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 اتوالنشاط التكوين -3

)"الشووركة" أو "زيوون السووعودية"( بتقديووـم خوودمات االتصوواالت المتنقلووة فووي المملكووة تقوووم شووركة االتصوواالت المتنقلووة السووعودية 

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

 

هوـ 1423لوى جموادى األو 25بتواريخ  176إن الشركة هى "شركة مساهمة سعودية" أنشئت بموجب القورارات الوزاريوة رقوم 

( والمرسوم الملكي رقم 2113يناير  7هـ )الموافق 1423ذو الحجة  23بتاريخ  357( وقرار رقم 2117يونيو  11)الموافق 

الصوادر مون  1111246192( والسجـل التجـاري رقم 2117يونيو  12هـ )الموافق 1423جمادى األولى  26/م بتاريخ 43

( كمشوغل ثالوث لخدموة 2113موارس  12هوـ )الموافوق 1429ربيوع األول  4بتاريخ  مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

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

 

إدارة تعتقود ، ولوديها عجوز متوراكم كموا فوي ذلوك التواريخ. 2113ديسومبر  31 المنتهية فيللسنة  ة صافيةرتكبدت الشركة خسا

الوفوواء  الشووركة سوووف تحقووق أهوودافها الربحيووة المسووتقبلية والمبنيووة علووى خطووة العموول المسووتقبلية وسووتتمكن موون الشووركة بووأن

 .االعتيادية بنشاطاتهالتزاماتهـا من خالل قيامها إب

 

وهيئوة السووق الماليوة(، توم  هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتمن قبل الهيئات التنظيمية ) بعد الحصول على الموافقات الالزمة

 ، وتمت الموافقة على القرارات التالية:2112يوليو  4عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 

  مليار لاير سعودي وبناء   4.3مليار لاير سعودي إلى  14رأس مال الشركة من الموافقة على قرار مجلس اإلدارة لتخفيض

 31مليوون سوهم لتعوويض عجوز الشوركة المتوراكم حتوى  431.1مليار سهم الى  1.4على ذلك يتم تخفيض عدد األسهم من 

 .2111سبتمبر 

  رسوملة جزئيوة "للودفعات المقدموة مون الموافقة علوى قورار مجلوس اإلدارة لزيوادة رأس موال الشوركة مون خوالل تنفيوذ عمليوة

 مليار لاير سعودي والتي تمثل ما يلي: 6المساهمين المؤسسين" وإصدار أسهم حقوق أولوية بمبلغ إجمالي قدره  

o  مليار لاير سعودي لرسملة جزئية " للدفعات المقدمة من المساهمين " 2.5تم استخدام مبلغ يقدر بــ. 

o  ليار لاير سعودي عن طريوق اإلكتتواب مون قبول مسواهمي الشوركة المسوجلين فوي م 3.5ضخ سيولة نقدية تقدر بـــ

 .سجل الشركة كما في تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية المشار إليها أعاله

  مون النظوام األساسوي للشوركة لوتعكس أثور تخفويض وإعوادة زيوادة رأس الموال  3و  7الموافقة على التعديالت العائودة للبنوود

 إن التعديالت على النظام األساسي هي كالتالي: .حقا  ال

o  إن عدد  .مليار لاير سعودي بعد إصدار أسهم حقوق أولوية  11.3بعد التعديل:  إن رأس مال الشركة هو  7البند

 .لاير سعودي للسهم الواحد 11مليار سهم بقيمة إسمية تبلغ  1.13األسهم هو 

o الواحوود  للسووهم سووعوديلاير  11تبلووغ  إسووميةمليووار سووهم بقيمووة  1.13 ن فوويإكتتووب المسوواهميبعوود التعووديل:  3 البنوود

 .سعودي لاير مليار 11.3 بإجمالي

يوليووو  17وتووم إغالقهووا بنهايووة يوووم  2112يوليووو  11بوودأت فتوورة االكتتوواب المتعلقووة بعمليووة إصوودار أسووهم حقوووق األولويووة فووي 

2112. 

 

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

 بنجاح عملية إعادة هيكلة رأس المال والتي شملت المراحل التالية: 2112يوليو  24نفذت زين السعودية بتاريخ 

 تخفيض رأس المال. 

