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 االتصاالت المتنقلة السعوديةشركة 

 ( شركة مساهمة سعودية) 

 
 ( غير مراجعة) المركز المالي األولية قائمة 

 ( ةالسعودي تالرياالآالف ب) 

 
 1133مارس  13 1133ديسمبر  13 2132مارس  13  اتإيضاح  

 ) غير مراجعة ( ) مراجعة ( ) غير مراجعة (   
      الموجودات

        الموجودات المتداولة
 531.414   871.181   611.007      النقدية وشبه النقدية
 551.131   3.111.485   7...3.300      كمم مدينة، صافي
 58.115   51.138   .20..0     مخزون، صافي

 411.151   113.811   02..671       اخرى مصاريف مدفوعة مقدماال وموجودات
 3.518.451   1.511.381   2.610.110      مجموع الموجودات المتداولة

        
       الموجودات غير المتداولة

 5.188.744   5.147.731   0.311.061     صافي ممتلكات ومعدات،
 11.414.315   11.141.887   21.110.617     موجودات غير ملموسة، صافي

 14.378.111   15.133.443   20.310.360     مجموع الموجودات غير المتداولة
 11.445.414   11.851.813   30..27.001     مجموع الموجودات

       
      المطلوبات وحقوق المساهمين

      المطلوبات المتداولة 
 1.341.841   - -  1 قرض قصير األجل

 - 434.781   3.177.313     نوراق دفع
 -  4.858.117   0.616.111    5 الجزً المتداول من تمويل مرابحة مشتر 

 3.851.581   3.114.175   3.731.626     كمم دائنة
 14.541   11.181   ....0.     إلى جهات كات عالقةمطلوب 

 144.118   515.141   011.362     إيرادات مؤجلة
 3.714.741   1.813.375   36..1.117     مصاريف مستحقة ومطلوبات نخرى  

 48.571   54.873   -  4 مشتقات ندوات مالية
 1.111.141   34.431.717    010.162..3     مجموع المطلوبات المتداولة

       
      المطلوبات غير المتداولة 

 848.414   341.418   312.366     نوراق دفع
 -  1.111.414   2.220.002    1 قرض طويل األجل

 4.141.431   - -  5 تمويل مرابحة مشتر 
 1.714.115   5.137.441   0.161.017    1 دفعات مقدمة من المساهمين

 187.144   411.143   73.610.     مطلوب إلى جهات كات عالقة
 37.115   11.113   21.200     للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 3561416141   1.414.717   00..7.007      مجموع المطلوبات غير المتداولة
 11.444.857  11.541.141   22.020.771      مجموع المطلوبات

        
       حقوق المساهمين

 35.111.111   35.111.111   30.111.111    7 رنس المال
 ( 48.571)  ( 54.873)  -  4 احتياطي تحوط
 ( 7.118.811)  ( 4.113.345)  ( .31.103241)   3 خسائر متراكمة

 4.115.738   5.141.114   1.030.0.0      مجموع حقوق المساهمين
 11.445.414   11.851.813   30..27.001      مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 االتصاالت المتنقلة السعوديةشركة 

 ( شركة مساهمة سعودية) 

 
 ( غير مراجعة)  األولية األعمالقائمة 

 2132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 ة (السعودي تالرياالآالف ب) 

 

  1133  2132  إيضاح 

  184848215    02..23..3     اإليرادات

  ( 7188200)   ( 030.100)    تكلفة اإليرادات

  831.134    612.210     إجمالي الربح

        

       التشغيلمصاريف 

  ( 4828469)   ( 76..101)    مصاريف توزيع وتسويق

  ( 798672)   ( 010..7)    مصاريف عمومية و إدارية 

  ( 3868983)   ( 010.113)    االستهال  واإلطفاً

  ( 454.315)   ( 001.017)    إجمالي مصاريف التشغيل

  ( 111.314)   ( 303.212)    الخسارة من األعمال التشغيلية

        

       إيرادات / )مصاريف( أخرى

  ( 2988649)   ( 220.101)    مصاريف تمويل

  13    710     عوائد عموالت

  ( 413.854)  ( 030.000)    الخسارة الصافية للفترة 

       

 خسارة السهم األساسية 

 4 )بالرياالت السعودية( :

    

 

  ( 0817)   ( 1.30)   من األعمال التشغيلية للفترة  -

  ( 1.13)   ( 1.37)    من األعمال غير التشغيلية للفترة  -

  ( 1.17)   ( 1.11)    من الخسارة الصافية للفترة  -
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 االتصاالت المتنقلة السعوديةشركة 

 ( شركة مساهمة سعودية) 

 
 ( غير مراجعة)  التدفقات النقدية األوليةقائمة 

 2132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 ة (السعودي تالرياالآالف ب) 
    2132  1133  

     األنشطة التشغيلية 
 ( 413.854)   ( 030.000)    للفترةالخسارة الصافية 

 إلىللفترةتعديالت لتسوية الخسارة 
 صافي النقد من األنشطة التشغيلية:  

    

 518938    0.032    مخصص كمم مشكو  في تحصيلها
 750    -            مخصص بنود بضاعة بطيئة الحركة

 3868983    010.113    مصروفات استهال  وإطفاً
 2988649    220.101    تمويل مصاريف

 18128    01    بالصافى للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 118.811    2.2.0.0     ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

