
 االتصاالت المتنقلة السعوديةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 المحدود مراجعي الحساباتوتقرير فحص  غير المراجعة األولية القوائم المالية

 4002 يونيو 30في  تينالمنتهي أشهروالستة  الثالثة تيلفتر



 االتصاالت المتنقلة السعوديةشركة 

 ( شركة مساهمة سعودية) 

 
 المحدود مراجعي الحساباتوتقرير فحص غير المراجعة  األولية القوائم المالية

 4002يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 

  

  

 صفحة فهرس

  

 1 المحدود مراجعي الحسابات فحص تقرير

  

 2 المركز المالي األولية قائمة 

  

 3  األولية األعمالقائمة 

  

 5 - 4 األولية قائمة التدفقات النقدية

  

 6 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية

  

 11 - 7  األوليةالقوائم المالية حول  إيضاحات















 

 

 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
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 4302يونيو  03 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 

 اتوالنشاط التكوين - 0

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

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

هخ 1423جمادى األولى  25بتاريخ  176رقم  ةالوزاري اتأنشئت بموجب القرار "شركة مساهمة سعودية" يهإن الشركة 

( والمرسروم الملكري 2333يناير  7هخ )الموافق 1423ذو الحجة  23بتاريخ  357( وقرار رقم 2337يونيو  11موافق )ال

 1313246112( والسجررخل التجررخارم رقررم 2337 يونيررو 12هررخ )الموافررق 1423جمررادى األولررى  26/م بترراريخ 43رقررم 

( كمشغل 2333مارس  12هخ )الموافق 1421ع األول ربي 4الصادر من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 

 .سنة 25ثالث لخدمة الهاتف المتنقل المعتمد على تقنية جي أس أم وخدمة الجيل الثالث في المملكة العربية السعودية لمدة 

 

تعتقرد  ولرديها عجرز مترراكم كمرا فري ذلرك التراريخ. ،2314 يونيرو 33الى  2314يناير  1للفترة من  خسائرتكبدت الشركة 

الوفراء  ة على خطة العمل المسرتقبلية وسرتتمكن مرنبنيالمستقبلية والم الربحية الشركة سوف تحقق أهدافها الشركة بأنإدارة 

 . عتياديةاال بنشاطاتهالتزاماتهخا من خالل قيامها إب

 

 عادة التمويلإ اتإتفاقي

تسهيل المرابحة" مرع بعرض مسرتثمرم تسرهيل المرابحرة ، وقعت الشركة تعديل وإعادة جدولة "اتفاقية 2313يوليو  31ي ف

مليررون س سررعودم مررن مواردهررا النقديررة الداخليررة  361الحرراليين. حسررب شررروط االتفاقيررة الجديرردة ، سررددت الشررركة مبلرر  

 .(3)راجع ايضاح  مليار س سعودم 3.63مليار س سعودم إلى 1لتخفيض رصيد أصل القرض الحالي من 

 

 سرررنوات 5 لفتررررةتوقيرررع اإلتفاقيرررة الجديررردة قامرررت الشرررركة بنجررراح بتمديرررد فتررررة اسرررتحقاق تسرررهيل المرابحرررة الحرررالي  مرررع

 .(3)راجع ايضاح  2313يوليو  31والتي كانت تستحق في  2313 نيويو 33 في تنتهي
 

س  مليررررار 2.25بلرررر  بمطويررررل االجررررل جديررررد  تسررررهيل قرررررضتوقيررررع ب أيضررررا الشررررركة قامررررت،  2313يونيررررو 5فرررري 

التسررهيل الحررالي المتحصررل مررن بنرروك ثالث سررنوات إلعررادة تمويررل لرر يرردفع بالكامررل بترراريخ االسررتحقاق الممترردسررعوم و

 .(3)راجع ايضاح  2313 إبريل 3تجارية محلية والمستحق في 

 

 االتفاق مع وزارة المالية السعودية

 عررررنلتأجيررررل دفعررررات مسررررتحقة للدولررررة  السررررعودية قامررررت الشررررركة بتوقيررررع اتفاقيررررة مررررع وزارة الماليررررة،  2313خررررالل 

 التفاقيرررةاإن هرررذه المررردفوعات المؤجلرررة تحرررت هرررذه  .مليرررار س سرررعودم 5.6السرررنوات السررربع القادمرررة والمقررردرة بمبلررر  