 " رسملة جزئية لـ "الدفعات المقدمة من المساهمين.  

 إصدار أسهم حقوق أولوية. 

 

مليووون لاير سووعودي تووم قيوودها مباشوورة فووي قائمووة التغيوورات فووي حقوووق  137.57إن تكلفووة المعووامالت المووذكورة أعوواله والبالغووة 

 .المساهمين

 

 تخفيص رأس المال 

مليار لاير سوعودي، وعليوه فقود توم تخفويض إجموالي عودد  4.3سعودي إلى  مليار لاير 14قامت الشركة بتخفيض رأسمالها من 

٪ في 65.7مليون سهم )أي بمعدل إنخفاض قدره 919.9مليون سهم عن طريق إلغاء  431.1مليار سهم إلى  1.4األسهم من 

تم اإلنتهاء من عملية  .2111سبتمبر  31إن الغرض من هذا التخفيض هو إطفاء العجز المتراكم للشركة كما فى  .رأس المال(

   .2112يوليو  4تخفيض رأس المال في 

 

 رسملة جزئية لـ "الدفعات المقدمة من المساهمين "

 (16و14)راجع إيضاح  ة بما فيهم بيت أبو ظبي لإلستثمارالذين قدموا للشركة سابقا  دفعات مقدمة خاضعة لفائدقام المساهمون 

لم تخضع الفوائد المستحقة  .مليار لاير سعودي 2.5برسملة جزء من "الدفعات المقدمة من المساهمين " والتي بلغت حوالي 

 .ن الخاضع للفائدة لعملية الرسملةالمتراكمة والعائدة خصيصا  لهذا الدي

سعودي، وعليه فقد تم زيادة عودد األسوهم مليار لاير  7.3مليار لاير سعودي إلى  4.3بعد عملية الرسملة ارتفع رأس المال من 

 .مليون سهم 734.7مليون سهم إلى  431.1من 

   

 إصدار أسهم حقوق أولوية

 3.5بعد عملية الرسملة الجزئية المذكورة أعاله، تم ضـخ سيولة نقديـة عن طريوق إصوـدار أسوهم حقووق أولويوـة بلغوت قيمتهوا  

لقد تم االكتتاب بهذا المبلغ من قبل مساهمي الشركة المسجلين في سجل زين السعودية كما في تاريخ انعقواد  .مليار لاير سعودي

 11.3سوعودي إلوى  مليوار لاير 7.3وبعد هذه العملية إرتفع رأس المال مون  .2112يوليو  4الجمعية العمومية غير العادية في 

وقود قاموت شوركة االتصواالت  .مليوار سوهم  1.13مليوون سوهم إلوى  734.7مليار لاير سعودي وعليه فقد زاد عدد األسوهم مون 

مليوار لاير سووعودي عون طريووق  2.2مليوار لاير سووعودي بينموا توم ضووخ المبلوغ المتبقووي البوالغ  1.3ك بضوخ مبلووغ .م.المتنقلوة ش

 .االكتتاب العام

 .%37.145إلى  %25من  .ك.م.وبناء  على ذلك، ارتفعت نسبة ملكية شركة االتصاالت المتنقلة ش

 

 مليار لاير سعودي على النحو المبين أدناه: 3.5قامت الشركة باستخدام جزء من السيولة النقدية التي تم ضخها والبالغة  

 تسديد التكاليف المتعلقة بإصدار أسهم حقوق األولوية. 

  مليون لاير سعودي 751المشترك بقيمة لمرابحة ا تمويل أصل من جزءتسديد. 

 تمويل نفقات المشاريع الرأسمالية والمطلوبة لزيادة التغطية والقدرة اإلستيعابية للشركة. 
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 إتفاقيات إعادة التمويل

وإعوووادة جدولوووة "اتفاقيوووة تسوووهيل المرابحوووة" موووع بعوووض مسوووتثمري تسوووهيل  ، وقعوووت الشوووركة تعوووديل2113يوليوووو  31فوووي 

مليوووون لاير سوووعودي مووون مواردهوووا  369المرابحوووة الحووواليين. حسوووب شوووروط االتفاقيوووة الجديووودة ، سوووددت الشوووركة مبلوووغ 

 مليوووار لاير سوووعودي 3.63مليوووار لاير سوووعودي إلوووى 9النقديوووة الداخليوووة لتخفووويض رصووويد أصووول القووورض الحوووالي مووون 

