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 اتوالنشاط التكوٌن -3

تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة )"الشركة" أو "زٌنن السنعودٌة"( بتقدٌنـم خندمات االتصناالت المتنقلنة فنً المملكنة 

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

جمننادى األولننى  25بتننارٌخ  176إن الشننركة هننى "شننركة مسنناهمة سننعودٌة" أنشننئت بموجننب القننرارات الوزارٌننة رقننم 

( 2113ٌننناٌر  7هننـ )الموافننق 1423ذو الحجننة  23بتننارٌخ  357( وقننرار رقننم 2117ٌونٌننو  11هننـ )الموافننق 1423

( والسجنـل التجنـاري رقنم 2117ٌونٌنو  12هنـ )الموافنق 1423جمنادى األولنى  26بتنارٌخ /م 43والمرسوم الملكنً رقنم 

 12هننـ )الموافننق 1429ربٌننع األول  4الصننادر مننن مدٌنننة الرٌنناض بالمملكننة العربٌننة السننعودٌة بتننارٌخ  1111246192

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

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

 

، كمنا وتجناوزت المطلوبنات المتداولنة الموجنودات المتداولنة 2112دٌسنمبر  31 المنتهٌنة فنًتكبدت الشركة خسائر للسنة 

لتزاماتهـا من خالل قٌامها بعملٌاتهنا إتعتقد الشركة بؤنها سوف تتمكن من الوفاء بارٌخ ولدٌها عجز متراكم  كما فً ذلك الت

 .وجهودها فً تؤمٌن التموٌل الالزمعتٌادٌة اإل

 

وهٌئة السنوق المالٌنة(،  تهٌئة االتصاالت وتقنٌة المعلومابعد الحصول على الموافقات الالزمة من قبل الهٌئات التنظٌمٌة )

 ، وتمت الموافقة على القرارات التالٌة:2112ٌولٌو  4تم عقد اجتماع الجمعٌة العمومٌة غٌر العادٌة فً 

  ملٌنار   سنعودي  4.3ملٌنار   سنعودي إلنى  14الموافقة على قرار مجلنس اإلدارة لتخفنٌض رأس منال الشنركة منن

ملٌون سهم لتعوٌض عجز الشركة المتراكم حتى  431.1ملٌار سهم الى  1.4من  وبناء  على ذلك ٌتم تخفٌض عدد األسهم

 .2111سبتمبر  31

  الموافقة على قرار مجلنس اإلدارة لزٌنادة رأس منال الشنركة منن خنالل تنفٌنذ عملٌنة رسنملة جزئٌنة "للندفعات المقدمنة منن

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

  ملٌار   سعودي لرسملة جزئٌة " للدفعات المقدمة من المساهمٌن المإسسٌن " 2.5تم استخدام مبلغ ٌقدر بــ. 

  ملٌار   سعودي عن طرٌق اإلكتتاب من قبل مساهمً الشركة المسجلٌن فنً سنجل  3.5ضخ سٌولة نقدٌة تقدر بـــ

 .خ إنعقاد الجمعٌة العمومٌة غٌر العادٌة المشار إلٌها أعالهالشركة كما فً تارٌ

  من النظنام األساسنً للشنركة لنتعكس أثنر تخفنٌض وإعنادة زٌنادة رأس المنال  3و  7الموافقة على التعدٌالت العائدة للبنود

 إن التعدٌالت على النظام األساسً هً كالتالً: .الحقا  

  إن عندد  .ملٌنار   سنعودي بعند إصندار أسنهم حقنوق أولوٌنة  11.3ة هو بعد التعدٌل:  إن رأس مال الشرك 7البند

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

 بإجمنالًالواحند  للسهم سعودي   11تبلغ  إسمٌةملٌار سهم بقٌمة  1.13 إكتتب المساهمٌن فًبعد التعدٌل:  3 البند 

 .سعودي   ملٌار 11.3

ٌولٌنو  17وتنم إغالقهنا بنهاٌنة ٌنوم  2112ٌولٌنو  11بدأت فترة االكتتاب المتعلقة بعملٌة إصدار أسهم حقنوق األولوٌنة فنً 

2112. 

 

http://www.citc.gov.sa/
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 ات ) تتمة (والنشاط التكوٌن -3

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

 تخفٌض رأس المال. 

  المإسسٌن"رسملة جزئٌة لـ "الدفعات المقدمة من المساهمٌن.  

 إصدار أسهم حقوق أولوٌة. 
 

ملٌنون   سنعودي تنم قٌندها مباشنرة فنً قائمنة التغٌنرات فنً  137.6إن تكلفنة المعنامالت المنذكورة أعناله والبالغنة 

 .حقوق المساهمٌن
 

 تخفٌص رأس المال 
 

وعلٌنه فقنند تننم تخفننٌض ملٌننار   سننعودي،  4.3ملٌننار   سننعودي إلنى  14قامنت الشننركة بتخفننٌض رأسنمالها مننن 

ملٌنون سنهم )أي بمعندل 919.9ملٌنون سنهم عنن طرٌنق إلغناء  431.1ملٌنار سنهم إلنى  1.4إجمالً عدد األسهم من 

 31إن الغرض من هذا التخفٌض هو إطفاء العجز المتراكم للشركة كمنا فنى  .٪ فً رأس المال(65,7إنخفاض قدره 

   .2112ٌولٌو  4لمال فً تم اإلنتهاء من عملٌة تخفٌض رأس ا .2111سبتمبر 

 رسملة جزئٌة لـ "الدفعات المقدمة من المساهمٌن المإسسٌن"

             قام المساهمون المإسسون الذٌن قدموا للشركة سابقا  دفعات مقدمنة خاضنعة لفائندة بمنا فنٌهم بٌنت أبنو ظبنً لإلسنتثمار

 2.5ساهمٌن المإسسنٌن" والتنً بلغنت حنوالً برسملة جزء من "الدفعات المقدمة من الم ( 16و  15) راجع إٌضاح 

 .ن الخاضع للفائدة لعملٌة الرسملةلم تخضع الفوائد المستحقة المتراكمة والعائدة خصٌصا  لهذا الدٌ .ملٌار   سعودي

ملٌنار   سنعودي، وعلٌنه فقند تنم زٌنادة  7.3ملٌار   سنعودي إلنى  4.3بعد عملٌة الرسملة ارتفع رأس المال من 

   .ملٌون سهم 734.7ملٌون سهم إلى  431.1األسهم من عدد 

 إصدار أسهم حقوق أولوٌة

بعد عملٌة الرسملة الجزئٌنة المنذكورة أعناله، تنم ضنـخ سنٌولة نقدٌنـة عنن طرٌنق إصنـدار أسنهم حقنوق أولوٌنـة بلغنت 

لٌن فننً سننجل زٌننن لقنند تننم االكتتنناب بهننذا المبلننغ مننن قبننل مسنناهمً الشننركة المسننج .ملٌننار   سننعودي 3.5قٌمتهننا  

وبعد هذه العملٌة إرتفنع رأس المنال  .2112ٌولٌو  4السعودٌة كما فً تارٌخ انعقاد الجمعٌة العمومٌة غٌر العادٌة فً 

ملٌنون سنهم إلنى  734.7ملٌار   سنعودي وعلٌنه فقند زاد عندد األسنهم منن  11.3سعودي إلى  ملٌار   7.3من 

ملٌنار   سنعودي بٌنمنا تنم ضنخ  1.3ك بضنخ مبلنغ ,م,صناالت المتنقلنة شوقد قامت شنركة االت .ملٌار سهم  1.13

 .ملٌار   سعودي عن طرٌق االكتتاب العام 2.2المبلغ المتبقً البالغ 

 .%37.15% إلى 25ك من ,م,وبناء  على ذلك، ارتفعت نسبة ملكٌة شركة االتصاالت المتنقلة ش

 

ملٌنار   سنعودي علنى النحنو المبنٌن  3.5النقدٌة التً تنم ضنخها والبالغنة قامت الشركة باستخدام جزء من السٌولة  

 أدناه:

 تسدٌد التكالٌف المتعلقة بإصدار أسهم حقوق األولوٌة. 

  ملٌون   سعودي 751المشترك بقٌمة لمرابحة ا تموٌل أصل من جزءتسدٌد. 