      التغيرات في رأس المال العامل:
 9658218     ( 306.100)    الكمم المدينة
 ( 34.184 )  ( 3.760)    المخزون

 ( 41.331)  ( 373.017)    المصاريف المدفوعة مقدماال والموجودات األخرى
 ( 147.118)   ( 31.2.3)    الكمم الدائنة

 ( 7788186)   122..20    المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
 ( 14.373)   70.061     المطلوب الى جهات كات عالقة

 ( 41.114)   ( 0.221)    إيرادات مؤجلة
 ( 2058899)   303.063    العمليات) المستخدم في ( /  النقد من

 ( 1608507)   ( .317.07)   مصاريف تمويل مدفوعة
 ( 111.511)   00.717     صافي النقد  من / ) المستخدم في ( األنشطة التشغيلية

      األنشطة االستثمارية
 ( 1188515)   ( 3.0.2.0)   شراً ممتلكات ومعدات

 ( 28663)   -  إضافات على موجودات غير ملموسة
 ( 313.387)   ( 3.0.2.0)    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

      األنشطة التمويلية
 317.118    -  نوراق دفع

 -  0.071  قرض طويل األجل
 -  ( 31.710)   تمويل مرابحة مشتر 

 41.114    -  من المساهميندفعات مقدمة 
 344.111    ( .76..)      من األنشطة التمويلية ) المستخدم فى ( / صافي النقد

 ( 2888552)   ( 60.126)    صافي التغير في النقدية وشبه النقدية
 7028117    601.261    النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

 4138565    611.007     الفترةالنقدية وشبه النقدية في نهاية 

     معامالت غير نقدية:

 التغير في القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية تظهر
 في الجانب المدين لحقوق المساهمين  

 

- 

 

  18.341 

 -  311.113    تعديل على الممتلكات والمعدات مقابل نوراق الدفع

 -  30.700    تعديل على نواق الدفع مقابل الكمم الدائنة 

 -  2.107.    تعديل على دفعات مقدمة من المساهمين مقابل مصاريف التمويل

 -  0.020    تعديل على نواق الدفع مقابل مصاريف التمويل

 
 

________________                          __              ____________________             __________________________  

خليل فواس،الزئيس التنفيذى للشئون للمبلية               يثز،عضو مجلس االدارة      فهد الدغ                          فزيشر كيزلي، الزئيس التنفيذى   
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (

 
 التغيرات في حقوق المساهمين األولية ) غير مراجعة (قائمة 

  2132 مارس 13المنتهية في للفترة 

 ة (السعودي تالرياالآالف ب) 

 
 اإلجمالي ةمتراكم خسائر احتياطي تحوط رنس المال  إيضاح 

       

 1724171.8   ( 37381..47)  ( 187.53)  ...2...312     2132يناير  3الرصيد كما في 

 ( ..13428)  ( 1347455)  - -   للفترةالخسارة الصافية 

 187.53   - 187.53   -  8 مشتقات األدوات المالية

 174357585   ( 3171537312)  - 3171117111     2132مارس  13في الرصيد كما 

 681298412   ( 787358958)  ( 1348630)  1480008000     2011يناير  1الرصيد كما في 

 ( 5318745)  ( 5318745)  - -   للفترةالخسارة الصافية 

 378150   - 378150   -  5 مشتقات األدوات المالية

 586348817   (  882678703)  ( 978480)  1480008000    ¤  2011مارس  31في الرصيد كما 
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 تشكل اإليضاحات المرفقة جزًاال ال يتجزن من هكو القوائم المالية األولية 



  السعوديةاالتصاالت المتنقلة شزكة 
 ( شركة مساهمة سعودية)  

 
 ) غير مراجعة (  األولية إيضاحات حول القوائم المالية

 2132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 اتوالنشاط التكوين - 3

تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )شالشركةش نو شزين السعوديةش( بتقديـم خدمات االتصاالت المتنقلة فري المملكرة 

 .المتنقلالعربية السعودية حيث تقوم بتشغيل وشراً وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف 
 

هررـ 1428جمررادى األولررى  25بترراريخ  176الشررركة هرري شررركة مسرراهمة سررعودية ننشررئت بموجررب القرررار الرروزارل رقررم 

م( والمرسرروم 2008ينرراير  7هررـ )الموافررق 1428كو الحجررة  28بترراريخ  357م( وقرررار رقررم 2007يونيررو  11)الموافررق 

م( والسجرررـل التجرررـارل رقرررم 2007يونيرررو  12هرررـ )الموافرررق 1428جمرررادى األولرررى  26بتررراريخ م /48الملكررري رقرررم 

 12هررـ )الموافررق 1429ربيررع األول  4بترراريخ  بالمملكررة العربيررة السررعودية الصررادر مررن مدينررة الريرراض 1010246192

المعتمرد علرى تقنيرة جري نس نم وخدمرة الجيرل الثالرث فري المملكرة  المتنقرلم( كمشرغل ثالرث لخدمرة الهراتف 2008مارس 

 . يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.سنة 25العربية السعودية لمدة 
 

المتداولررة  المطلوبرراتكمررا تجرراوزت  ،2012مررارس  31إلررى  2012ينرراير  1للفترررة مررن تكبرردت الشررركة صررافي خسررارة 

إلى نن قدرة الشركة علرى الوفراً  راألمور تشي هكو الموجودات المتداولة ولديها خسائر متراكمة كما في كل  التاريخ. إن