 .(9ايضاح )راجع 

 

 سووونوات 5 لفتووورةتوقيوووع اإلتفاقيوووة الجديووودة قاموووت الشوووركة بنجووواح بتمديووود فتووورة اسوووتحقاق تسوووهيل المرابحوووة الحوووالي  موووع

 .(9)راجع ايضاح  2113يوليو  31والتي كانت تستحق في  2113 نيويو 31 في تنتهي

 

مليوووار لاير سوووعوي ويووودفع  2.25، قاموووت الشوووركة بتوقيووع تسوووهيل قووورض طويووول االجووول جديوود بمبلوووغ  2113يونيوووو 5فووي 

بالكامووول بتووواريخ االسوووتحقاق الممتووود لوووثالث سووونوات إلعوووادة تمويووول التسوووهيل الحوووالي المتحصووول مووون بنووووك تجاريوووة محليوووة 

 (.9)راجع ايضاح  2113إبريل  3والمستحق في 

 

 وزارة المالية السعوديةاالتفاق مع 

 

قامووت الشوووركة بتوقيووع اتفاقيوووة مووع وزارة الماليوووة السووعودية لتأجيووول دفعووات مسوووتحقة للدولووة عووون السوونوات السوووبع القادموووة 

مليوووار لاير سوووعودي. إن هوووذه المووودفوعات المؤجلوووة تحوووت هوووذه االتفاقيوووة تخضوووع لعمولوووة تجاريوووة  5.6والمقووودرة بمبلوووغ 

 .2121غ المستحقة على أقساط متساوية تبدأ في يونيو تدفع سنويا  ويتم سداد المبال

 

 تعاون إستراتيجي

 

موووع شوووركة  فودافوووون سووويلز آنووود سيرفيسوووز  2112سوووبتمبر  2أعلنوووت الشوووركة أنهوووا قووود أبرموووت إتفاقيوووة تجاريوووة بتووواريخ 

التعووواون التجووواري سوووتوفر لشوووركة زيووون السوووعودية  الوصوووول إلوووى نقووول المعرفوووة المتعمقوووة  إن إتفاقيوووة .ليميتووود )فودافوووون(

 .حوووول مجموعوووة مووون األموووور التشوووغيلية جنبوووا  إلوووى جنوووب موووع العالقوووات التجاريوووة ودعوووم قسوووم المشوووتريات مووون فودافوووون

الفرصوووة لعموووالء  سوووتغطي هوووذه اإلتفاقيوووة المنتجوووات والخووودمات، وخووودمات التجووووال الووودولي واألجهوووزة كموووا أنهوووا سوووتتي 

 .زين السعودية لإلستفادة من الخبرات الرائدة والحضور العالمي الذي تتمتع به فودافون

 

 .بموجوووب تقوووديرات اإلدارة فوووإن لووودى الشوووركة مووووارد كافيوووة السوووتغاللها فوووي األنشوووطة التشوووغيلية فوووي المسوووتقبل المنظوووور

 .بدأ االستمرارية في النشاطعلى أساس م وعليه فقد تم إعداد هذه القوائم المالية

 

 .، المملكة العربية السعودية11351، الرياض 295314إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد     

 

 .2114 فبراير 17القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  هتمت الموافقة على هذ    
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 المتبعة لسياسات المحاسبيةاألهم ملخص  -1

تم تطبيق هذه السياسات بشكل منوتظم لجميوع  .أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناهإن 

 .المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك الفترات

 
 س اإلعدادأس

المعّدلووة بإعووادة تقيوويم مشووتقات و، يالمحاسووب المرفقووة علووى أسوواس التكلفووة التاريخيووة وفقووا  لمبوودأ االسووتحقاق القوووائم الماليووة أعوودت

 .لمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينل األدوات المالية بالقيمة العادلة، وطبقا  

 

 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة

تقديرات وافتراضات تؤثر على مبوالغ الموجوودات  يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا  للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها استخدام

والمطلوبات، واإلفصاح عون الموجوودات وااللتزاموات المحتملوة كموا فوي تواريخ القووائم الماليوة، وكوذلك تقودير مبوالغ اإليورادات 