 .2321تبدأ في يونيو  على أقساط متساوية المبال  المستحقة ويتم سدادتدفع سنوياً عمولة تجارية تخضع ل
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 4302يونيو  03 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 

 

 ( تتمة) ات والنشاط التكوين - 0

 فقرد وعليره .التشغيلية فري المسرتقبل المنظرور األنشطةبموجب تقديرات اإلدارة فإن لدى الشركة موارد كافية الستغاللها في 

 .ستمرارية في النشاطتم إعداد هذه القوائم المالية األولية على أساس مبدأ اال

 

 .ة العربية السعودية، المملك 11351، الرياض  215314إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد 

 

 .2314 يوليو 15 بتاريخالموافقة على هذه القوائم المالية األولية من قبل مجلس اإلدارة  تمت

 

 الهامة  السياسات المحاسبية - 4

 

تم تطبيق هذه السياسرات بشركل  .في إعداد هذه القوائم المالية األولية تم إدراجها أدناه المتبعةإن السياسات المحاسبية الهامة 

 .منتظم لجميع الفترات المعروضة ما لم يذكر غير ذلك
 

 

 س اإلعدادأس

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

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

 .2313ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 
 

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

 .2313ديسمبر  31د القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في في إعدا المتبعة

 فترة البيانات المالية

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

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

تسجل خالل  ترةلفلوبالتالي فإن اإليرادات واألرباح والمصاريف والخسائر  .ال يتجزأ من السنة المالية ءاً بوضعها جز

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

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

 .األولية قد ال تكون مؤشراً على النتائج السنوية لألعمالإن نتائج أعمال الفترة 

 

 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة

المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية استخدام تقديرات  عاييريتطلب إعداد القوائم المالية األولية وفقاً للم

اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ وافتراضات تؤثر على مبال  الموجودات والمطلوبات، و

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

 .ناسبة للظروفمستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر م

 .تقوم الشركة بتقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقاً لتعريفها، نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلية
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
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 ) تتمة ( الهامة السياسات المحاسبية - 4

 التقارير القطاعية

 )أ( القطاع التشغيلي

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

 .إيراداتتعمل في أنشطة تدر  (1

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

 .تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل (3

 )ب( القطاع الجغرافي

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

 .محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى

 العمالت األجنبيةتحويالت 

 )أ( العملة الرئيسية

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

 )ب( معامالت وأرصدة

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

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

ر صرف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة ضمن قائمة األعمال والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس أسعا

 .األولية

 وما في حكمه النقد

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

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

 ةذمم مدين

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

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

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

تحصيل، يتم شطبها وعندما تكون الذمم المدينة غير قابلة لل .األعمال األولية وتظهر تحت بند "مصاريف توزيع وتسويق"

تقّيد أم مبال  تسترد في وقت الحق لذمم قد تم شطبها بقيد دائن على  .مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها

 ."مصاريف توزيع وتسويق" في قائمة األعمال األولية
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 ) تتمة ( الهامة السياسات المحاسبية - 4

 مخزون

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

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

 .العملية ومصاريف البيع

 معداتو ممتلكات

 .إلنشاءات تحت التنفيذ التي تظهر بالتكلفةبإستثناء ا المتراكمة االستهالكات خصمكلفة بعد تالمعدات بالوتظهر الممتلكات 

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

 األعمار اإلنتاجية المقّدرة لها كما يلي:

 
 السنوات

 
 تحسينات على المأجور

 اإليجار أو  مدة
 أقل أيهما االنتاجي العمر

 00 – 3 اإلتصاالت معدات شبكة

 40 أعمال مدنية )إتصاالت(

 3 أنظمة تقنية المعلومات

 2 خوادم تقنية المعلومات

 2 أثاث ومفروشات

 2 معدات مكتبية

 2 النقل األخرى معداتو سيارات

 .الدفترية وتقّيد في قائمة األعمال األوليةتحّدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة 

 

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

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

 
 

 (11 راجع إيضاح)
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 ( تتمة) الهامة  السياسات المحاسبية - 4

 