 عند استحقاقها واستمرارها في نشاطها يعتمد على مقدرتها على ترتيب تمويل كافي في الوقت المناسب.  بالتزاماتها
 

 26وفرري إجتماعرره الالحررق بترراريخ  2011فبرايررر  20نوصررى مجلررس اإلدارة )شالمجلررسش( فرري اجتماعرره المنعقررد بترراريخ 

لاير سرعودل  14.000.000.000هيكلة رنس مال الشرركة مرن خرالل تخفريض رنس المرال مرن  بإعادة ، 2011نكتوبر 

سرهم عرن  480.100.000مليرار سرهم إلرى  1.4لاير سعودل، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من  4.801.000.000إلى 

عررن كررل ٪ مررن رنس المررال وبمعرردل تخفرريض سررهم واحررد 65.7سررهم نل بمعرردل انخفرراض  919.900.000طريررق إلغرراً 

 سربتمبر 30سهم تقريباال. إن الغرض من تخفيض رنس المـال هرو إطفراً الخسرائر المتراكمرـة للشرركة كمرا فري  1.5219

لاير سررررعودل مررررن خررررالل إصرررردار  6.000.000.000نوصررررى المجلررررس بزيررررادة رنس المررررال بمقرررردار  كمررررا. 2011

المسراهمين  مقدمرة مرن ضمن رسملة دفعاتتت من المتوقع ان و (يةونول حقوق نسهم إصدارسهم جديد ) 600.000.000

المسررتثمرين مررن  نقديررة سرريولة علررى الحصررولو ، والترري تخضررع لموافقررة المسرراهمين المؤسسررين ،إلررى حقرروق المسرراهمين

الجمعيرة العامرة غيرر العاديررة وهيئرة السروق الماليررة ووزارة  المسراهمين فرري . إن هركو التوصرية خاضررعة لموافقرةالحراليين

إلرى  والمشرار اليهرا اعرالو قامت الشركة برفع المستندات المطلوبة المتعلقة بإعادة هيكلة رنس المرال . التجارة والصناعة

برإجراًات إصردار  البردً لغرض المراجعة والموافقة عليهرا لتتريل للشرركة 2011 ديسمبر 28بتاريخ  يةسوق المالالهيئة 

إن المتحصرل مرن إصردار نسرهم حقروق نوليرة سيسرتخدم لسرداد جرزً مرن تمويرل المرابحرة المشرتر   .حقوق نولويةنسهم 

  ل المرابحة(, وخفض رنس المال العامل وتمويل المصاريف الرنسمالية كما سيستخدم لتطوير الشبكة.موي)ت
 

مقرضرين  والبحث عنليين مع المقرضين الحا على البدً في المفاوضات 2011 نكتوبر 11وافق مجلس اإلدارة في كما 

الشرروط والظرروف لعردة مقرضرين محتملرين ، بتقيريم الشركة حالياال تقوم  المرابحة الحالي. تسهيلتمويل محتملين إلعادة 

 . 2012وتعتقد اإلدارة بأنه سوف يتم توقيع اتفاقية إعادة التمويل على األرجل خالل النصف األول من عام 

  



  االتصاالت المتنقلة السعوديةشزكة 
 ( شركة مساهمة سعودية)  

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

 2132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 ات ) تتمة (والنشاط التكوين - 3

 27إلرى سرداد المرابحرة  تراريخلتمديرد للمرة الثانية واألخيرة  رسميا المقرضين بإشعار 2011 ديسمبرقامت الشركة في  

 .  2012 يناير 24فى  المطلوبة من المانحينعلى الموافقة  وحصلت، 2012يوليو 

 

 

كررئيس تنفيركل جديرد  فرايرز كرورليعلرى تعيرين السريد   2012مرارس  12فري وافرق مجلرس اإلدارة باإلضافة إلى كل , 

 .  2012مارس   12من   ابتداً خالد العمرللشركة محل السيد 

 
 

 

زيررن السررعودية، فرري  مسرراهمين % فرري حقرروق25والمسرراهمة بـررـ  ،نكرردت شررركة اإلتصرراالت المتنقلررة )ش زيررن الكويررت ش(

تأييرردهم إلعررادة هيكلررة رنس مررال زيررن السررعودية  إعررادة ، عررن2012مررارس  29اجتمرراا الجمعيررة العموميررة المنعقررد فرري 

 وجهود إعادة التمويل على النحو المبين ندناو : 

 

  دة هيكلة رنس المال. الدعم إلعاتقديم 

 مليون دوالر نمريكي من فينفيرا.  325م زين السعودية في محاولتها لرفع توفير ضمانة الشركة لدع 

  مليرار دوالر نمريكري، ونل  286لتمويل المرابحة الحالي البالغ  متطلبةتقديم الدعم ككفيل تجاو نل عملية تنازل

 إعادة تمويل الحقة.  جهود 

 

 

بموجب تقديرات مجلس اإلدارة فإنه لدى الشركة موارد كافية إلستغاللها فري النشراطات التشرغيلية للشرركة فري المسرتقبل 

 في النشاط.  االستمرارية مبدن . وعليه تم إعداد هكو القوائم المالية األولية على نساسالمنظور 

 