وعوامول أخورى يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وهي مبنية على خبورة سوابقة  .والمصاريف خالل الفترة المالية

تقوووم الشووركة بتقووديرات وافتراضووات متعلقووة بالمسووتقبل، والتووي وفقووا   .للظووروف المالئمووةتتضوومن توقعووات باألحووداث المسووتقبلية 

 .لتعريفها، نادرا  ما تتساوى مع النتائج الفعلية

 
ة الدفتريووة للموجووودات إن التقووديرات واالفتراضووات ذات المخوواطر الهامووة التووي قوود ينووتج عنهووا تعووديالت جوهريووة فووي القيموو

 .والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة تمت مناقشتها أدناه

 
 غير الملموسة الموجودات  (أ)

بوورامج بموون وزارة االتصوواالت والتووراخيص المتعلقووة  الشووركة غيوور الملموسووة توورخيص حصوولت عليووه الموجوووداتتتضوومن 

  .الحاسوب

يجعووول ٪( مووون إجمووالي موجووودات الشووركة 69: 2112٪ )71الملموسووة البووالغ  الشوووركة غيوورموجووودات لالحجووم النسووبي إن 

 .وأدائها متعلقة بالعمر اإلنتاجي المقدر جوهرية فيما يتعلق بالمركز المالي للشركةال فتراضاتاال

 
 تقدير العمر اإلنتاجي

قتنواه وتقودير االدارة الم للموجوودات ياألداء المسوتقبلبوغيور الملموسوة يتصول  المسوتخدم إلطفواء الموجوودات العمر اإلنتواجيإن 

 نتاجي ألهم عناصرأساس تحديد العمر االإن  .المنفعة االقتصادية من الموجودات تحصل الشركة خاللها علىترة التي سوف للف

 كما يلي: يغير الملموسة ه الموجودات

 

 المحمول الهاتف ( رخصة اتصاالت3)

على  تحصل الشركة خاللهايعبر عن الفترة التي سوف  الرخصة استخدام مصطل  إن .مدة الرخصة النتاجي لها هوالعمر اإن 

 .القتصاديةا ةالمنفع
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 (تتمة)المتبعة  لسياسات المحاسبيةملخص ألهم ا -1

 ( تراخيص برامج الكمبيوتر1)

بشوكل توه مراجع يوتمودخل حيوز االسوتعمال توعلوى البرمجيوات وفيوه تحدد اإلدارة العمر اإلنتاجي في الوقت الذي يوتم الحصوول 

على المنافع مون  تحصل الشركة خاللهاالتي سوف  مدى الفترة المتوقعة فياإلدارة  ؤيةيمثل العمر اإلنتاجي ر .مالءمةللمنتظم 

 .البرنامج ، ولكن ال تتجاوز مدة الرخصة

 

 الممتلكات والمعدات)ب( 

 موجووودات٪( موون إجمووالي 15.3: 2112٪ ) 16.3 تبلووغ صووول الشووركةأنسووبة كبيوورة موون  أيضووا   تمثوول الممتلكووات والمعوودات

تعتبور جوهريوة فيموا لتحديود القيموة الدفتريوة واالسوتهالك ذات الصولة  المسوتخدمةولذلك، فإن التقديرات واالفتراضوات  .الشركة

  .يتعلق بالمركز المالي للشركة وأدائها

 
 تقدير العمر اإلنتاجي

 .صولة األوالقيمة المتبقية في نهاية حيا العمر االنتاجيبعد تقدير  ري يؤخذالدواالستهالك بفي ما يتعلق إن المصروف المحّمل 

  .األعمال قائمةاالستهالك في  مصروف أو القيمة المتبقية من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض العمر االنتاجيزيادة 

 
ومراجعتوه سونويا وتوتم  الموجوودات علوىفيه اإلدارة في الوقت الذي يتم الحصول  هالشركة تحدد لموجوداتالعمر اإلنتاجي إن 

التوي قود توؤثر  يةحوداث المسوتقبلباأل التنبوؤعلى التجربة التاريخيوة موع األصوول المماثلوة وكوذلك صل مبني إن عمر األ .مةئلمالل

سوتقبل، فوي الم لألصول ما لم يكن هناك توقع معقول للتجديود أو اسوتخدام بوديل .، مثل التغيرات في التكنولوجياة األصلعلى حيا