 الملموسةالموجودات غير 

سرنة بنراًء علرى فتررة  25ترم تحديرد فتررة اإلطفراء والمقردرة برخ  .يتم قياس رسم الرخصة بالتكلفة بعد طرح اإلطفراء المترراكم

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

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

بالتكلفة ويتم اطفاؤها إبتداًء مرن تراريخ تقرديم الخدمرة  اإلستحواذيتم تسجيل حقوق إستعمال عدد من خدمات اإلتصاالت عند 

 .لالنظامية أيهما أق بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية أو المدة

 

يررتم إطفرراء هررذه  .تررتم رسررملة تررراخيص البرررامج الحاسرروبية علررى أسرراس التكرراليف المتكبرردة السررتحواذها وتفعيلهررا لالسررتخدام

يرتم تسرجيل التكراليف المرتبطرة بشركل  .سرنوات 5-2التكاليف على أساس العمر اإلنتاجي المقّدر لها والذم يترراوح مرا برين 

ت برمجية قابلة للتحديد ومميزة ومسيطر عليها من قبرل الشرركة ويتوقرع منهرا منرافع اقتصرادية مسرتقبلية مباشر بإنتاج منتجا

  .تتعدى السنة الواحدة كموجودات غير ملموسة

 

 .يتم تسجيل التكاليف المرتبطة بصيانة البرمجيات كمصاريف عند حدوثها

 

 في قيمة الموجودات غير المتداولة الهبوط

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

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

 ،سترداد التي تمثل القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة االستخدامالقيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لال

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

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

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

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

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

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

 .قيمة الموجودات غير الملموسة في لهبوطا
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 4302يونيو  03 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 

 ) تتمة ( الهامة السياسات المحاسبية - 4

 القروض

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

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

 .األخرى على قائمة األعمال األولية

 

 ذمم دائنة ومستحقات

 .وبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء تمت أو لم تتم فوترة الشركةيتم إثبات مبال  المطل

 

 مخصصات

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

 عتمد عليه.يإستخدام للموارد لتسوية اإللتزام، وإمكانية تقدير المبل  بشكل 

 

 الزكاة

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

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

 .الزكوية النهائية، عند تحديدها

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

 .طبقاً لنظام ضريبة الدخل السعودم

 
 للموظفين  نهاية الخدمةمخصص مكافأة 

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

يتم إحتساب مبل  اإللتزام على أساس القيمة الحالية للمكافأة المكتسبة التي تحق  .الشركة ويحّمل على قائمة األعمال األولية 

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

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

 .العربية السعودية
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 شركة مساهمة سعودية () 
 

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

 4302يونيو  03 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 

 ) تتمة ( الهامة السياسات المحاسبية - 4

 اإليرادات

تتكون اإليرادات من االتصاالت المتنقلة من مبال  محّملة  .اإليرادات من اإليرادات من االتصاالت المتنقلةأغلبية  تتكون

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

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

 

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

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

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

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

 .عند انتهاء صالحية الرصيد

 

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

للعميرررل أو مبلرر  العمولرررة  ةويتوقررف ذلررك علرررى طبيعررة الخدمررة فإمرررا يعترررف بهرررا حسررب إجمررالي مبلررر  الفرراتورة الصررادر

 .المستحق مقابل تيسير الخدمة

 

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

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

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

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

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

 

 داريةإوعمومية ووتسويق  توزيعمصاريف 

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

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

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

 

 عقود إيجار تشغيلية

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

يتم تحميل مصاريف اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية على قائمة األعمال األولية على  .والممتلكات مع المؤجر

 .أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 4302يونيو  03 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 

 ( تتمة) الهامة  السياسات المحاسبية - 4

 مشتقات األدوات المالية

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

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

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

يرات في القيمة العادلة لهذه المشتقات يتم االعتراف إن الجزء الفّعال من التغقياس مشتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة. 