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

 .2012 نبريل 16يخ اإلدارة بتار مجلس من ِقبل األولية تمت الموافقة على هكو القوائم المالية
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ترم إدراجهرا ندنراو. ترم تطبيرق هركو السياسرات  األوليرة إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هكو القوائم الماليرة

 المعروضة ما لم يككر غير كل . الفتراتبشكل منتظم لجميع 
 

 

 س اإلعدادأس

لة بإعادة تقييم  األولية القوائم المالية نعدت المرفقة على نساس التكلفة التاريخية وفقاال لمبدن االستحقاق المحاسبي، والمعدَّ

كما ينبغي  لمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.ل األدوات المالية بالقيمة العادلة، وطبقاال 

 .م2011ديسمبر  31 للسنة المنتهية فيالقوائم المالية السنوية مع  األولية بالتزامنقراًة هكو القوائم المالية 

 

إن نهم السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية األولية المككورة ندناو متوافقة مع السياسات المحاسبية 

 .م2011ديسمبر  31المطبقة في إعداد القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في 

 

 البيانات المالية فترة

من كل سنة ميالدية. تم إعداد هكو القوائم المالية األولية ديسمبر  31يناير وتنتهي في  1تبدن السنة المالية للشركة في 

وفقاال لمعيار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للتقارير المالية األولية على نساس فترات متكاملة والتي تعتبر كل فترة 

تسجل  للفترةوضعها جزً ال يتجزن من السنة المالية. وبالتالي فإن اإليرادات واألرباح والمصاريف والخسائر ب نولية

. تتضمن هكو القوائم المالية األولية كافة التسويات، بما في كل  التسويات االعتيادية فيهاالتي تحققت  ةلفترخالل ا

والتدفقات النقدية بصورة  األعمالل من قوائم المركز المالي والمكررة، التي تعتقد اإلدارة بأنها ضرورية لعرض ك

 عادلة. 

 .لألعمالمؤشراال على النتائج السنوية  قد ال تكون األولية ةلفترا نعمالنتائج إن 

 

 تقديرات وافتراضات محاسبية مإثرة

استخدام  في المملكة العربية السعودية وفقاال للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها األولية يتطلب إعداد القوائم المالية

المحتملة كما في  المطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوباتتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات و

المالية. يتم تقييم التقديرات واالفتراضات  ةلفترتاريخ القوائم المالية، وككل  تقدير مبالغ اإليرادات والمصاريف خالل ا

بشكل مستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل نخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة 

 .للظروف. تقوم الشركة بتقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقاال لتعريفها، نادراال ما تتساوى مع النتائج الفعلية
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 التقارير القطاعية

 )ن( القطاا التشغيلي

 نو المنشآت التي: األعمالالقطاا التشغيلي هو مجموعة من الموجودات نو 

 تعمل في ننشطة تدر إيرادات، (1

وتقييم  بتخصيص المواردتقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من نجل اتخاك القرارات التي تتعلق  (2

 األداً،

 تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل. (3

 )ب( القطاا الجغرافي

نو المنشآت التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية  األعمالالقطاا الجغرافي هو مجموعة من الموجودات نو 

 محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تل  التي تعمل في بيئات اقتصادية نخرى.

 العمالت األجنبية

 )ن( العملة الرئيسية

 للشركة باللاير السعودل والتي هي العملة الرئيسية للشركة. األولية تظهر القوائم المالية 

 ( معامالت ونرصدة)ب

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودل على نساس نسعار الصرف السائدة في تاريخ تل  

المعامالت. يتم قيد نرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تل  المعامالت وككل  الناتجة من تحويل الموجودات 

 األعمالضمن قائمة الفترة ملة األجنبية على نساس نسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية النقدية بالع طلوباتموال

 .األولية

 النقدية وشبه النقدية 

، إن  النقد في الصندوق ولدى البنو  واالستثمارات قصيرة األجل األخرى عالية السيولة النقديةه ية وشبشتمل النقدت

 والتي تستحق خالل ثالثة نشهر نو نقل من تاريخ الشراً. ، وجدت

 ذمم مدينة

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

على عدم تمكن  المشكو  في تحصيلها. ينشأ مخصص الديون المشكو  في تحصيلها عندما يكون هنا  دليل موضوعي

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

وتظهر تحت بند شمصاريف توزيع وتسويقش وعندما تكون الكمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها  األولية األعمال

يلها. تقّيد نل مبالغ تسترد في وقت الحق لكمم قد تم شطبها بقيد دائن على المشكو  في تحص كمممقابل مخصص ال

 .األولية األعمالشمصاريف توزيع وتسويقش في قائمة 
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 مخزون

نيهما نقل. يحدد سعر التكلفة على نساس متوسط  ، يقّيد المخزون على نساس سعر التكلفة نو صافي القيمة القابلة للتحقق

التكلفة المرجل. تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقّدر في سياق األعمال العادية ناقصاال تكاليف استكمال 

 العملية ومصاريف البيع.