على مدى فترة ال تزيد على انتهاء الرخصة المرتبطة بهوا التوي بموجبهوا تقودم الشوركة خودمات يتم استهالك شبكة البنية التحتية 

  .االتصاالت

 
 )ج( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

تكوين مخصص لحسابات المودينين المشوكوك فوي تحصويلها عنود وجوود دليول موضووعي بوأن الشوركة لون تسوتطيع تحصويل  يتم

ويووتم أخووذ البنووود التاليووة مؤشوورا  علووى وجووود هبوووط فووي حسووابات  .المبووالغ المسووتحقة وفقووا  للشووروط األساسووية لحسووابات الموودينين

 61احتمال إفالسه أو إعادة هيكلوة ماليوة أو صوعوبة أو توأخر )ألكثور مون المدينين التجارية، تعرض المدين لصعوبات مالية أو 

وبالنسوبة للمبوالغ المسوتحقة غيور  .يوتم عمول تقوديرات منفصولة للحسوابات الفرديوة الجوهريوة .يوما ( في سوداد الودفعات المسوتحقة

 .الوقت ومعدالت التحصيل السابقة الجوهرية إفراديا ، فإنه يتم عمل التقديرات بشكل جماعي ويتم تكوين مخصص بناء  على

 
 

  



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 )تتمة(المالية إيضاحات حول القوائم 
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

31 

 

 (تتمة)المتبعة  لسياسات المحاسبيةملخص ألهم ا -1

 التقارير القطاعية

 القطاع التشغيلي ( أ)

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

 ( تعمل في أنشطة تدر إيرادات،1-)أ

 ( تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم األداء،2-)أ

 .منفصلتتوفر عنها معلومات مالية بشكل  (3-)أ

 
 القطاع الجغرافي ( ب)

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

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

 
 العمالت األجنبيةتحويالت 

 الرئيسية العملة ( أ)

 .السعودي والتي هي العملة الرئيسة للشركةتظهر القوائم المالية للشركة باللاير 

 وأرصدة معامالت ( ب)

يووتم تحويوول المعووامالت التووي تووتم بووالعمالت األجنبيووة إلووى الوولاير السووعودي علووى أسوواس أسووعار الصوورف السووائدة فووي توواريخ تلووك 

حويوول الموجووودات يووتم قيوود أربوواح وخسووائر فوروق العملووة الناتجووة عوون تسوووية تلووك المعوامالت وكووذلك الناتجووة موون ت .المعوامالت

 .والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية العام ضمن قائمة العمليات

 
 النقدية وشبه النقدية

 وجودت،النقد في الصندوق ولدى البنووك واالسوتثمارات قصويرة األجول األخورى عاليوة السويولة، إن النقدية وشبه النقدية شتمل ت

 .والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء

 
 ذمم مدينة

تظهر الذمم المدينة بصافي القيمة القابلوة للتحقوق والتوي تمثول اإليورادات المفووترة وغيور المفووترة بعود خصوم مخصوص الوديون 

ليول موضووعي علوى عودم تمكون يتم عمل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عندما يكوون هنواك د .المشكوك في تحصيلها

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

وعنودما تكوون الوذمم المدينوة غيور قابلوة للتحصويل، يوتم شوطبها مقابول مخصوص  .وتظهر تحت بند "مصاريف توزيع وتسوويق"

تقّيوود أي مبووالغ تسووترد فووي وقووت الحووق لووذمم قوود تووم شووطبها بقيوود دائوون علووى "مصوواريف توزيووع  .ي تحصوويلهاالووديون المشووكوك فوو

 .وتسويق" في قائمة العمليات
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 مخزون

سوعر التكلفوة علوى أسواس متوسوط التكلفوة يحدد  .يقّيد المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل

تمثوول صووافي القيمووة القابلووة للتحقووق سووعر البيووع المقووّدر فووي سووياق األعمووال العاديووة ناقصووا  تكوواليف اسووتكمال العمليووة  .الموورج 

 .ومصاريف البيع

 شركة.لعامة على الاة في حال بقاء المخاطر والمنافع االمان يتم قيد المخزون المباع للموزعين كبضاعة برسم

