التأثيرات العكسMMية المحتملة على األداء العام للشMMركة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضMMاع األسMMواق المالية ويسMMعى إلى 

  .المالي للشركة

تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط ضد المخاطر المالية من خالل تعاون وثيق  .إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا تدار

  .إن أهم أنواع المخاطر تمت مناقشتها أدناه .مع الوحدات التشغيلية للشركة

  
تتضMMMمن األدوات الماليMMMة المعروضMMMة ضMMMمن قائمMMMة المركMMMز المMMMالي النقديMMMة وشMMMبه النقديMMMة والمMMMدينون والقMMMروض واوراق 

  الدفع والدائنون. إن طرق القيد المطبقة والخاصة بهذه البنود تم اإلفصاح عنها ضمن السياسة المحاسبية لكل منها.

  

لية وإثبات الصMMافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى الشMMركة حقاً قانونياً في يتم إجراء المقاصMMة بين الموجودات والمطلوبات الما

  .إجراء المقاصة والنيّة إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت

  

  ةمخاطر العمل

م إن معظ .أسMMMعار صMMMرف العمالت األجنبيةإن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسMMMبب التغيرات في 

مخاطر ل تعرض الشركة تعتقد االدارة ان .المرتبط باللایر السعودي  معامالت الشركة هي باللایر السعودي والدوالر األمريكي

 .العملة غير جوهري

  
  مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة

  

النقدية لسMMMعر العمولة هي التعرضMMMات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات أسMMMعار العمولة إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات 

شركة سوق على المركز المالي والتدفقات النقدية لل سائدة في ال شكل رئيسي من  .ال شركة تنتج ب إن مخاطر سعر العمولة على ال

ويل المرابحة المشMMترك والتي لها أسMMعار عمولة عائمة تسMMهيالت القروض وأوراق الدفع والدفعات  المقدمة من المسMMاهمين وتم

تدير الشMMMMMركة مخاطر التدفقات النقدية لسMMMMMعر العمولة المتعلقة بتمويل المرابحة  .والتي تخضMMMMMع إلعادة تسMMMMMعير بشMMMMMكل دوري

لمرابحة تمويل اإن لعقود المقايضMMMة هذه تأثير اقتصMMMادي على تحويل  .بإسMMMتخدام عقود مقايضMMMة أسMMMعار العمولة العائمة بالثابتة

بموجب عقود مقايضMMة أسMMعار العمولة، تتفق الشMMركة مع أطراف أخرى على تبادل  .بسMMعر عمولة عائمة إلى سMMعر عمولة ثابتة

الفرق بين أسMMعار العقود بمعدالت عمولة ثابتة ومعدالت عمولة عائمة والتي يتم احتسMMابها بالرجوع إلى المبالغ اإلسMMمية المتفق 

  .عليها

  
  عرمخاطر الس

إن مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت تلك التغيرات 

تعتقد الشركة أنها غير  .ناتجة عن عوامل متعلقة باألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق

   .معرضة حالياً لمخاطر السعر
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  (تتمة) األدوات المالية وإدارة المخاطر .٢٦

 

  مخاطر االئتمان

 .إن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف األخر لخسارة مالية

ة بعد خصم تقيّد الذمم المدين .يتم إيداع النقد لدى بنوك ذو تصنيف ائتماني مرتفع .ليس لدى الشركة تركيز هام لمخاطر االئتمان

  .المشكوك في تحصيلها الديونمخصص 

 

  مخاطر السيولة

إن مخMMMاطر السMMMيولة هMMMي مخMMMاطر أن تواجMMMه منشMMMأة مMMMا صMMMعوبات فMMMي تMMMأمين السMMMيولة الالزمMMMة لمقابلMMMة اإللتزامMMMات المتعلقMMMة 

مخMMMاطر السMMMيولة عMMMن عMMMدم القMMMدرة علMMMى بيMMMع أحMMMد الموجMMMودات الماليMMMة بسMMMرعة وبقيمMMMة تقMMMارب بMMMاألدوات الماليMMMة. قMMMد تنMMMتج 

، كمMMMMا تجMMMMاوزت المطلوبMMMMات ٢٠١٥ديسMMMMمبر  ٣١قيمتMMMMه العادلMMMMة. تكبMMMMدت الشMMMMركة صMMMMافي خسMMMMارة للسMMMMنة المنتهيMMMMة فMMMMي 

إلMMMى أن قMMMدرة  راألمMMMور تشMMMي هMMMذه المتداولMMMة الموجMMMودات المتداولMMMة ولMMMديها خسMMMائر متراكمMMMة كمMMMا فMMMي ذلMMMك التMMMاريخ. إن

عنMMد اسMMتحقاقها واسMMتمرارها فMMي نشMMاطها يعتمMMد علMMى مقMMدرتها علMMى ترتيMMب تمويMMل كMMافي  الشMMركة علMMى الوفMMاء بالتزاماتهMMا

سMMMتمرار عملياتهMMMا إلفMMMي الوقMMMت المناسMMMب. لMMMدى أعضMMMاء مجلMMMس االدارة توقعMMMات معقولMMMة بMMMأن الشMMMركة لMMMديها مMMMوارد كافيMMMة 

مخMMMMاطر السMMMMيولة عMMMMن طريMMMMق التأكMMMMد بشMMMMكل دوري مMMMMن تMMMMوفر سMMMMيولة كافيMMMMة، مMMMMن خMMMMالل فMMMMي المسMMMMتقبل القريMMMMب. تMMMMدار 

  ) ١تسهيالت إئتمانية، لمقابلة أية إلتزامات مستقبلية ( أيضاً أنظر إيضاح رقم 

  

  القيمة العادلة

 

يتم  تعامل عادل حيث إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصMMل أو تسMMوية التزام ما بين أطراف راغبة بذلك بشMMروط

تصنيف األدوات المالية للشركة على أساس التكلفة التاريخية، فيما عدا مشتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة، قد تنتج فروقات 

ختلف ت بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشMMMMMMMركة ال

  بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

  

 أرقام المقارنة  .٢٧

  تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

 

 قوائم المالية الموافقة على ال .٢٨

  .٢٠١٦ فبراير٢٤  بتاريخالموافقة على هذه القوائم المالية  من قبل مجلس اإلدارة  تمت

 

 

 