 معداتو ممتلكات

اإلنشاًات تحت التنفيك التي تظهر  بإستثناً المتراكمة االستهالكات خصمكلفة بعد تالمعدات بالوتظهر الممتلكات 

على نساس طريقة القسط الثابت وكل  لتوزيع تكلفة هكو األولية  األعمالبالتكلفة. يحّمل االستهال  على قائمة 

 الموجودات على مدى األعمار اإلنتاجية المقّدرة لها كما يلي:
 السنوات 

اإليجار نو العمر مدة  تحسينات على المأجور
 نيهما نقل اإلنتاجي 

 8 اإلتصاالت معدات شبكة
 15 نعمال مدنية )إتصاالت(
 2 ننظمة تقنية المعلومات
 5 خوادم تقنية المعلومات

 5 نثاث ومفروشات
 2 معدات مكتبية

 5 ووسائل النقل األخرى سيارات

 .األولية األعمالتحّدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقّيد في قائمة 

 األعمالتقيَّد مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهرياال من العمر اإلنتاجي المقّدر لألصل في قائمة 

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

 الموجودات غير الملموسة

اًل على فترة  25تم تحديد فترة اإلطفاً والمقدرة بـ  .يتم قياس رسم الرخصة بالتكلفة بعد طرح اإلطفاً المتراكم سنة بنا

الترخيص القائمة وشروط تجديد الترخيص وفيما إكا كان الترخيص معتمداال على تقنية محددة. يتم تحميل مصاريف 

بدً الخدمة على نساس القسط الثابت خالل العمر االنتاجي المقدر للشبكة من تاريخ  األولية األعمالاإلطفاً على قائمة 

 للشبكة.

تتم رسملة تراخيص البرامج الحاسوبية على نساس التكاليف المتكبدة الستحواكها وتفعيلها لالستخدام. يتم إطفاً هكو 

سنوات. يتم تسجيل التكاليف المرتبطة بشكل  5-2التكاليف على نساس العمر اإلنتاجي المقّدر لها والكل يتراوح ما بين 

رمجية قابلة للتحديد ومميزة ومسيطر عليها من قبل الشركة ويتوقع منها منافع اقتصادية مستقبلية مباشر بإنتاج منتجات ب

 كموجودات غير ملموسة. السنة الواحدةتتعدى 

 يتم تسجيل التكاليف المرتبطة بصيانة البرمجيات كمصاريف عند حدوثها.
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 قيمة الموجودات غير المتداولةالهبوط في 

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

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

يمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة العادلة لألصل ناقصاال تكاليف البيع نو قيمة الق

نيهما نعلى. لغرض تقدير الهبوط، يتم تجميع الموجودات على ندنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية  ،االستخدام

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

إكا ما تم الحقاال عكس سبق نن حدث هبوط في قيمتها بغرض احتمال عكس كل  الهبوط، وكل  في تاريخ كل فترة مالية. 

القابلة تها لقيملتقدير المعدل اإلى الوحدة المدرة للنقد في القيمة، عندئك تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل نو  لهبوطخسارة ا

الوحدة المدرة في قيمة كل  األصل نو  لهبوطالقيمة الدفترية فيما لو لم يتم إثبات خسارة ا عن زيدي ، على ناللالسترداد

ال يتم عكس  .األولية في قائمة األعمال كدخلفي القيمة فوراال  لهبوطفي السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة اللنقد 

 قيمة الموجودات غير الملموسة. في لهبوطرة اخسا

 

 القروض

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

 ترتبط مباشرة باقتناً نو إنشاً نو إنتاج الموجودات المؤهلة وكل  كجزً من هكو الموجودات. يتم تحميل تكاليف

 .األولية األعمالالقروض األخرى على قائمة 

 

 إيجارات رأسمالية

تقوم الشركة بالمحاسبة عن الممتلكات والمعدات المقتناة بموجب عقود إيجار رنسمالية وكل  بقيد الموجودات 

اًل على القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار.  يتم توزيع  المطلوباتو المتعلقة بها. يتم تحديد هكو المبالغ بنا

القائم. يتم تحميل  المطلوباتالنفقات المالية على فترة اإليجار بطريقة توفر معدل تحميل دورل ثابت على رصيد 

وكل  باستخدام طريقة القسط  األولية األعمالية على قائمة استهال  الموجودات المقتناة بموجب عقود إيجار رنسمال

 الثابت بالمعدالت المالئمة لتل  الموجودات.

 

 ذمم دائنة ومستحقات

اًل  المطلوباتيتم إثبات مبالغ   الشركة. تمت نو لم تتم فوترةالتي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سوا

 

 مخصصات

ن لدى الشركة إلتزام قانوني حالي نو متوقع ناتج عن حدث سابق، وهنا  إحتمال يتم إثبات المخصصات عندما يكو

 .موثوقوجود إستخدام للموارد لتسوية اإللتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل 
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 الزكاة

اة والدخل )شالمصلحةش(. يتم تحميل مخصص الزكتخضع الشركة للزكاة وفقاال ألنظمة وتعليمات مصلحة الزكاة 

. يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت، األولية  على قائمة األعمالالمستحقة على الشركة، إن وجد، 

 بموجب الربوط الزكوية النهائية، عند تحديدها.

مقيمة في المملكة العربية السعودية وكل  تقوم الشركة باستقطاا الضريبة الواجبة عن معامالت محددة مع نطراف غير 

 طبقاال لنظام ضريبة الدخل السعودل.

 

 للموظفين  نهاية الخدمةمخصص مكافؤة 

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

. يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على نساس القيمة الحالية للمكافأة المكتسبة األولية  األعمالقبل الشركة ويحّمل على قائمة 

. يتم إحتساب المبالغ المسددة األولية  التي تحق للموظف فيما لو تر  الموظف عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي

دماتهم المتراكمة، كما هو موضل في عند نهاية الخدمة على نساس رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خ

 ننظمة المملكة العربية السعودية.