إن األرباح والخسائر المرتبطة بالجزء غير الفّعال يتم االعتراف  األولية. المساهمين بها كاحتياطي تحوط في قائمة حقوق

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

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

 القروض القصيرة والطويلة األجلتسهيالت  - 3

  

مليار س سعودم تقريبراً، مرن قبرل البنرك السرعودم الفرنسري فري يوليرو مرن  1.75البال    المشترك المرابحة تسهيلتم ترتيب   (أ)

مليررار س سررعودم وجررزء آخررر بالرردوالر  7.31المرابحررة مررن جررزء بررالس السررعودم بإجمررالي  تسررهيل. يتكررون 2331عررام 

 مليار س سعودم(. 2.66مليون دوالر أمريكي )أم ما يعادل  713األمريكي بإجمالي 
 

المرابحة تسرتحق بأقسراط ربرع سرنوية علرى مردة القررض. وفقراً لشرروط تسهيل تفاقية إإن مصاريف التمويل كما هو مذكور في 

( لسرتة 2311أغسرطس  12ستحقاق األساسري )الشركة الخيارين المتاحين لها لتمديد تاريخ اإلتفاقية تمويل المرابحة استعملت إ

فري الفتررة الالحقرة، نجحرت . 2312يوليرو  27أشهر لكرل خيرار لمجمروع تجديرد التسرهيل لسرنة كاملرة وتراريخ إسرتحقاق نهرائي 

مرت الشرركة بتسرديد جرزء مرن هرذا التمويرل قا .2313يوليرو  31الشركة في الحصول على عدة موافقات لتمديد التسرهيل حترى 

 عملية إصدار حقوق أسهم أولوية. المتحصالت النقدية منمليون س سعودم من خالل  753بقيمة 
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 (السعودية الرياالت)بآالف  

 

 يونيو 30

4002 

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر  31

2313 

 (مراجعة)

 يونيو 33

 2313 

 مراجعة(غير )

    

    األجل قصير

 1.333.333 - - الجزء المتداول )أ( –مرابحة مشترك  تسهيل

 213.112 233.335 400.002 الجزء المتداول )ج( –تصدير  إئتمانضمان  تسهيل

 400.002 233.335 1.213.112 

    األجل طويل

 - 3.633.761 1.630.765 الجزء غير المتداول )أ( –مرابحة مشترك  تسهيل

 2.253.333 2.253.333 4.420.000 )ب( محلي تجارم بنك من األجل طويل تسهيل

 631.323 536.266 206.462 الجزء غير المتداول )ج( –تصدير  إئتمانضمان  تسهيل

 00.417.033 11.337.335 2.351.323 



 

 

 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 4302يونيو  03 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 

 )تتمة( القروض القصيرة والطويلة األجلتسهيالت  - 3
 

، وقعرررت الشرررركة إتفاقيرررة لتعرررديل وإعرررادة جدولرررة "إتفاقيرررة تسرررهيل المرابحرررة" مرررع مجموعرررة مرررن البنررروك 2313يوليرررو  31فررري 

تسرررهيل المرابحرررة لفتررررة خمرررس سرررنوات تنتهررري والتررري تشرررمل مسرررتثمرم تسرررهيل المرابحرررة الحررراليين لتمديرررد تررراريخ إسرررتحقاق 

. وقررررد تررررم إعررررادة هيكلررررة االتفاقيررررة بحيررررث يررررتم سررررداد 2313يوليررررو  31والترررري كانررررت تسررررتحق فرررري  2313يونيررررو  33فرررري 

مرررن القررررض خرررالل السرررنتين الرابعرررة والخامسرررة مرررن مررردة التسرررهيل كحرررد  %25القررررض بشررركل تررردريجي، حيرررث يسرررتحق 

متبقيرررة عنرررد حلرررول تررراريخ االسرررتحقاق. قامرررت الشرررركة بسرررداد جرررزء مرررن التسرررهيل ال %75أدنرررى إلزامررري ، فيمرررا تسرررتحق ال

 مليرررار س سررررعودم ، الجررررزء 3.6 ويبلرررر  رصرررريد أصرررل القرررررض الحرررراليمرررن مواردهررررا النقديررررة الداخليرررة  جررررزءباسرررتخدام 

 2.3) دوالر أمريكررررري مليررررار 3.6مريكررررري يبلرررر  األوالجررررزء بالرررردوالر  س سررررعودم مليرررررار 6.3السررررعودم يبلرررر   بررررالس

 .مليار س سعودم(
 

 وعليه تم تصنيف الرصيد القائم كمطلوبات غير متداولة. 
 

ان مصررراريف التمويرررل كمرررا هرررو محررردد فررري اتفاقيرررة تسرررهيل المرابحرررة تسرررتحق بأقسررراط ربرررع سرررنوية خرررالل الخمرررس سرررنوات. 