  ملٌون    244والقدرة اإلستٌعابٌة للشركة بقٌمة تموٌل نفقات المشارٌع الرأسمالٌة والمطلوبة لزٌادة التغطٌة

 .2112دٌسمبر  31سعودي كما فً 

  



 
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة ) تتمة (

 1031دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

9 
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 إتفاقٌات إعادة التموٌل

، وافق مجلس اإلدارة أٌضا   على البدء فً المفاوضات مع المستثمرٌن الحنالٌٌن والبحنث عنن  2111أكتوبر  11فً  

  .المرابحة الحالً تسهٌل تموٌل ادةمستثمرٌن محتملٌن جدد إلع

 

قبل هذا التارٌخ حصلت  .ملٌار   سعودي 9.75، إستحق سداد تموٌل المرابحة الحالً والبالغ 2112ٌولٌو  27فى 

الشركة على الموافقة باإلجماع من قبنل مسنتثمري تموٌنل المرابحنة علنى تمدٌند تنارٌخ اإلسنتحقاق لمندة شنهرٌن حتنى 

وفً  .2113 فبراٌر 27ثم حصلت الشركة على عدة موافقات لتمدٌد التموٌل الحالً حتى  .2112سبتمبر  27تارٌخ 

ملٌنون   سنعودي منن عائندات عملٌنة  751دمت زٌن السعودٌة مبلنغ وقندره نفس الوقت وكما تم ذكره سابقا ، استخ

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

 

فنى مرحلنة إن تمدٌد تارٌخ االستحقاق كان ملزما  وذلك إلتاحنة الفرصنة لتنفٌنذ عملٌنة إعنادة تموٌنل جدٌند، إن الشنركة 

متقدمة جدا  منع مجموعنة منن البننوك المشنتركة والتنً تضنم المسنتثمرٌن الحنالٌٌن ومسنتثمرٌن محتملنٌن جندد إلعنادة 

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

 

وعلٌنه  .رد كافٌة إلستغاللها فً األنشطة التشغٌلٌة فً المستقبل المنظوربموجب تقدٌرات اإلدارة فإن لدى الشركة موا

  .فقد تم إعداد هذه القوائم المالٌة األولٌة على أساس مبدأ اإلستمرارٌة فً النشاط

 

 تعاون إستراتٌجً

 

سٌرفٌسنز لٌمٌتند مع شنركة  فودافنون سنٌلز آنند  2112سبتمبر  2أعلنت الشركة أنها قد أبرمت إتفاقٌة تجارٌة بتارٌخ 

ستوفر إتفاقٌة التعاون التجاري لشركة زٌن السعودٌة  الوصول إلى نقل المعرفة المتعمقة حنول مجموعنة  .)فودافون(

سنتغطً هنذه اإلتفاقٌنة  .من األمور التشغٌلٌة جنبا  إلى جنب مع العالقات التجارٌة ودعم قسم المشنترٌات منن فودافنون

ل الدولً واألجهزة كما أنها ستتٌح الفرصنة لعمنالء زٌنن السنعودٌة لإلسنتفادة منن المنتجات والخدمات، خدمات التجوا

 .الخبرات الرائدة والحضور العالمً الذي تتمتع به فودافون

 

 .، المملكة العربٌة السعودٌة11351، الرٌاض 295314إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق برٌد 

 

 .2113فبراٌر  17قبل مجلس اإلدارة بتارٌخ  القوائم المالٌة من هتمت الموافقة على هذ

 

 

 

 

 

  



 
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة ) تتمة (

 1031دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

30 

 
 

 المتبعة لسٌاسات المحاسبٌةاألهم ملخص  -1

تم تطبٌق هذه السٌاسات بشكل مننتظم  .أهم السٌاسات المحاسبٌة المطبقة فً إعداد هذه القوائم المالٌة تم إدراجها أدناهإن 

 .المعروضة، ما لم ٌذكر غٌر ذلك الفتراتلجمٌع 

 
 اإلعدادس أس

المعّدلة بإعادة تقٌٌم مشنتقات و، المحاسب المرفقة على أساس التكلفة التارٌخٌة وفقا  لمبدأ االستحقاق القوائم المالٌة أعدت

 .لمعاٌٌر المحاسبٌة الصادرة عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌنل األدوات المالٌة بالقٌمة العادلة، وطبقا  

 

 محاسبٌة مإثرةتقدٌرات وافتراضات 

ٌتطلب إعداد القنوائم المالٌنة وفقنا  للمبنادم المحاسنبٌة المتعنارف علٌهنا اسنتخدام تقندٌرات وافتراضنات تنإثر علنى مبنالغ 

الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما فً تنارٌخ القنوائم المالٌنة، وكنذلك تقندٌر 

ٌتم تقٌٌم التقدٌرات واالفتراضات بشكل مستمر وهً مبنٌة على خبرة  .الل الفترة المالٌةمبالغ اإلٌرادات والمصارٌف خ

تقننوم الشننركة بتقنندٌرات وافتراضننات  .للظننروف المالئمننةسننابقة وعوامننل أخننرى تتضننمن توقعننات باألحننداث المسننتقبلٌة 

 .متعلقة بالمستقبل، والتً وفقا  لتعرٌفها، نادرا  ما تتساوى مع النتائج الفعلٌة

 
إن التقدٌرات واالفتراضات ذات المخاطر الهامة التً قند ٌننتج عنهنا تعندٌالت جوهرٌنة فنً القٌمنة الدفترٌنة للموجنودات 

 .والمطلوبات خالل السنة المالٌة الالحقة تمت مناقشتها أدناه

 
 غٌر الملموسة الموجودات  (أ)

بنرامج بمنن وزارة االتصناالت والتنراخٌص المتعلقنة  الشنركة غٌر الملموسة ترخٌص حصلت علٌه الموجوداتتتضمن 

  .الحاسوب

ٌجعل ٪( من إجمالً موجودات الشركة 75.7: 2111) ٪69الملموسة البالغ  الشركة غٌرموجودات لالحجم النسبً إن 

 .وأدائها متعلقة بالعمر اإلنتاجً المقدر جوهرٌة فٌما ٌتعلق بالمركز المالً للشركةال فتراضاتاال

 
 العمر اإلنتاجًتقدٌر 

قتنناه وتقنندٌر الم للموجنودات ًاألداء المسنتقبلبننغٌنر الملموسنة ٌتصنل  الموجننوداتطفناء إلالمسنتخدم  العمنر اإلنتناجًإن 

أسنناس تحدٌنند العمننر إن  .المنفعننة االقتصننادٌة مننن الموجننودات تحصننل الشننركة خاللهننا علننىتننرة التننً سننوف االدارة للف

 كما ٌلً: ًغٌر الملموسة ه الموجودات نتاجً ألهم عناصراال

 

 المحمول الهاتف ( رخصة اتصاالت3)

تحصنل الشنركة ٌعبنر عنن الفتنرة التنً سنوف  الرخصنة اسنتخدام مصنطلح إن .مندة الرخصنة هو لها النتاجًالعمر اإن 

 .القتصادٌةا ةعلى المنفع خاللها
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 الكمبٌوتر( تراخٌص برامج 1)

تنه مراجع ٌنتمدخل حٌنز االسنتعمال وتنعلنى البرمجٌنات وفٌنه تحدد اإلدارة العمر اإلنتاجً فً الوقت الذي ٌتم الحصنول 

 تحصنل الشنركة خاللهناالتنً سنوف  مدى الفتنرة المتوقعنة فًاإلدارة  إٌةٌمثل العمر اإلنتاجً ر .مالءمةللبشكل منتظم 

 .على المنافع من البرنامج ، ولكن ال تتجاوز مدة الرخصة

 

 الممتلكات والمعدات)ب( 

 موجنودات٪( من إجمنالً 15.2: 2111) ٪ 15.3 تبلغ صول الشركةأنسبة كبٌرة من  أٌضا   تمثل الممتلكات والمعدات

تعتبنر جوهرٌنة لتحدٌد القٌمة الدفترٌة واالستهالك ذات الصنلة  المستخدمةولذلك، فإن التقدٌرات واالفتراضات  .الشركة

  .فٌما ٌتعلق بالمركز المالً للشركة وأدائها

 
 تقدٌر العمر اإلنتاجً

ة والقٌمة المتبقٌنة فنً نهاٌنة حٌنا العمر االنتاجًبعد تقدٌر  ري ٌإخذاالستهالك الدوبفً ما ٌتعلق إن المصروف المحّمل 

  .األعمال قائمةاالستهالك فً  مصروف أو القٌمة المتبقٌة من شؤنه أن ٌإدي إلى تخفٌض تاجًالعمر االنزٌادة  .االصل

 
ومراجعتنه وتنتم  الموجنودات علىفٌه اإلدارة فً الوقت الذي ٌتم الحصول  هالشركة تحدد لموجوداتالعمر اإلنتاجً إن 

 ٌةحنداث المسنتقبلباأل التنبنإعلى التجربة التارٌخٌة منع األصنول المماثلنة وكنذلك إن عمر االصل  مبنً  .مةئلماللسنوٌا 

 منا لنم ٌكنن هنناك توقنع معقنول للتجدٌند أو اسنتخدام بندٌل .، مثل التغٌرات فً التكنولوجٌاة األصلالتً قد تإثر على حٌا

ى انتهناء الرخصنة المرتبطنة بهنا التنً على مدى فترة ال تزٌند علنٌتم استهالك شبكة البنٌة التحتٌة فً المستقبل،  لألصل

  .بموجبها تقدم الشركة خدمات االتصاالت

 

 )ج( مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها

ٌنتم تكنوٌن مخصننص لحسنابات المنندٌنٌن المشنكوك فننً تحصنٌلها عنند وجننود دلٌنل موضننوعً بنؤن الشننركة لنن تسننتطٌع 

وٌتم أخذ البنود التالٌة مإشرا  على وجود هبوط فنً  .المدٌنٌنتحصٌل المبالغ المستحقة وفقا  للشروط األساسٌة لحسابات 

حسابات المدٌنٌن التجارٌة، تعرض المدٌن لصعوبات مالٌة أو احتمال إفالسه أو إعادة هٌكلنة مالٌنة أو صنعوبة أو تنؤخر 

وبالنسنبة  .رٌنةٌنتم عمنل تقندٌرات منفصنلة للحسنابات الفردٌنة الجوه .ٌوما ( فنً سنداد الندفعات المسنتحقة 61)ألكثر من 

للمبالغ المستحقة غٌر الجوهرٌة إفرادٌا ، فإنه ٌتم عمل التقدٌرات بشكل جماعً وٌتم تكنوٌن مخصنص بنناء  علنى الوقنت 