 

 اإليرادات

تتكون اإليرادات من اإليرادات من االتصاالت المتنقلة. تتكون اإليرادات من االتصاالت المتنقلة من مبالغ محّملة على 

ت المتنقلة األخرى بما في كل  توفير العمالً عند استخدامهم لفترات البث والرسائل النصية وجميع خدمات االتصاال

 المحمول األخرى بشبكة الشركة.و والخط األرضي شبكاتالخدمات البيانات والمعلومات ورسوم ربط مستخدمي 
 

. يتم الفترةتسجل فترات االتصال المستخدمة من قبل العمالً كجزً من الفواتير الدورية ويعترف بها كإيراد خالل تل  

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

في الفترات  التي سيتم تقديمهااإليرادات غير المكتسبة من الخدمات  تأجيل فترة محاسبية كإيرادات مستحقة بينما يتم

طاقات المسبقة الدفع فإنها تؤجل إلى نن يستخدم العميل فترات التالية لكل فترة محاسبية. نما اإليرادات الناتجة عن بيع الب

 .الرصيداالتصال نو عند انتهاً صالحية 
 

الناتجة عن توفير خدمات البيانات والمعلومات عندما تقوم الشركة بتقديـم الخدمة ويتوقف كل  يتم اإلعتراف باإليرادات 

نو مبلغ العمولة المستحق مقابل تيسير  الصادرو للعميل الفاتورةعلى طبيعة الخدمة فإما يعترف بها حسب إجمالي مبلغ 

 الخدمة.
 

عند تقديـم مثل هكو الحوافز في سياق العرض الكل يتضمن  .العروض الترويجيةالحوافز للعمالً كجزً من  يتم تقديم

مقدمة للعميل كجزً من العرض مزايا نخرى، فإن اإليراد الكل يمثل القيمة العادلة للحافز والمرتبط بالمزايا األخرى ال

نفسه، يؤجل ويعترف به طبقاال لوفاً الشركة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز. وفيما يخص العروض التي تتضمن نكثر من 

اًل على القيمة العادلة لكل عنصر منفرداال. تقوم الشركة بصفة عامة  ميزة، فإن قيمة العرض توزا على كل ميزة بنا

 للعناصر المنفردة طبقاال لألسعار التي يتم عندها بيع كل ميزة على نساس مستقل. بتحديد القيم العادلة
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 الهامة المتبعة ) تتمة ( السياسات المحاسبية   -2

 

 داريةإوعمومية ووتسويق  توزيعمصاريف 

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

 ة المتعارف عليها. توزا هكو التكاليف بينيالمحاسب عاييرمللوفقاال  متطلبكما هو  اإليراد اليفتك بالضرورة جزًاال من

 ، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.اإليراد اليفتكواإلدارية ووالعمومية  سويقوالت توزيعمصاريف ال

 

 عقود إيجار تشغيلية

معدات كعقود إيجار تشغيلية في حالة بقاً جميع المخاطر والمنافع لهكو المعدات تصّنف عقود اإليجار للممتلكات وال

على األولية  األعمالبموجب عقود اإليجار التشغيلية على قائمة  مصاريف اإليجاروالممتلكات مع المؤجر. يتم تحميل 

 نساس القسط الثابت على مدى فترة  عقود اإليجار كات العالقة.
 

 الماليةمشتقات األدوات 

يتم قياس مشتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة. تعتمد طريقة االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة إكا كانت هكو 

المشتقات مخصصة كأدوات تحوط نم ال. إن الجزً الفّعال من التغيرات في القيمة العادلة لهكو المشتقات التي تم 

تدفقات النقدية، يتم االعتراف بها كاحتياطي تحوط في قائمة حقوق تخصيصها وينطبق عليها مفهوم التحوط لل

األولية. إن  األعمالالمساهمين. إن األرباح والخسائر المرتبطة بالجزً غير الفّعال يتم االعتراف بها مباشرة في قائمة 

 الفترةاألولية في  األعمالئمة األرباح والخسائر التي تم االعتراف بها مبدئياال في احتياطي التحوط، يتم تحويلها إلى قا

 األولية من قبل البند المتحوط منه. األعمالالتي حدث فيها التأثير على قائمة 

 

 طويلة األجلالقصيرة والالقروض  - 1

م تم ترتيب تمويل قصير األجل من خالل بن  بي إن بي باريبا من نجل إعادة تمويل االلتزامات 2010خالل يونيو 

م. 2011هكا التمويل خالل شهر يونيو  على نن يتم تسديدالقائمة على الشركة بموجب إتفاقيات تمويل الموردين الحاليين 

مليون لاير سعودل وجزً بالدوالر األمريكي يبلغ  438.8إجماليه يتكون هكا التمويل من جزً باللاير السعودل يبلغ 

مليون لاير سعودل( وكل  مقابل ضمانات مقدمة من مساهم  1.755ما يعادل  مليون دوالر نمريكي ) 468إجماليه 

كما مؤسس. يحمل هكا التمويل عموالت تمويل منصوص عليها في االتفاقية. قامت الشركة بترتيب تمويل طويل األجل 

 هو مككور ندناو لسداد التمويل قصير األجل.
 