لمتنقلررررة ش.م.ك. ورهررررن أسرررررهم ان التسررررهيل الجديررررد مضررررمون جزئيررررا بموجررررب كفالررررة معطرررراة مررررن شررررركة االتصرررراالت ا

 المساهمين المؤسسين.

 

 تتلخص التعهدات المالية المفروضة من قبل البنوك المقرضة كما يلي:

 .المدينة والذمم العقود بعض التنازل عن .أ

 على قيود التأمين والحسابات التشغيلية. رهونات .ب

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

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

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

 

مليون س سرعودم وجرزء بالردوالر األمريكري يبلر  إجماليره  1.375( يتكون هذا التسهيل من جزء بالس السعودم يبل  إجماليه ب)

مليرون س سرعودم( وذلرك مقابرل ضرمانات مقدمرة مرن قبرل شرركة اإلتصراالت  375مليون دوالر أمريكي )أم مرا يعرادل  133

بحرة الحرالي وكران يخضع هذا التسهيل ألعباء عموالت منصوص عليها في اإلتفاقية وديرن ثرانوم لتسرهيل المرا .المتنقلة ش.م.ك

 .2313ابريل  3يستحق الدفع في 
 

 .2313يونيو  5حصلت الشركة على الموافقة الالزمة من البنوك الممولة لتمديد التسهيل طويل االجل حتى 

 

مليار س سعوم وبفترة استحقاق تمتد  2.25قامت الشركة بتوقيع تسهيل قرض طويل االجل جديد بمبل   ، 2313يونيو  5في 

مليرون س سرعودم  1.375من جزء بالس السعودم يبل  إجماليره الجديد التسهيل  يتكونث سنوات إلعادة تمويل التسهيل. لثال

تحرالف بنكري يضرم أربعرة بنروك. يخضرع التسرهيل  مقردم مرن مليرون دوالر أمريكري 133وجزء بالدوالر األمريكي يبلر  إجماليره 

الجديد ألعباء تمويل مذكورة في االتفاقية ويعتبر ديرن ثرانوم لتسرهيل المرابحرة ، ومغطرى بالكامرل بضرمان غيرر مشرروط وغيرر 

 2االسرتحقاق قابل لإللغاء من قبل شركة اإلتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك. إن هذا التسهيل الجديرد سريدفع بالكامرل فري تراريخ 

 .2316يونيو 
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 4302يونيو  03 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 

 )تتمة( القروض القصيرة والطويلة األجلتسهيالت  - 3

 

 325تصدير مؤلف من جزئين )أ و ب( يبل  مجموعهمرا  ضمان ائتمان تسهيل تم التوقيع على اتفاقية 2312يونيو  23في ( ج)

إن هرذا التسرهيل مضرمون مرن قبرل شرركة االتصراالت المتنقلرة  .دوليرةالبنروك البعرض برين الشرركة، و مليون دوالر أمريكي

 إن الغرض من هذا التسهيل هو: .المرابحة لتسهيلودين ثانوم  .ك.م.ش

 تسديد مبال  دائنة ألحد موردم الشركة التقنيين. 

  المقدمة من نفس المورد التقني الجديدة يةخطط التوسعالالمزيد من تمويل. 

 

مليرررون دوالر أمريكررري( بالكامرررل،  155أ مرررن القررررض )ء ، قامرررت الشرررركة باسرررتخدام الجرررز 2314 يونيرررو 33كمرررا فررري 

. ترررم إلغررراء الجرررزء مليرررون دوالر أمريكررري مرررن الجرررزء ب 173مليرررون دوالر أمريكررري مرررن  13ام كمرررا وقامرررت باسرررتخد

 .2313المتبقي من الجزء ب غير المستخدم خالل الربع األول لعام 

 

إن سررداد  .القرررضنصرف سررنوية علررى مرردة  أقسرراطعلررى  اتفاقيررة التسررهيل تسررتحقمصراريف التمويررل كمررا تررم ذكرهررا فري  إن

 155)إجمرالي  القررضمرن  أللجرزء  2312على دفعات نصف سرنوية لمردة خمرس سرنوات تبردأ بشرهر يوليرو  سيتم القرض