 .ومعدالت التحصٌل السابقة
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 التقارٌر القطاعٌة

 القطاع التشغٌلً ( أ)

 من الموجودات أو العملٌات أو المنشآت التً:القطاع التشغٌلً هو مجموعة 

 ( تعمل فً أنشطة تدر إٌرادات،1-)أ

 ( تقوم اإلدارة باستمرار بتحلٌل نتائج عملٌاتها من أجل اتخاذ القرارات التً تتعلق بتوزٌع المصادر وتقٌٌم األداء،2-)أ

 .منفصلتتوفر عنها معلومات مالٌة بشكل  (3-)أ

 
 القطاع الجغرافً ( ب)

الجغرافننً هننو مجموعننة مننن الموجننودات أو العملٌننات أو المنشننآت التننً تقننوم بؤنشننطة تنندر إٌننرادات فننً بٌئننة القطنناع 

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

 
 العمالت األجنبٌةتحوٌالت 

 العملة الرئٌسٌة ( أ)

 .ودي والتً هً العملة الرئٌسة للشركةتظهر القوائم المالٌة للشركة بال  السع

 معامالت وأرصدة ( ب)

ٌتم تحوٌل المعامالت التً تتم بالعمالت األجنبٌة إلى ال  السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة فً تنارٌخ تلنك 

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

والمطلوبننات النقدٌننة بالعملننة األجنبٌننة علننى أسنناس أسننعار صننرف العمننالت السننائدة كمننا فننً نهاٌننة العننام ضننمن قائمننة 

 .العملٌات

 
 النقدٌة وشبه النقدٌة

النقند فنً الصنندوق ولندى البننوك واالسنتثمارات قصنٌرة األجنل األخنرى عالٌنة السنٌولة، إن  النقدٌة وشبه النقدٌةشتمل ت

 .والتً تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تارٌخ الشراء وجدت،

 
 ذمم مدٌنة

تظهر الذمم المدٌنة بصافً القٌمة القابلنة للتحقنق والتنً تمثنل اإلٌنرادات المفنوترة وغٌنر المفنوترة بعند خصنم مخصنص 

ٌتم عمل مخصنص الندٌون المشنكوك فنً تحصنٌلها عنندما ٌكنون هنناك دلٌنل موضنوعً  .الدٌون المشكوك فً تحصٌلها

ٌننتم قٌنند هننذه  .علننى عنندم تمكننن الشننركة مننن تحصننٌل جمٌننع المبننالغ المسننتحقة بموجننب الشننروط األصننلٌة للننذمم المدٌنننة

غٌنر قابلنة  وعنندما تكنون النذمم المدٌننة .المخصصات فً قائمة العملٌات وتظهر تحت بند "مصارٌف توزٌنع وتسنوٌق"

ند أي مبنالغ تسنترد فنً وقنت الحنق لنذمم قند تنم  .للتحصٌل، ٌتم شطبها مقابل مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها ٌّ تق

 .شطبها بقٌد دائن على "مصارٌف توزٌع وتسوٌق" فً قائمة العملٌات
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 مخزون

ٌّد المخزون على أساس  ٌحندد سنعر التكلفنة علنى أسناس متوسنط  .سعر التكلفة أو صافً القٌمة القابلة للتحقق أٌهما أقلٌق

تمثل صافً القٌمة القابلة للتحقق سعر البٌنع المقنّدر فنً سنٌاق األعمنال العادٌنة ناقصنا  تكنالٌف اسنتكمال  .التكلفة المرجح

 .العملٌة ومصارٌف البٌع
 

 معداتو ممتلكات

اإلنشنناءات تحننت التنفٌننذ التننً تظهننر  بإسننتثناء المتراكمننة االسننتهالكات خصننمكلفننة بعنند تالمعنندات بالوتظهننر الممتلكننات 

ٌحّمل االستهالك على قائمة العملٌات على أساس طرٌقة القسط الثابت وذلك لتوزٌع تكلفة هذه الموجودات علنى  .بالتكلفة

 مدى األعمار اإلنتاجٌة المقّدرة لها كما ٌلً:

 

 السنوات 

مدة اإلٌجار أو العمر  تحسٌنات على المؤجور
 اإلنتاجً أٌهما أقل

 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   .األعمالتحّدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القٌمة الدفترٌة وتق
 

ٌّد مصارٌف الصٌانة واإلصالحات العادٌة التً ال تزٌد جوهرٌا  من العمر اإلنتاجً المقّدر لألصل فً قائمة   األعمنالتق

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

 

 موجودات غٌر ملموسة

سنة بناء  على فترة  25تم تحدٌد فترة اإلطفاء والمقدرة بـ  .ٌتم قٌاس رسم الرخصة بالتكلفة بعد طرح اإلطفاء المتراكم

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

خدمة للشبكة من تارٌخ بدء ال النظامًاإلطفاء على قائمة العملٌات على أساس القسط الثابت خالل العمر االنتاجً 

 .للشبكة

ٌتم إطفاء هذه  .على أساس التكالٌف المتكبدة الستحواذها وتفعٌلها لالستخدام ٌةتتم رسملة تراخٌص برامج الحاسوب

ٌتم تسجٌل التكالٌف المرتبطة بشكل  .سنوات 5-2التكالٌف على أساس العمر اإلنتاجً المقّدر لها والذي ٌتراوح ما بٌن 

 مباشر بإنتاج

منتجات برمجٌة قابلة للتحدٌد وممٌزة ومسٌطر علٌها من قبل الشركة وٌتوقع منها منافع اقتصادٌة مستقبلٌة تتعدى 

 .كموجودات غٌر ملموسة السنة الواحده 

 .ٌتم إثبات التكالٌف المرتبطة بصٌانة البرمجٌات كمصارٌف عند حدوثها
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 الهبوط فً قٌمة الموجودات غٌر المتداولة

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

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

 ،القٌمة الدفترٌة لألصل عن القٌمة القابلة لالسترداد وهً القٌمة العادلة لألصل ناقصا  تكالٌف البٌع أو قٌمة االستخدام

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

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

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

تها لقٌمالتقدٌر المعدل لى إالوحدة المدرة للنقد فً القٌمة، عندئذ تتم زٌادة القٌمة الدفترٌة لألصل أو  لهبوطخسارة ا

الوحدة فً قٌمة ذلك األصل أو  لهبوطالقٌمة الدفترٌة فٌما لو لم ٌتم إثبات خسارة ا عن زٌدٌ ، على أاللالستردادالقابلة 

  .فً السنوات السابقةالمدرة للنقد 

قٌمة  فً لهبوطسارة اخال ٌتم عكس  .إٌرادات فً قائمة العملٌاتكفً القٌمة فورا   لهبوطٌتم إثبات عكس خسارة ا

 .الموجودات غٌر الملموسة
 

 قروض

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

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

 .األعمالالقروض األخرى على قائمة 

 

 إٌجارات رأسمالٌة

تقوم الشركة بالمحاسبة عن الممتلكات والمعدات المقتناة بموجب عقود إٌجار رأسمالٌة وذلك بقٌد الموجودات 

ٌتم توزٌع   .فعات اإلٌجارٌتم تحدٌد هذه المبالغ بناء  على القٌمة الحالٌة للحد األدنى من د .والمطلوبات المتعلقة بها

ٌتم تحمٌل  .النفقات المالٌة على فترة اإلٌجار بطرٌقة توفر معدل تحمٌل دوري ثابت على رصٌد المطلوبات القائم

استهالك الموجودات المقتناة بموجب عقود إٌجار رأسمالٌة على قائمة األعمال وذلك باستخدام طرٌقة القسط الثابت 

 .الموجوداتبالمعدالت المالئمة لتلك 

 ذمم دائنة ومستحقات

 .سواء  تمت أو لم تتم فوترة الشركةٌتم إثبات مبالغ المطلوبات التً سٌتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، 
 

 مخصصات

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

 .للموارد لتسوٌة اإللتزام، وإمكانٌة تقدٌر المبلغ بشكل ٌعتمد علٌهوجود إستخدام 

  



 
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة ) تتمة (

 1031دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

30 

 

 المتبعة ) تتمة ( لسٌاسات المحاسبٌةملخص ألهم ا -1

 الزكاة

ٌتم تحمٌل مخصص الزكاة المستحقة على  .تخضع الشركة للزكاة وفقا  ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل )"المصلحة"(

ٌتم تسجٌل المبالغ اإلضافٌة المستحقة، إن وجدت، بموجب الربوطات الزكوٌة  .الشركة، إن وجد، على قائمة العملٌات

 .النهائٌة، عند تحدٌدها
 

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

 .وذلك طبقا  لنظام ضرٌبة الدخل السعودي

 

 للموظفٌن  الخدمةنهاٌة مخصص مكافؤة 

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

ٌتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس القٌمة الحالٌة للمكافؤة المكتسبة التً  .قبل الشركة وٌحّمل على قائمة العملٌات

ٌتم إحتساب المبالغ المسددة عند نهاٌة  .لموظف عمله كما فً تارٌخ قائمة المركز المالًتحق للموظف فٌما لو ترك ا

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

 .المملكة العربٌة السعودٌة
 

 اإلٌرادات

تتكون اإلٌرادات من االتصاالت المتنقلة من مبالغ محّملة على  .ت المتنقلةتتكون اإلٌرادات من اإلٌرادات من االتصاال