 مات الشركةاالتزم، تم ترتيب تمويل طويل األجل مع بنو  تجارية محلية من نجل إعادة تمويل 2011إبريل  5في 

م. يتكون هكا التمويل من 2013إبريل  9المترتبة على التمويل قصير األجل المككور نعالو والكل يستحق السداد في 

مليون  100لاير سعودل وجزً بالدوالر األمريكي يبلغ إجماليه مليون  1.875للاير السعودل يبلغ إجماليه جزً با

مليون لاير سعودل( وكل  مقابل ضمانات مقدمة من مساهم مؤسس. يحمل هكا التمويل  375ما يعادل  دوالر نمريكي )

 عموالت تمويل منصوص عليها في االتفاقية.
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 مشتركتمويل مرابحة  - 1

فري يوليرو مرن عرام مليار لاير سعودل تقريباال، من خالل البن  السعودل الفرنسري  9.75البالغ  مرابحةالتم ترتيب تمويل 

مليار لاير سعودل وجزً آخر بالدوالر األمريكري  7809جمالي إ. يتكون هكا التمويل من جزً باللاير السعودل بم2009

 لاير سعودل(. مليار 2.66مليون دوالر نمريكي ) 710بإجمالي 

إن مصاريف التمويل كما هو مككور في اتفاقية المرابحة تستحق بأقساط ربع سنوية خالل سنتين استحق المبلغ األساسي 

لها لتمديد  ينالمتاح ينالخيارالمرابحة استعملت الشركة  اتفاقية وفقاال لشروط.  2011يوليو  27على دفعة واحدة في 

( لستة نشهر في كل مرة لمجموا تجديد للتسهيالت لسنة كاملة وتاريخ  2011غسطس ن 12تاريخ االستحقاق األساس ) 

يناير  27األول ومددت تسهيالت المرابحة إلى  بنجاح الخيار. استعملت الشركة  2012يوليو  27استحقاق نهائي 

2012. 

تاريخ اإلستحقاق لتسهيالت لتمديد  واألخير الخيار الثاني, قدمت الشركة رسميا طلب إستعمال 2011في ديسمبر 

, تم تصنيف وعليه .2012يناير  24وحصلت على الموافقة المطلوبة من المانحين في  2012يوليو  27المرابحة لغاية 

 (1 إيضاحكمطلوبات متداولة ) راجع  2012مارس  31كما في القائم الرصيد 
 

 يلي: كماالمالية المحّددة من قبل البنو  المقرضة  التعهداتتتلخص 

 .رهونات سلبية على جميع اإليرادات والموجودات 

 .قيود على القروض والضمانات التي تمنل للعمالً والموزعين والتجار وباعة التجزئة وباعة الجملة والموظفين 

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

 2011ديسمبر  31حتى  مدة فترة التمويلالمحددة على  االلتزام بالشروط المالية. 

 

على البدً في المفاوضات مرع المقرضرين الحراليين والبحرث عرن مقرضرين م  2011نكتوبر  11وافق مجلس اإلدارة في 

الشروط والظرروف لعردة مقرضرين محتملرين ، بتقييم م الشركة حالياال قوت ة تمويل تسهيل المرابحة الحالي .محتملين إلعاد

)راجررع  2012وتعتقرد اإلدارة بأنرره سروف يررتم توقيررع اتفاقيرة إعررادة التمويرل علررى األرجررل خرالل النصررف األول مرن عررام 

 .(1إيضاح 
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 مشتقات األدوات المالية - 8

 االسمية بما يلي:تتلخص القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية )مقايضة سعر العمولة( مع مبالغ العقود 

 القيمة العادلة السلبية    

 2011مارس  31  2011ديسمبر  31   2132مارس  13  قيمة العقد اإلسمي  

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 
 ) غير مراجعة (   

 
 مراجعة (غير ) مراجعة ( )

مشتقات األدوات 
 المالية

 
5725.7811  -    458781   978480 

 

 من المساهمين مقدمة دفعات - .

قام المسراهمون المؤسسرون بردفع مبرالغ كردفعات مقدمرة للشرركة طبقراال للترتيبرات المتفرق عليهرا مرع الشرركاً خرالل الربرع 

 إن الرصيد القائم يخضع لمصاريف تمويل على نساس المعدالت السائدة في السوق. .م2009الثالث من عام 

 إن تفاصيل دفعات من المساهمين هي  كالتالي :

 
2011مارس 31   2011 ديسمبر 31   2132مارس  13    

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 مراجعة(غير )  )مراجعة(  )غير مراجعة(  

 284418260    285058074    .2781.713    شركة االتصاالت المتنقلة ش.م. 

 3148890    3148890    1317541    مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت

 3018365    3018365    11371.8    البالستي  السعودلمصنع 

 1368984    1368984    31.7451    شركة ركيزة القابضة

 1098587    1098587    .314785    شركة المراعي

 1098587    1098587    .314785    مؤسسة نشبال العرب للمقاوالت

 548793    548793    817.41   شركة الجريسي للتنمية المحدودة

 278397    278397    .2.714    شركة السيل الشرقية المحدودة

    178.37134    385598677    384958863 

 3098471    4588873    .814743    نعباً مالية مستحقة

 388058334    480188550    .171.1741    اإلجمالي
 

، بما في كل  مصاريف التمويل المستحقة 2012 مارس 31لم يتم جدولة سداد الدفعات المقدمة من المساهمين كما في 

 (.4مليار لاير سعودل )إيضاح  987بمبلغ  يتم سداد تمويل المرابحة وكل  حتى

 

المساهمين المؤسسين من  المقدمة من دفعاتالزيادة رنس المال رسملة  يةعمل ستتضمن، ( 1ح رقم ) فصافي اإل تمكما 

 إلى حقوق المساهمين والتي تخضع لموافقة المساهمين المؤسسين. ، المشار إليها نعالو ،خالل تحويل الدفعات 
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 الزكاة - .