 33. كمرا فري (أمريكري دوالر مليرون 13)إجمرالي  القررضمرن  بللجرزء  2313بشهر يوليو  وتبدأ( أمريكي دوالر مليون

 أقساط. ةتستم سداد  2314 يونيو

 

  دفعات مقدمة من المساهمين - 2

قام بعض المسراهمون المؤسسرون بتقرديم مبرال  كردفعات مقدمرة  م2331للترتيبات المتفق عليها مع الشركاء خالل عام طبقاً 

فيمرا يلرى تفصريل لمرا تبقرى مرن  .يخضع الرصيد القائم لمصاريف تمويل على أساس المعردالت السرائدة فري السروقللشركة. 

 :تعلقة بهاواألعباء المستحقة الم من المساهمينالمقدمة  دفعاتال
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 

 يونيو 30

4002 

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر  31

2313 

 (مراجعة)

 يونيو 33

 2313 

 مراجعة(غير )

 1.117.371 2.264.453 4.204.710 .ك.م.شركة االتصاالت المتنقلة ش

 3.413 3.413 1.203 بيت أبوظبي لالستثمار

 4.240.052 2.272.363 2.125.735 
 671.374 761.376 121.034 أعباء مالية مستحقة

 2.717.651 3.334.231 3.465.346 اإلجمالي

 

، بما في ذلك مصاريف التمويل المستحقة 2314يونيو  33لم يتم جدولة سداد الدفعات المقدمة من المساهمين كما في 

 . المشترك المرابحة تسهيلوذلك حتى يتم سداد 
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 4302يونيو  03 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 

 مالية الدوات األمشتقات  - 2

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

 السلبية القيمة العادلة

 ةسمياإل ودالعققيمة 
 الرياالت بأالف) 

 ( السعودية

 ( السعودية الرياالت بأالف)  

 
 يونيو 33

2313 

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر  31

2313 

 (مراجعة)

 يونيو 30

 4002 

 مراجعة(غير )

- 727.10  061.67  110.130.4  
 مشتقات األدوات المالية
 لتحوط التدفقات النقدية

 

 رأس المال - 6

س  13مليار سهم وتبل  القيمرة االسرمية لكرل سرهم  1.33من  2313و 2314 يونيو 33يتكون رأس مال الشركة كما في 

 سعودم وهي مملوكة كاآلتي:

 

 عدد األسهم 

 

 رأس المال

 )بآالف الرياالت 

 (السعودية

 4.331.251 433.125.367 ك.م.شركة االتصاالت المتنقلة ش

 631.434 63.143.367 مصنع البالستيك السعودم

 644.153 64.415.367 مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت

 47.153 4.715.273  شركة ركيزة القابضة

 231.453 23.145.334 بيت أبوظبي لإلستثمار

 221.612 22.161.224 شركة المراعي

 221.612 22.161.224 مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت

 114.336 11.433.612 شركة الجريسي للتنمية المحدودة

 63.313 6.331.253 مقاوالتللمؤسسة النخبة المعمارية 

 57.433 5.743.335 شركة السيل الشرقية المحدودة

 6.247.612 624.761.113 المؤسسونالمساهمون مجموع 

 4.553.333 455.333.337 اكتتاب عام

 0.010.000.000 00.100.000 
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 4302يونيو  03 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 

 خسارة السهم  - 7

ح لعدد األسهم القائمة والبالغة  للفترةالخسائر  بتقسيمللسهم  الخسائرتم احتساب  خالل مليار سهم 1.33على المتوسط المرجَّ

 .2313و  2314 يونيو 33الفترة المنتهية في 

 

 الزكاة - 1

شررركة يظهررر علررى الشررركة فرري هررذه القرروائم الماليررة األوليررة حيررث أن الوعرراء الزكرروم لل للفترررةال يوجررد زكرراة مسررتحقة 

سررررنة  حتررررى ةالزكويرررر وطاتهررررالقررررد انهررررت الشررررركة رب.بالقيمررررة السررررالبة باإلضررررافة إلررررى أن الشررررركة تكّبرررردت خسررررائر

 2313و 2312و 2311و  2313و 2331بتقررررديم اإلقرررررارات الزكويررررة عررررن السررررنوات  قامررررت الشررررركة وقررررد.2333