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

 .كة الشركةخدمات البٌانات والمعلومات ورسوم ربط مستخدمً شبكات المحمول األخرى والخط األرضً بشب
 

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

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

بٌنما ٌتم تؤجٌل اإلٌرادات غٌر المكتسبة من الخدمات المقّدمة فً الفترات التالٌة لكل فترة محاسبٌة كإٌرادات مستحقة 

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

 .أو عند انتهاء رصٌد صالحٌة هذه البطاقات
 

اتجة عن توفٌر خدمات البٌانات والمعلومات عندما تقوم الشركة بتقدٌـم الخدمة وٌتوقف ذلك على ٌُعترف باإلٌرادات الن

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

 .الخدمة

 

التروٌجٌة، عند تقدٌـم مثل هذه الحوافز فً سٌاق العرض تقوم الشركة بتقدٌـم الحوافز للعمالء كجزء من عروضها 

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

روض التً وفٌما ٌخص الع .من العرض نفسه، ٌإجل وٌعترف به طبقا  لوفاء الشركة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز

تقوم الشركة  .تتضمن أكثر من مٌزة، فإن قٌمة العرض توزع على كل مٌزة بناء  على القٌمة العادلة لكل عنصر منفردا  

 .مستقلبصفة عامة بتحدٌد القٌم العادلة للعناصر المنفردة طبقا  لألسعار التً ٌتم عندها بٌع كل مٌزة على أساس 
 

  



 
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة ) تتمة (

 1031دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 
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 الهامة ) تتمة ( لسٌاسات المحاسبٌةملخص ا -1

 دارٌةإوعمومٌة ووتسوٌق  توزٌعمصارٌف 

تكون ال على التكالٌف المباشرة وغٌر المباشرة التً  والتسوٌق والعمومٌة واإلدارٌة توزٌعالف ـمصارٌ تشتمل

 توزع هذه التكالٌف بٌن .ة المتعارف علٌهاٌلمبادم المحاسبلوفقا  كما هو مطلوب  اإلٌراد الٌفتك بالضرورة جزءا  من

 .، إن لزم األمر، بطرٌقة منتظمةاإلٌراد الٌفتكواإلدارٌة ووالعمومٌة  سوٌقمصارٌف البٌع والت
 

 عقود إٌجار تشغٌلٌة

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

بموجب عقود اإلٌجار التشغٌلٌة على قائمة العملٌات على أساس  مصارٌف اإلٌجارٌتم تحمٌل  .المإجروالممتلكات مع 

 .ثابت على مدى فترة  عقود اإلٌجارالالقسط 
 

 مشتقات األدوات المالٌة

انت هذه تعتمد طرٌقة االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة إذا ك .ٌ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

كاحتٌاطً تحوط فً قائمة حقوق  اإلعتراف بهتخصٌصها وٌنطبق علٌها مفهوم التحوط للتدفقات النقدٌة، ٌتم 

إن األرباح  .األعمالر الفّعال ٌتم االعتراف بها مباشرة فً قائمة إن األرباح والخسائر المرتبطة بالجزء غٌ .المساهمٌن

والخسائر التً تم إثباتها مبدئٌا  فً احتٌاطً التحوط، ٌتم تحوٌلها إلى قائمة العملٌات فً الفترة التً حدث فٌها التؤثٌر 

 .على قائمة العملٌات من قبل البند المتحوط منه

 

 النقدٌة وشبه النقدٌة  -1

 الرٌاالت السعودٌة () بؤالف  
 1031 2111 

 234 383 نقد فً الصندوق
 223.739 37.011 نقد لدى البنوك
 551.251 1.137.379 ودائع ألجل 
 1.183.898 087.302 

 

إن  .ٌومنا  أو أقنل منع البننوك التجارٌنة المحلٌنة  91الشركة جزءا  من الفائض النقدي فنً الودائنع ذات اسنتحقاق  تستثمر

جمنالً عوائند العمنوالت إن إ .(    %1:   2111% )  1.9بلغت  2112معدل السنوي للعموالت عن مدة الودائع فً 

 .(  ملٌون   سعودي 1.1:  2111  سعودي )  ملٌون 5.6بلغت  2112خالل  علٌها الشركةالتً حصلت 

  ، صافًذمم مدٌنة -3

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة ( 
 1031 2111 
 1.231.293 3.087.381 ( 4,2و  4,1) إٌضاحات  ةمفوتر ذمم مدٌنة

 116.153 330.833 ذمم مدٌنة غٌر مفوترة 
 436 813 أخرى 
 3.701.839 1.347.942 
 (341.363) (173.333) : مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها  لنزٌ

 3.119.371 1.116.574 

 
  



 
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة ) تتمة (

 1031دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 
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 ) تتمة (  صافً ،ذمم مدٌنة -3

 إن الحركة فً مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها هً كما ٌلً: 

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة ( 

 1031 2111 

 264.917 133.138 ٌناٌر  1 ًالرصٌد كما ف
 76.461 11.778 ضافات اإل

 243.268 173.333 دٌسمبر  31 ًالرصٌد كما ف

 
 .دة المدٌنة والدائنة لنفس المشغلمقاصة االرص، حٌث أنه ٌتم للشركة عقود مع مشغلٌن أخرٌن 3.3

 متضمنة فً االرصدة المدٌنة والدائنة كما ٌلً :   2111و  2112دٌسمبر  31إن صافً االرصدة فً 
 

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة ( 

 1031 1033 

 615.745 838.319 ذمم مدٌنة ، صافً 

 733.414 938.391 ذمم دائنة ، صافً

 

 ملٌون   سعودي 32.4تتضمن مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة بمبلغ  األرصدة المدٌنة المفوترةإن  1.3
 .دمات إتصاالت إلى جهات ذات عالقةملٌون   سعودي ( وذلك مقابل تقدٌم خ 14.6:  2111) 
 
 مخزون، صافً -0

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة ( 
 1031 2111 

 523 11.109 أجهزة هاتف وملحقاتها 
 21.769 33.079 شرائح هاتف جوال 

 11.134 9.010 بطاقات إعادة شحن مسبقة الدفع 
 13.136 817 أخرى 
 00.100 46.617 

 (3.111) - ٌنزل : مخصص مخزون بطًء الحركة 
 00.100 43.617 
 

 ٌلً : اكمهً مخزون بطًء الحركة المخصص  فً حركةالإن 
 

 ( ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة 
 1031 1033 

 2.251 1.000 ٌناٌر  1الرصٌد كما فً 
 751 - إضافات
 - (1.000) شطب

 3.111 - دٌسمبر 31الرصٌد كما فً 
 
 
 
 

  



 
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة ) تتمة (

 1031دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 
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 مصارٌف مدفوعة مقدماً موجودات أخرى  -3

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة ( 
 1031 1033 

 - - ٌناٌر 1الرصٌد كما فى 
 - 1.101  إضافات

 - 1.101 دٌسمبر 31الرصٌد كما فى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة ( 
 1031 2111 

 224,367 111.130 دفعات مقدمة للموردٌن وتؤمٌنات نقدٌة مستردة 
 239,175 330.019 دفعات مقدمة لخطوط النقل ووصالت األلٌاف 

 36,933 91.000 إٌجار مدفوع مقدما  
 13,639 8.010 إعالن مدفوع مقدما  

 3,339 0.010 رسم ترخٌص برامج حاسوب مدفوع مقدما  
 3,712 180 تؤمٌن مدفوع مقدما  

 24,936 18.731 أخرى 
 317.933 611,716 

 - (1.101) مخصص الموجودات اآلخرى ٌنزل :
 310.718 611,716 

 
 إن الحركة فً مخصص الموجودات اآلخرى هً كما ٌلً:

 



 
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة ) تتمة (

 1031دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 
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 ممتلكات ومعدات، صافً -7

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة (  

 1031دٌسمبر  13 استبعادات / تحوٌالت إضافات 1031ٌناٌر  3  

      التكلفة 

 130.310 31.370 7.103 393.309  تحسٌنات على المؤجور 

 0.710.308 119.117 030.938 3.830.031  معدات شبكة االتصاالت

 113.809 3.081 9.303 137.811  أنظمة وخوادم تقنٌة معلومات 

 79.811 - 3.139 70.331  أثاث ومفروشات ومعدات مكتبٌة 

 1.770 - - 1.770  سٌارات ومعدات النقل األخرى 

 013.331 (107.379) 338.093 310.810  أعمال رأسمالٌة تحت اإلنشاء 

  0.817.008 3.000.311 - 3.881.333 
 

 

 

 

      االستهالكات المتراكمة  

 97,257 - 32,117 65,241  تحسٌنات على المؤجور

 1,441,214 (939) 669,136 772,157  معدات شبكة االتصاالت

 135,167 - 69,713 115,359  تقنٌة معلوماتأنظمة وخوادم 

 43,235 - 27,315 15,421  أثاث ومفروشات ومعدات مكتبٌة 

 2,432 (1,174) 1,137 2,569  سٌارات ومعدات النقل األخرى 

  971,645 799,663 (2,113) 1,763,195 

 4,758,832   4,398,377  القٌمة الدفترٌة

 

 2111و  2112 دٌسمبر  31ٌمثل بند أعمال رأسمالٌة تحت اإلنشاء كما فً  ,شبكاتهاإن الشركة فً مرحلة توسعة 