نن  ضرافة إلرىحيث نن الوعاً الزكرول للشرركة يظهرر بالقيمرة السرالبة باإل ةالسنال يوجد زكاة مستحقة على الشركة عن 

قامت الشركة بتقديم اإلقررارات  الشركة تكّبدت خسائر وعليه لم يتم تكوين مخصص زكاة في هكو القوائم المالية األولية.

ولررم تسررتلم الشررركة الربوطررات  .إلررى مصررلحة الزكرراة والرردخل 2011و  2010و 2009و 2008يررة عررن السررنوات والزك

  الزكوية النهائية عن السنوات المككورة نعالو.

 

 رأس المال - 5

مليرار سرهم وتبلرغ  1.4 من 2011مارس  31و  2011ديسمبر  31، 2012 مارس 31كما فى  يتكون رنس مال الشركة

 كاآلتي: مملوكةلاير سعودل وهي  10القيمة االسمية لكل سهم 

   

 عدد الحصص

   

 رأس المال 

 )بآالف الرياالت السعودية(     

 3.500.000   350.000.000  شركة االتصاالت المتنقلة ش.م. .

 962.500   96.250.000  مصنع البالستي  السعودل

 962.500   96.250.000  مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت

 437.500   43.750.000  شركة ركيزة القابضة

 350.000   35.000.000  شركة المراعي

 350.000   35.000.000  مؤسسة نشبال العرب للمقاوالت

 175.000   17.500.000  شركة الجريسي للتنمية المحدودة

 175.000   17.500.000  مؤسسة النخبة المعمارية للمقاوالت

 87.500   8.750.000  شركة السيل الشرقية المحدودة

 7.000.000   700.000.000  مجموا المساهمون المؤسسون

 700.000   70.000.000  المؤسسة العامة للتقاعد

 6.300.000   630.000.000  مساهمة الجمهور

 3121112111   3211121112111  اإلجمالي

 
  خسارة السهم - 4

 التشرغيلية األعمرالالخسرائر مرن  بتقسريممن الخسارة من األعمال التشغيلية والخسارة الصافية  تم احتساب الخسارة للسهم

ل لعدد األسهم ال للسنة الصافيةالخسارة و مليرار سرهم  184والبالغرة  2012 مرارس 31قائمة كما فري على المتوسط المرجَّ

 (.سهم مليار 1.4: 2011مارس  31)
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 إيجارات تشغيلية - 31

والمكاتب المتعلقة بعملياتها. تتمثل االلتزامات المتعلقة بتلر  اإليجرارات التشرغيلية  الفنية مبانيالمواقع والتستأجر الشركة 

 : كما يلي

 2011مارس  31 2011 ديسمبر 31  2132مارس  13  

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 مراجعة(غير ) )مراجعة(  )غير مراجعة(  
 1358202   1648216    72.8..3       شهر 12خالل 
 5328493     6328292    117111.    سنوات 5-2من 

 2408374     2998840    137151.    سنوات 5نكثر من 

    378817313    180968348     9088069 

 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة - 33

وكلر  لتزويرد نبرمت الشركة عدة اتفاقيرات مرع مروردين لشرراً نجهرزة اتصراالت ومرع شرركات اتصراالت متنقلرة نخررى 

 : ات الرنسمالية مما يليلتزامخدمة االتصاالت المتنقلة. تتكون اال

 2011ديسمبر  31 2011ديسمبر  31  2132مارس  13  

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 )غير مراجعة( )مراجعة(  )غير مراجعة(  
 3548094   3188212    1.174.4    شهر 12خالل 

 7498175   978554    -       سنوات 5-2من 

    1.174.4    4158766   181038269 

 حول االلتزامات المحتملة لإليجارات التشغيلية. 10انظر نيضاال إيضاح رقم 

. ومطالبات نخرى باإلضافة إلى كل  فإن الشركة وضمن نعمالها المعتادة قد تخضع إلى نو تدخل في قضايا قانونية

 .نعمالهاوتعتقد اإلدارة بأنه ليس هنا  نثر جوهرل محتمل لهكو القضايا على المركز المالي للشركة نو على نتائج 

  
 

 المعلومات القطاعية - 32

يهدف معيار التقارير القطاعية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسربين القرانونيين إلرى اإلفصراح عرن معلومرات تفصريلية 

القطاعررات التشرغيلية الرئيسرية ، وبمرا نن متطلبرات هرركا المعيرار مرن حيرث الحردود المنصرروص عرن نترائج كرل قطراا مرن 

فرإن  عمليات الشركة الرئيسية منك بداية النشاط تتركز فري تقرديم خردمات الهراتف المتنقرل ،نن عليها، نخكاال بعين اإلعتبار 

 وتمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية .  غير قابلة للتطبيق المعلومات القطاعية

 