  .النهائية عن السنوات المذكورة أعالهإلى مصلحة الزكاة والدخل. ولم تستلم الشركة الربوطات الزكوية 

 

 ارتباطاتو التزامات محتملة - 5

 خرردمات لتزويررد وذلررك أخرررى متنقلررة اتصرراالت شررركات ومررع اتصرراالت معرردات لشررراء مرروردين مررع اتفاقيررات الشررركة أبرمررت

 : يلي مما الرأسمالية االرتباطات تتكون. المتنقلة االتصاالت

 )بآالف الرياالت السعودية(  

  

 يونيو 30

4002 

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر  31

2313 

 (مراجعة)

 يونيو 33

 2313 

 مراجعة(غير )

 190.193 275.441 324.513  شهر 12خالل 

  324.513 275.441 190.193 

 .إليجارات التشغيليةاتزامات لحول ا 13إيضاح رقم  راجع

 وغرامرررات إلرررى أو تررردخل فرري قضرررايا قانونيرررةقرررد تخضررع  االعتياديرررةباإلضررافة إلرررى ذلرررك فررإن الشرررركة وضرررمن أعمالهررا 

وتعتقرررد اإلدارة بأنررره لررريس هنررراك أثرررر جررروهرم محتمرررل لهرررذه القضرررايا علرررى المركرررز المرررالي للشرررركة  .ومطالبرررات أخررررى

 .أو على نتائج أعمالها
 

 تشغيليةاليجارات اإلالتزامات  - 00

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

 : يلي

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 

 يونيو 30

4002 

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر  31

2313 

 (مراجعة)

 يونيو 33

 2313 

 مراجعة(غير )

 224.373 223.644 462.773 شهر 12خالل 

 317.431 114.575 0.063.054 سنوات 5-2من 

 1.121.351 1.143.211 0.341.162 سنوات 5أكثر من 

 4.627.730 2.236.433 2.243.732 
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 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

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

 4302يونيو  03 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 

 ةالمحاسبي اتتغير في التقديرال - 00

 لممتلكات والمعدات التالية:بنود اقرر مجلس إدارة الشركة تغيير العمر االنتاجي المقدر ل،  2314خالل عام 

  السنوات 
 4003 حتى 4001

 السنوات
 4002بداية من  

 13 - 3 3 - 2 اإلتصاالت معدات شبكة

 23 15 مدنية )إتصاالت(أعمال 

 3 2 أنظمة تقنية المعلومات

 5 2 معدات مكتبية
 

 ان التقرررديرات الجديررردة تعكرررس حيرررث مقارنرررة محليرررة اتمؤشررررو ةفنيررر ةهرررذا التغييرررر بنررراء علرررى دراسررربت الشرررركة قامررر

 عاله.أالعمر االنتاجي المتوقع لألصول المذكورة  بصورة أوضح

 

صررافي إن  نتيجررة لهررذا التغييررر، .2314ينرراير  1مررن  اعتبرراراً  مسررتقبليبررأثر  تررم احتسررابه التقررديرات فرريالتغيررر  هررذا ثرررأ ان

 فيمررا لررو تررم بنائهررا علررىبالنتررائج  مليررون س سررعودم مقارنررةً  13أقررل بخررخ  2314 يونيررو 33الخسررارة للفترررة المنتهيررة فرري 

 .التقديرات القديمة من قبل الشركة

 

 القطاعية المعلومات - 04

يهدف معيار التقارير القطاعية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى اإلفصاح عن معلومرات تفصريلية عرن 

نتائج كل قطاع من القطاعات التشغيلية الرئيسية ، وبما أن متطلبات هذا المعيار من حيث الحردود المنصروص عليهرا، أخرذاً 

لرم تتحقرق كمرا فري سية منذ بداية النشراط تتركرز فري تقرديم خردمات الهراتف المتنقرل ، بعين اإلعتبار أن عمليات الشركة الرئي

تمرارس . المعلومرات القطاعيرة غيرر قابلرة للتطبيرق إدارة الشرركة تعتقرد أن إيضراح فرإنتاريخ قائمرة المركرز المرالي األوليرة 

 الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية .

 
 المقارنة أرقام - 03

 .ةالحالي ام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترةتصنيف بعض أرقتم اعادة 
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