  .بشكل رئٌسً تكالٌف توسعة شبكات متعددة

  

      االستهالكات المتراكمة  

 313.300 - 19.191 97.107  تحسٌنات على الماجور

 1.313.101 - 393.098 3.330.103  معدات شبكة االتصاالت 

 133.001 - 79.313 380.037  أنظمة وخوادم تقنٌة معلومات 

 33.007 - 38.171 31.110  أثاث ومفرشات ومعدات مكتبٌة 

 1.380 - 701 1.311  سٌارات ومعدات النقل األخرى 

  3.738.390 818.901 - 1.097.337 

 3.183.993   3.008.831  القٌمة الدفترٌة

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة (  

 1033دٌسمبر  13 استبعادات / تحوٌالت إضافات 1033ٌناٌر  3  

      التكلفة 

 194,119 - 31.444 163,665  تحسٌنات على الماجور

 4,315,113 (1,346) 762.364 4,153,995  معدات شبكة االتصاالت

 317,323 - 45,311 272,122  أنظمة وخوادم تقنٌة معلومات

 75,463 - 13,333 62,131  أثاث ومفروشات ومعدات مكتبٌة 

 3,771 (1,995) - 5,765  سٌارات ومعدات النقل األخرى 

 421,331 (632,556) 342,163 711,313  أعمال رأسمالٌة تحت اإلنشاء 

  5,263,345 1.194.561 (636,397) 5,327,113 



 
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة ) تتمة (

 1031دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

10 

 

 موجودات غٌر ملموسة، صافً  -8

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة (  

 1031دٌسمبر  13 إضافات 1031ٌناٌر  3  

     التكلفة 

 11.109.380 - 11.109.380  *رسم الترخٌص

 950.989 3.090 941.919  رخص برامج حاسوبٌة 

  43.506.359 3.090 43.509.369 
 
 

      اإلطفاء المتراكم 

 4.933.318 954.055 3.989.343  *رسم الترخٌص

 909.630 49.380 14.450  رخص برامج حاسوبٌة 

  3.453.513 989.435 4.435.008 

 99.414.353  40.454.118  القٌمة الدفترٌة
 

 

 ( ة) بؤالف الرٌاالت السعودٌ  

 1033دٌسمبر  13 إضافات 1033ٌناٌر  3  

     التكلفة 

 32,259,387 - 32,259,387  *رسم الترخٌص

 340,303 8,835 328,256  رخص برامج حاسوبٌة 

  32,490,526 8,835 32,576,253 

 

      اإلطفاء المتراكم

 2,383,232 883,330 3,399,376  *رسم الترخٌص

 03,357 38,548 42,073  رخص برامج حاسوبٌة 

  3,243,978 937,665 2,352,502 

 37,353,008  33,354,638  ةالقٌمة الدفترٌ

 

 357( ورقم  2117ٌونٌو  11هــ ) الموافق 1423جمادى األولى  25بتارٌخ  176بموجب القرارات الوزارٌة رقم * 

جمادى األولى  26/ م بتارٌخ 43(، و المرسوم الملكً رقم   2113ٌناٌر  7هــ ) الموافق 1423 ذو الحجة 23بتارٌخ 

( تم منح الشنركة التنرخٌص كمشنغل ثالنث لخندمات الهناتف الجنوال فنً المملكنة  2117ٌونٌو  12هـ ) الموافق 1423

تنرخٌص أٌضنا  علنى مبلنغ ٌعنادل وتشنمل رسنوم ال .ملٌنار   سنعودي 22.91سننة مقابنل  25العربٌة السنعودٌة لمندة 

ملٌننون   سننعودي لتموٌننل التكننالٌف المتعلقننة بهننا وتننم رسننملتها كجننزء مننن تكلفننة التننرخٌص وفقننا  للمعنناٌٌر  449.13

، قامنت الشنركة بتعندٌل اإلطفناء المتنراكم للتنرخٌص  2111خنالل عنام  .فً المملكة العربٌة السعودٌة المتعارف علٌها

  . سنة مٌالدٌة 25سنة هجرٌة إلى  25فً الحٌاة العملٌة للترخٌص من  رٌٌغبؤثر رجعً كنتٌجة للت

  



 
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة ) تتمة (

 1031دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

13 

 

 وراق دفع أ -9

 ( ٌة) بؤالف الرٌاالت السعود 

 1031 1033 
   متداولة 

 73.125 399.897 شركة هواوى انفسمنت العربٌه السعودٌة المحدوده 
 342.751 - موتوروال إنكوربورٌشن 

 399.897 915.376 
   غٌر متداولة 

 153.937 13.871 شركة هواوى انفسمنت العربٌه السعودٌة المحدوده
 13.871 153.937 

 

 

 لقروض القصٌرة والطوٌلة األجلاتسهٌالت    -30

 ( ٌة) بؤالف الرٌاالت السعود 

 1031 1033 
 9.747.633   9.000.000   تموٌل مرابحة مشترك ) أ (

 2.223.529   1.131.181   طوٌل األجل من بنوك محلٌة ) ب ( تسهٌل قرض
 - 833.311   ) ج ( تصدٌر ضمان إئتمان تسهٌل
   31.007.003   11.971.167 

 ( 9.747.633)  ( 33.331.313)  ناقص: الجزء المتداول
   333.081   2.223.529 

 

ملٌار   سعودي تقرٌبا ، من قبل البنك السعودي الفرنسً فنً ٌولٌنو منن  9,75تم ترتٌب تموٌل المرابحة البالغ  ) أ ( 

ملٌار   سنعودي وجنزء آخنر بالندوالر  7,19ٌتكون تموٌل المرابحة من جزء بال  السعودي بإجمالً  .2119عام 

 .ملٌار   سعودي( 2,66ملٌون دوالر أمرٌكً )أي ما ٌعادل  711األمرٌكً بإجمالً 

 

ملٌنون   سنعودي  751أعاله، قامت الشركة بتسدٌد جزء منن هنذا التموٌنل بقٌمنة  1 رقم اإلٌضاح فًسابقا  كما ذكر 

 31وبننناء  علٌننه، بلننغ الجننزء المتبقننً مننن تموٌننل المرابحننة فننً  .مننن خننالل عائنندات عملٌننة إصنندار حقننوق أسننهم أولوٌننة

 .ملٌار   سعودي 9ما ٌقارب  2112دٌسمبر 

 

وفقنا  لشنروط  .كما هو مذكور فً اتفاقٌة المرابحة تسنتحق بؤقسناط ربنع سننوٌة علنى مندة القنرضإن مصارٌف التموٌل 

أغسننطس  12اتفاقٌننة تموٌننل المرابحننة اسننتعملت الشننركة الخٌننارٌن المتنناحٌن لهننا لتمدٌنند تننارٌخ االسننتحقاق األساسننً )

 .2112ٌولٌننو  27ق نهننائً ( لسننتة أشننهر لكننل خٌننار لمجمننوع تجدٌنند التسننهٌالت لسنننة كاملننة وتننارٌخ إسننتحقا2111

 .2112ٌولٌو  27استعملت الشركة بنجاح الخٌارٌن األول والثانً وقامت بتمدٌد تسهٌالت المرابحة إلى 

 

، حصنلت الشنركة علنى عندة موافقنات منن مسنتثمري تسنهٌل المرابحنة الحنالً لتمدٌند 1كما تم ذكره فى اإلٌضناح رقنم 

سوف تتنٌح هنذا التمدٌندات وضنع صنٌغة نهائٌنة إلعنادة التموٌنل الجدٌند والمخطنط لنه  .2113 فبراٌر 27التموٌل حتى 

إن شروط وأحكام إعادة تسهٌل المرابحة الجدٌد )والنذي سنٌكون لدٌنه تنارٌخ إسنتحقاق  .ملٌار دوالر أمرٌكً 2,4البالغ 

، 2112دٌسنمبر  31كمنا فنً  .ةمدته خمس سنوات وبتكلفة تموٌل أقل من تسهٌل المرابحة الحالً( فى مراحلهنا النهائٌن

  .وقعت الشركة التزام خطً مع مجموعة من المنظمٌن المكلفٌن لضمان إعادة التموٌل

 

 .(1كمطلوبات متداولة )راجع إٌضاح رقم  2112دٌسمبر  31وعلٌه تم تصنٌف الرصٌد القائم كما فً 

 

 

 

 



 
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة ) تتمة (

 1031دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

11 

 ) تتمة ( القروض القصٌرة والطوٌلة األجلتسهٌالت    -30
 

 التعهدات المالٌة المفروضة من قبل البنوك المقرضة كما ٌلً:تتلخص 

 رهونات على جمٌع اإلٌرادات وتؤمٌن الموجودات والحسابات التشغٌلٌة. 

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

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

  2111دٌسمبر  31االلتزام بالشروط المالٌة المحددة على مدة فترة التموٌل حتى. 

 

مننن خننالل بنننوك تجارٌننة محلٌننة مننن أجننل إعننادة تموٌننل  تسننهٌل مرابحننة مشننترك، تننم ترتٌننب 2111إبرٌننل  5فنً ) ب ( 

ٌتكنون  .2113إبرٌنل  3ٌل قصٌر األجل الموجود سابقا  والذي ٌستحق السنداد فنً التزامات الشركة المترتبة على التمو

ملٌون   سعودي وجزء بالدوالر األمرٌكنً ٌبلنغ إجمالٌنه  1,375هذا التموٌل من جزء بال  السعودي ٌبلغ إجمالٌه 

دمننة مننن قبننل مسنناهم ملٌننون   سننعودي( وذلننك مقابننل ضننمانات مق 375ملٌننون دوالر أمرٌكننً )أي مننا ٌعننادل  111

 .ٌخضع هذا التموٌل ألعباء عموالت منصوص علٌها فً اإلتفاقٌة ودٌن ثانوي لتسهٌل المرابحة الحالً ,مإسس

 

بٌن الشركة، و بننوك دولٌنة )المنظمنٌن  تصدٌر ضمان ائتمان تسهٌل تم التوقٌع على اتفاقٌة 2112ٌونٌو  21فً ) ج (  

ودٌنن ثنانوي لتموٌنل المرابحنة  .ك.م.إن هذا التسهٌل مضمون بالكامل من قبل شركة االتصناالت المتنقلنة ش .المكلفٌن(

 .المشترك

 إن الغرض من هذا التسهٌل هو:

 تسدٌد مبالغ دائنة ألحد موردي الشركة التقنٌٌن. 

  المقدمة من نفس المورد التقنً الجدٌدة ٌةخطط التوسعالالمزٌد من تموٌل. 

ملٌنون دوالر أمرٌكنً( بالكامنل، كمنا  155، قامت الشركة باستخدام الجزء أ من القنرض ) 2112دٌسمبر  31كما فً 

 .ملٌون دوالر أمرٌكً من الجزء ب 171ملٌون دوالر أمرٌكً من  93وقامت باستخدام 

إن  .لقنرضاإستحقاق دفع مصارٌف التموٌل كما تم ذكرها فً اإلتفاقٌة علنى دفعنات نصنف سننوٌة علنى مندة  ٌتم سوف

)إجمنالً  القنرضمنن  أللجنزء  2112على دفعات نصف سنوٌة لمدة خمس سنوات تبدأ بشهر ٌولٌو  سٌتم القرضسداد 

 .(أمرٌكنً دوالر ملٌنون 171)إجمنالً  القنرضمنن  بللجنزء  2113بشنهر ٌولٌنو  وتبندأ( أمرٌكنً دوالر ملٌون 155

 .2112 ٌولٌو فً المستحق األول سطقال بسداد ركةقامت الش

 ذمم دائنة   -33

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة ( 

 1031 2111 

 1,523,111 339.897 دائنون تجارٌون 

 16,311 00.103 مخصص ضرٌبة استقطاع 

 351 33.013 الموظفٌن 

 64,623 910 أخرى 

 711.701 1,619,234 

 

  



 
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة ) تتمة (

 1031دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

11 

 

 معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدة  -31

مسنناهم االغلبٌننة وجمٌننع الجاهننات ذات  .ك.م.شننركة االتصنناالت المتنقلننة شالعالقننة فننً الشننركة  ذات الجهنناتتتضننمن 

 صنوٌتأسهم الشركة ولهنم حنق الت الذي ٌمكلون المإسسٌن والمساهمٌن)بما فً ذلك الشركات التابعة والزمٌلة(  العالقة

 .وحقوق التصوٌت فً الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلٌا

 

 عالقة  اتذ جهاتمعامالت مع 

  تتلخص اهم المعامالت مع الجهات ذات العالقة والمدرجة ضمن القوائم المالٌة بما ٌلى:

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة ( 

 1031 1033 

 44.612 93.800 إٌرادات 
 13.273 33.930 تكلفة اإلٌرادات

 131.375 371.939 (  19أتعاب إدارٌة ) إٌضاح 
 162.239 338.313 أعباء تموٌل 

 

مساهم األغلبٌة والشركات التابعة  .م.ك.شركة االتصاالت المتنقلة ش سداد مدفوعات نٌابة عن الشركة من قبل اٌضا تم

 .له

 

على أساس االتفاقٌنة  شركة اإلتصاالت المتنقله ش.م.ك. مساهم األغلبٌةمن قبل  إلى الشركة اإلدارٌة االتعابل ٌتم تحمّ 

 .الموقعة

 

 .المتعلق بدفعات مقدمة من المساهمٌن 15راجع أٌضا  إٌضاح 

 عالقة  اتذ أرصدة مع جهات

 جهات ذات العالقة : الفٌما ٌلً أهم أرصدة نهاٌة السنة الناتجة عن المعامالت مع 

 

 من جهات ذات عالقة  المستحقالجزء المتداول من  (1)

 السعودٌة () بؤالف الرٌاالت  

 1031 2111 

 3.762 13.373 زٌن البحرٌن

 15.131 - زٌن االردن

 2.379 1.038 أخرى

 10.111 21.222 
 - (1.101) ناقصا : مخصص ارصدة جهات ذات عالقة

 11.039 21.222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة ) تتمة (

 1031دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 
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 معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدة ) تتمة (   -31

 

 إلى جهات ذات عالقة  المستحقالجزء المتداول من  (2)

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة ( 

 1031 2111 

 37.541 17.033 زٌن السودان

 9.344 8.319 الحساب الجاري -ك .م.شركة االتصاالت المتنقلة ش

 311 - إم تً سً تتش
 211 071 أخرى

 33.731 47.395 

 11.713 26.673 
 

 إلى جهات ذات عالقة  المستحقالمتداول من غٌرالجزء  (3)

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة ( 

 1031 2111 

 521.651 391.070 أتعاب إدارٌة -ك .م.شركة االتصاالت المتنقلة ش

 

 مشتقات أدوات مالٌة   -31

 تتلخص القٌمة العادلة لمشتقات األدوات المالٌة ) مقاٌضة سعر العمولة ( مع مبالغ العقود األسمٌة بما ٌلً :
  

  العادلة السلبية القيمة
 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة ( 

 4094ديسمبر 39 4099ديسمبر 39 مشتقات األدوات المالية قيمة العقد االسمي

45,189 - 8,481,500 

 
 . 2112ٌناٌر  14فً  استحقتجمٌع مقاٌضات سعر العمولة 

 مصارٌف مستحقة ومطلوبات أخرى   -33

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة ( 
 1031 2111 
 1.363.539 3.017.378 تجارٌة  

 741.572 087.713 (  13رسوم حكومٌة ) إٌضاح 
 391.472 113.313 مصارٌف مستحقة

 62,471 31.937 الموظفٌن 
 61,361 30.770 أعباء تموٌل 
 115.271 133.338 أخرى 
 1.738.371 2,731,134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة ) تتمة (

 1031دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

10 

 

 المإسسٌندفعات مقدمة من المساهمٌن   -30

قام المساهمون المإسسون بتقدٌم مبالغ كدفعات مقدمة للشركة طبقا  للترتٌبات المتفق علٌها مع المساهمٌن خالل عام 

 .ٌخضع الرصٌد القائم لمصارٌف تموٌل على أساس المعدالت السائدة فً السوق .2119

 

 فٌما ٌلً تفصٌل للدفعات المقدمة من المساهمٌن:
 

السعودٌة()بآالف الرٌاالت     

1031دٌسمبر 13   2111دٌسمبر 31    

 2.515.174  3,933,890  ك.م.شركة االتصاالت المتنقلة ش

 314.391  -  مإسسة فادن للتجارة والمقاوالت

 311.365  -  مصنع البالستٌك السعودي

 136.934  -  شركة ركٌزة القابضة )ركٌزة(

 119.537  -  شركة المراعً

 119.537  -  العرب للمقاوالتمإسسة أشبال 

 54.793  -  شركة الجرٌسً للتنمٌة المحدودة

 27.397  -  شركة السٌل الشرقٌة المحدودة

 -  8.331  بٌت أبوظبً لالستثمار

  3,900,101  3.559.677 

 453.373  307,007  أعباء مالٌة مستحقة

  1,031,830  4.113.551 

 

، تمت رسملة الدفعات مقدمة من المساهمٌن المإسسٌن "الدفعات المقدمة من 1 كما تم ذكره فى اإلٌضاح رقم

لم تخضع الفوائد المستحقة المتراكمة للدفعات المقدمة من  .ملٌار   سعودي 2,5المساهمٌن" والتً بلغت حوالً 

ملٌار  7,3  سعودي إلى ملٌار  4,3بعد عملٌة الرسملة إرتفع رأس المال من  .المساهمٌن المإسسٌن لعملٌة الرسملة

 .ملٌون سهم 734.7ملٌون سهم إلى  431.1سعودي، وعلٌه فقد تم زٌادة عدد األسهم من   

 

، بما فً ذلك مصارٌف التموٌل المستحقة 2112دٌسمبر  31لم ٌتم جدولة سداد الدفعات المقدمة من المساهمٌن كما فً 

 .( (أ) 11ٌار   سعودي )إٌضاح مل 9وذلك حتى ٌتم سداد تموٌل المرابحة بمبلغ 

 

وأبرمتا  2113ٌولٌو  13باإلضافة الى ذلك، دخلت شركة ركٌزة وبٌت أبو ظبً لالستثمار فً اتفاقٌة تسوٌة بتارٌخ  

)معا ، "اتفاقٌات  التسوٌة"( بالنسبة إلى إدعاء تقدم به بٌت أبوظبً  2113اكتوبر  23اتفاق ملحقا  لهذا االتفاق فً 

قد تضمنت شروط إتفاقٌات التسوٌة الطلب من ركٌزة نقل بعض أصولها إلى بٌت أبوظبً  .ضد ركٌزةلالستثمار 

 137ملٌون سهم فً الشركة وكامل قٌمة المبالغ المقدمة إلى الشركة والبالغ قٌمتها تقرٌبا   31لالستثمار بما فً ذلك 

ة، قام بٌت أبو ظبً لإلستثمار برفع مطالبة ضد وإلجبار ركٌزة على االنصٌاع التفاقٌات التسوٌ .ملٌون   سعودي

وقد أصدر دٌوان المظالم  .2119سبتمبر  9ركٌزة فً الدائرة التجارٌة الثانٌة لدى دٌوان المظالم فً الرٌاض بتارٌخ 

وقد تم التحوٌل لبٌت أبوظبً  .ٌطلب فٌه من ركٌزة  باالمتثال لشروط إتفاقٌات التسوٌة 2111أكتوبر  21حكمآ فً 

 .2112ماٌو  15ستثمار فً لال

  



 
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة ) تتمة (

 1031دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

13 

 

 رأس المال   -33

ملٌار سهم وتبلغ القٌمة اإلسمٌة  1.13)بعد هٌكلة رأس المال( من  2112دٌسمبر  31ٌتكون رأس مال الشركة كما فى 

   سعودي وهً مملوكة كاآلتً: 11لكل سهم 

 قبل هٌكلة رأس المال بعد هٌكلة رأس المال 

 المساهمون
 

 عدد األسهم

المال )بآالف رأس 

 (السعودٌة الرٌاالت

 

 عدد األسهم

 رأس المال 

 )بآالف الرٌاالت

 (السعودٌة 

 3.511.111 351.111.111 4.111.251 411.125.167 ك .م.شركة اإلتصاالت المتنقلة ش

 962.511 96.251.111 631.434 63.143.367 مصنع البالستٌك السعودي 

 962.511 96.251.111 644.953 64.495.367 مإسسة فادن للتجارة والمقاوالت 

 137.511 13.751.111 47.153 4.715.271 ( 15 ) إٌضاحشركة ركٌزة القابضة 

 311.111 31.111.111 231.451 23.145.114 ( 15 إٌضاح)بٌت أبو ظبى لإلستثمار

 351.111 35.111.111 229.612 22.961.224 شركة المراعً 

 351.111 35.111.111 229.612 22.961.224 مإسسة أشبال العرب للمقاوالت 

 175.111 17.511.111 114.316 11.431.612 شركة الجرٌسً للتنمٌة المحدودة 

مإسسة النخبة المعمارٌة للهندسة 
 والمقاوالت 

6.111.253 61.113 17.511.111 175.111 

 37.511 3.751.111 57.413 5.741.315 شركة السٌل الشرقٌة المحدودة 

 7.111.111 711.111.111 6.247.692 624.769.193 مجموع المساهمٌن المإسسٌن 

 7.111.111 711.111.111 4.553.313 455.331.317 اكتتاب عام 

 33.000.000 3.300.000.000 30.803.000 3.080.300.000 اإلجمالً 
 

 

 

ملٌننون   سننعودي لبٌننت أبننوظبً  311ملٌننون سننهم بقٌمننة  31 ولننتح شننركة ركٌننزة  القابضننة ،ان مسنناهم مإسسننً

تنم الحصنول علنى الموافقنة علنى التحوٌنل منن المقرضنٌن الرئٌسنٌٌن لتموٌنل تسنهٌل  .2112مناٌو  15لإلستثمار بتارٌخ 

 .(15راجع أٌضا  إٌضاح )المرابحة وهٌئة اإلتصاالت وتقنٌة المعلومات وهٌئة السوق المالٌة 

 

 اإلٌرادات    -37

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة ( 

 1031 2111 

 6,524,467 3.331.100 رسوم إستخدام 

 142.941 113.008 اشتراك 

 31.652 10.180 أخرى 

 3.303.388 6.699.161 
 

  



 
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة ) تتمة (

 1031دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

17 

 

 تكلفة اإلٌرادات    -38

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة ( 

 1031 2111 

  2,195,176 1,379,747 رسوم استخدام الشبكات األخرى 

 644,175 799,697 الرسوم الحكومٌة 

  297,644 913,377 خطوط  مستؤجرة 

 274,634 399,339 خصم على بطاقات مسبقة الشحن 

 137,364 933,133 أخرى 

 1.033.137 1.398.891 
 

هٌئننة تتعلننق الرسننوم الحكومٌننة بننالترخٌص السنننوي ورسننوم المخصصننات التجارٌننة فننً إطارالتعلٌمننات الصننادرة مننن 

 .اإلتصاالت وتقنٌة المعلومات
 

 مصارٌف توزٌع وتسوٌق     -39

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة ( 

 1031 2111 

 319,573 137.999 رواتب الموظفٌن وأعباء متعلقة

 417,353 131.310 إعالنات 

 343,665 188.397 إصالح وصٌانة 

 139,343 113.333 مصارٌف إٌجار 

 293,137 133.309 عمولة الوكالء 

 131,375 371.939 (  12أتعاب إدارٌة ) إٌضاح 

 76.461 11.778 (  4مصروف دٌون معدومة ) إٌضاحات 

 23,322 13.030 منافع 

 41,179 3.111 عروض تروٌجٌة للعمالء 

 31,637 - أنظمة دعم ورخص 

 75,732 80.131 أخرى 

 3.383.717 1,972,132 

 
 مصارٌف عمومٌة وإدارٌة    -10

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة ( 
 1031 2111 

 111,333 91.931 رواتب الموظفٌن وتكالٌف متعلقة 

 3,373 73.937 أتعاب قانونٌة ومهنٌة 

 69,327 13.133 خدمات استشارات 

 37,933 11.010 مصارٌف إصالح وصٌانة 

 33,331 11.131 مصروف ضرٌبة االستقطاع 

 42,135 3.130 أنظمة دعم وصٌانة 

 41,214 11.377 أخرى 

 193.330 329,135 
 

 
 

  



 
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة ) تتمة (

 1031دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

18 

 

 خسارة السهم   -13

ح لعدد األسهم القائمة والبالغة خسائر للسهم بتقسٌم الخسائر للسنتم احتساب ال ملٌار سهم 1.31ة على المتوسط المرجَّ
 2112دٌسمبر  31المنتهٌة فً بعد األخذ باإلعتبار تؤثٌر تخفٌض رأس المال وإصدار أسهم حقوق األولوٌة فً السنة 

  .بؤثر رجعً ( 2112مع تعدٌل إصدار أسهم حقوق األولوٌة الحاصل فً  سهم ملٌار 1.53: 2111)
 

 الزكاة    -11

 مكونات الوعاء الزكوي 

 إلى بعض التعدٌالت  دٌسمبر الخاضعة 31التقرٌبـً للسنة المنتهٌة فً  تتكون العناصر الهامة المكونة للوعاء الزكوي

 : أنظمة مصلحة الزكاة والدخل مما ٌلً حسب

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة ( 
 1031 2111 

 6,129,412 3.191.030 حقوق المساهمٌن كما فً بداٌة السنة 
 234,253 133.138 المخصصات كما فً بداٌة السنة 

 6,396,116 1.133.730 قروض طوٌلة األجل ودفعات مقدمة من المساهمٌن 
 (1,342,631) (3.733.713) صافً الخسارة المعدلة للسنة ) إنظر أدناه ( 

 (4,153,313) (3.183.993) ممتلكات ومعدات 
 (21,252,773) (39.173.101) موجودات غٌر ملموسة 

 (13,344,541) (37.193.881) الوعاء الزكوي التقرٌبً السالب للشركة 

 
 .الوعاء الزكوي التقرٌبً أو صافً الدخل المعدل ، أٌهما أكثر % من2.5تحتسب الزكاة الشرعٌة بواقع 

 

 احتساب صافً الخسارة المعدلة
  
 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة ( 
 1031 2111 

 (1.925.196) (3.739.331) صافً الخسارة للسنة 
 6.115  1.397 مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن  - 
 المشكوك فً تحصٌلها و مخصص  الدٌونخصص م  -

 مخزون بطًء الحركة 
13.983 76,461 

 (1,342,631) (3.733.713) صافً الخسارة المعدلة للسنة 

 
 الزكوٌة اتوضع الربوط

لم ٌتم عمل مخصص للزكاة  فى هذه القوائم المالٌة حٌث ان الوعاء الزكوى للشركة ٌظهر بالسالب باإلضنافة إلنى تكبند 

منن مصنلحة الزكناة والندخل ناتجنا  عننه إلتنزام  2113استلمت الشركة الربط النهنائً لعنام  .منذ اإلنشاء الشركة لخسائر

 2111و 2119قامت الشركة بتقدٌم اإلقرارات الزكوٌة عن السنوات  .تم استئناف هذا اإللتزام من قبل الشركة .إضافً

 .الزكوٌة النهائٌة عن السنوات المذكورة أعالهولم تستلم الشركة الربوطات  ,إلى مصلحة الزكاة والدخل 2111و 

 
  



 
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة
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 إٌجارات تشغٌلٌةالتزامات    -11

تستؤجر الشركة مواقع ومبانً فنٌة والمكاتب المتعلقة بعملٌاتها، تتمثل اإللتزامات المتعلقة بتلك اإلٌجارات التشنغٌلٌة كمنا 

 دٌسمبر كما ٌلً :  31فً 

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة ( 
 1031 2111 

 164,216 389,383 شهر  12خالل 
 632,292 707,910 سنوات  5إلى  2خالل 
 299,341 937,339 سنوات  5أكثر من 
 3,893,818 1,196,343 
 

 توارتباطامحتملة  التزامات   -13

إتصاالت ومع شركات إتصاالت متنقلة أخرى وذلك لتزوٌد  معداتأبرمت الشركة عدة إتفاقٌات مع موردٌن لشراء 
دٌسمبر مما ٌلً :  31الرأسمالٌة كما فً  االرتباطاتخدمات اإلتصاالت المتنقلة، تتكون   

 ) بؤالف الرٌاالت السعودٌة ( 

 1031 1033 

 313,212 339.318 شهر  12خالل 

 97,554 31.899 سنوات  5 – 2خالل 

 711.117 415,766 
 

 .حول االلتزامات المحتملة لإلٌجارات التشغٌلٌة 23انظر أٌضا  إٌضاح رقم 
 

ومطالبنات  و غرامنات فً قضاٌا قانونٌةباإلضافة إلى ذلك فإن الشركة وضمن أعمالها المعتادة قد تخضع إلى أو تدخل 

وتعتقند اإلدارة بؤننه لنٌس هنناك أثنر جنوهري محتمنل لهنذه القضناٌا علنى المركنز المنالً للشنركة أو علنى نتنائج  أخرى،

   .أعمالها
 

 

 المعلومات القطاعٌة   -10

ٌهدف معٌار التقارٌر القطاعٌة الصادر عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القنانونٌٌن إلنى اإلفصناح عنن معلومنات تفصنٌلٌة 

ن القطاعنات التشنغٌلٌة الرئٌسنٌة ، وبمنا أن متطلبنات هنذا المعٌنار منن حٌنث الحندود المنصنوص عن نتنائج كنل قطناع من

علٌها، أخذا  بعٌن اإلعتبار أن عملٌات الشركة الرئٌسٌة منذ بداٌة النشاط تتركز فً تقندٌم خندمات الهناتف المتنقنل ، فنإن 

 .لمملكة العربٌة السعودٌة تمارس الشركة نشاطها فً ا .المعلومات القطاعٌة غٌر قابلة للتطبٌق

 
  



 
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة
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  األدوات المالٌة وإدارة المخاطر   -13

أنشننطة الشننركة إلننى مخنناطر مالٌننة مختلفننة، وتتضننمن هننذه المخنناطر: مخنناطر السننوق )تشننمل مخنناطر العملننة،  تتعننرض

ٌركنز  .السنٌولةمخناطر االئتمنان ومخناطر ومخاطر القٌمة العادلة والتدفقات النقدٌة لسنعر العمولنة ومخناطر األسنعار(، 

برنامج إدارة المخاطر العام للشركة  على عدم إمكانٌة التنبإ بؤوضاع األسواق المالٌة وٌسعى إلى التقلٌل منن التنؤثٌرات 

 .العكسٌة المحتملة على األداء المالً للشركة
  

تقنوم اإلدارة العلٌنا بتحدٌند وتقٌنٌم والتحنوط ضند المخناطر المالٌنة منن خنالل  .إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العلٌنا تدار

 .إن أهم أنواع المخاطر تمت مناقشتها أدناه .تعاون وثٌق مع الوحدات التشغٌلٌة للشركة

 
فع والقنروض واوراق الند والمندٌنون النقدٌة وشبه النقدٌةتتضمن األدوات المالٌة المعروضة ضمن قائمة المركز المالً 

 .إن طرق القٌد المطبقة والخاصة بهذه البنود تم اإلفصاح عنها ضمن السٌاسة المحاسبٌة لكل منها .والدائنون

 
ٌتم إجراء المقاصة بٌن الموجودات والمطلوبات المالٌة وإثبنات الصنافً بنالقوائم المالٌنة عنندما ٌكنون لندى الشنركة حقنا  

ٌّة إما للتسو  .ٌة على أساس الصافً أو إثبات الموجودات والمطلوبات فً نفس الوقتقانونٌا  فً إجراء المقاصة والن

 

 مخاطر العملة
 

إن  .إن مخاطر العملة هً مخاطر التغٌر فً قٌمة األدوات المالٌة بسبب التغٌرات فنً أسنعار صنرف العمنالت األجنبٌنة

تعنرض  تعتقند االدارة ان .المنرتبط بنال  السنعودي  معظم معامالت الشركة هً بال  السنعودي والندوالر األمرٌكنً

 .مخاطر العملة غٌر جوهريل الشركة

 
 

 مخاطر القٌمة العادلة والتدفقات النقدٌة لسعر العمولة

إن مخاطر القٌمة العادلة والتدفقات النقدٌة لسعر العمولة هً التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتؤثٌر تذبذبات أسعار 

إن مخاطر سعر العمولة على الشركة تنتج  .فً السوق على المركز المالً والتدفقات النقدٌة للشركة السائدة العمولة

وأوراق الدفع والدفعات  المقدمة من المساهمٌن وتموٌل المرابحة المشترك والتً  تسهٌالت القروضبشكل رئٌسً من 

تدٌر الشركة مخاطر التدفقات النقدٌة لسعر العمولة  .يبشكل دور تخضع إلعادة تسعٌرلها أسعار عمولة عائمة والتً 

إن لعقود المقاٌضة هذه تؤثٌر اقتصادي  .المتعلقة بتموٌل المرابحة بإستخدام عقود مقاٌضة أسعار العمولة العائمة بالثابتة

بموجب عقود مقاٌضة أسعار العمولة، تتفق  .بسعر عمولة عائمة إلى سعر عمولة ثابتة تموٌل المرابحةعلى تحوٌل 

ة مع أطراف أخرى على تبادل الفرق بٌن أسعار العقود بمعدالت عمولة ثابتة ومعدالت عمولة عائمة والتً ٌتم الشرك

 .ااحتسابها بالرجوع إلى المبالغ اإلسمٌة المتفق علٌه

 
 مخاطر السعر

للتقلبات نتٌجة للتغٌرات فً أسعار السوق سواء كانت تلك إن مخاطر السعر هً مخاطر تعرض قٌمة األداة المالٌة 

تعتقد  .التغٌرات ناتجة عن عوامل متعلقة باألداة أو ُمصدرها أو عوامل تإثر على جمٌع األدوات المتداولة فً السوق

  .لمخاطر السعرحالٌا  غٌر معرضة أنها الشركة 

 
  



 
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة
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 ( تتمة )األدوات المالٌة وإدارة المخاطر  -13

 

 مخاطر االئتمان

إن مخاطر االئتمان هً عدم مقدرة طرف ما ألداة مالٌة على الوفاء بالتزاماته مما ٌإدي إلى تكبد الطرف األخر 

ٌّد  .ٌتم إٌداع النقد لدى بنوك ذو تصنٌف ائتمانً مرتفع .لٌس لدى الشركة تركٌز هام لمخاطر االئتمان .لخسارة مالٌة تق

 .المشكوك فً تحصٌلها لدٌوناالذمم المدٌنة بعد خصم مخصص 

 

 مخاطر السٌولة

إن مخاطر السنٌولة هنً مخناطر أن تواجنه منشنؤة منا صنعوبات فنً تنؤمٌن السنٌولة الالزمنة لمقابلنة اإللتزامنات المتعلقنة 

قد تنتج مخاطر السٌولة عن عدم القدرة على بٌع أحد الموجودات المالٌنة بسنرعة وبقٌمنة تقنارب قٌمتنه  .باألدوات المالٌة

، كمننا تجنناوزت المطلوبننات المتداولننة 2112دٌسننمبر  31تكبنندت الشننركة صننافً خسننارة للسنننة المنتهٌننة فننً  .العادلننة

إلى أن قدرة الشركة على الوفاء  راألمور تشٌ ههذ إن .الموجودات المتداولة ولدٌها خسائر متراكمة كما فً ذلك التارٌخ

لدى  .عند استحقاقها واستمرارها فً نشاطها ٌعتمد على مقدرتها على ترتٌب تموٌل كافً فً الوقت المناسب بالتزاماتها

تندار  .أعضاء مجلس االدارة توقعات معقولة بؤن الشنركة لندٌها منوارد كافٌنة ال سنتمرار عملٌاتهنا فنً المسنتقبل القرٌنب

مخاطر السٌولة عن طرٌق التؤكد بشكل دوري من توفر سٌولة كافٌة، من خالل تسهٌالت إئتمانٌة، لمقابلة أٌنة إلتزامنات 

 .( 1أٌضا  أنظر إٌضاح رقم ) مستقبلٌة 

 

 القٌمة العادلة  
 

عنادل شنروط تعامنل بنذلك بمنا بنٌن أطنراف راغبنة إن القٌمة العادلة هً القٌمة التً ٌتم بها تبادل أصل أو تسوٌة التزام 

األدوات المالٌة للشنركة علنى أسناس التكلفنة التارٌخٌنة، فٌمنا عندا مشنتقات األدوات المالٌنة بالقٌمنة  تصنٌفحٌث أنه ٌتم 

 تعتقنند اإلدارة أن القٌمننة العادلننة للموجننودات .العادلننة، قنند تنننتج فروقننات بننٌن القٌمننة الدفترٌننة وتقنندٌرات القٌمننة العادلننة

 .الٌة للشركة ال تختلف بشكل جوهري عن قٌمتها الدفترٌةوالمطلوبات الم

 