 
 معداتو ممتلكات

يحّمل  .اإلنشاءات تحت التنفيذ التي تظهر بالتكلفةبإستثناء  المتراكمة االستهالكات خصمكلفة بعد تالمعدات بالوتظهر الممتلكات 

االسووتهالك علووى قائمووة العمليووات علووى أسوواس طريقووة القسووط الثابووت وذلووك لتوزيووع تكلفووة هووذه الموجووودات علووى موودى األعمووار 

 اإلنتاجية المقّدرة لها كما يلي:

 

 السنوات 

اإليجار أو العمر  مدة تحسينات على المأجور
 اإلنتاجي أيهما أقل

 3 - 2 اإلتصاالت معدات شبكة
 15 أعمال مدنية )إتصاالت(
 2 أنظمة تقنية المعلومات
 5 خوادم تقنية المعلومات

 5 أثاث ومفروشات
 2 معدات مكتبية

 5 النقل األخرى معداتو سيارات

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

 
عنود  األعموالتقّيد مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهريا  مون العمور اإلنتواجي المقوّدر لألصول فوي قائموة 

 .يتم رسملة التجديدات والتحسينات الهامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل الذي تم استبداله .تكبدها

 
 موجودات غير ملموسة

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

يتم تحميل مصاريف اإلطفاء  .ما إذا كان الترخيص معتمدا  على تقنية محددةالترخيص القائمة وشروط تجديد الترخيص وفي

 .للشبكة من تاريخ بدء الخدمة للشبكة النظاميعلى قائمة العمليات على أساس القسط الثابت خالل العمر االنتاجي 

يتم إطفاء هذه التكاليف  .لالستخدامبرامج الحاسوبية على أساس التكاليف المتكبدة الستحواذها وتفعيلها التتم رسملة تراخيص 

 يتم تسجيل التكاليف المرتبطة بشكل مباشر بإنتاج .سنوات 5-2على أساس العمر اإلنتاجي المقّدر لها والذي يتراوح ما بين 

الواحده   منتجات برمجية قابلة للتحديد ومميزة ومسيطر عليها من قبل الشركة ويتوقع منها منافع اقتصادية مستقبلية تتعدى السنة

 .كموجودات غير ملموسة

 .يتم إثبات التكاليف المرتبطة بصيانة البرمجيات كمصاريف عند حدوثها
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 الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة

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

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

لغرض  .أيهما أعلى ،ابلة لالسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصا  تكاليف البيع أو قيمة االستخداملألصل عن القيمة الق

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

دات غير الملموسة، والتي سبق أن حدث هبوط في قيمتها بغرض يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة، بخالف الموجو

في القيمة، عندئذ تتم زيادة  لهبوطإذا ما تم الحقا  عكس خسارة ا .احتمال عكس ذلك الهبوط، وذلك في تاريخ كل فترة مالية

القيمة الدفترية فيما  عن زيدي ، على أالدلالسترداالقابلة تها لقيمالتقدير المعدل إلى الوحدة المدرة للنقد القيمة الدفترية لألصل أو 

  .في السنوات السابقةالوحدة المدرة للنقد في قيمة ذلك األصل أو  لهبوطلو لم يتم إثبات خسارة ا

قيمة الموجودات  في لهبوطخسارة اال يتم عكس  .إيرادات في قائمة العملياتكفي القيمة فورا   لهبوطيتم إثبات عكس خسارة ا

 .غير الملموسة

 

 قروض

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

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

 .األعمالعلى قائمة 

 

 رأسمالية إيجارات

تقوم الشركة بالمحاسبة عن الممتلكات والمعدات المقتناة بموجب عقود إيجار رأسمالية وذلك بقيد الموجودات والمطلوبات 

يتم توزيع النفقات المالية على فترة   .يتم تحديد هذه المبالغ بناء  على القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار .المتعلقة بها

يتم تحميل استهالك الموجودات المقتناة بموجب  .طريقة توفر معدل تحميل دوري ثابت على رصيد المطلوبات القائماإليجار ب

 .عقود إيجار رأسمالية على قائمة األعمال وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت بالمعدالت المالئمة لتلك الموجودات

 

 ذمم دائنة ومستحقات

 .تي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواء  تمت أو لم تتم فوترة الشركةيتم إثبات مبالغ المطلوبات ال

 
 مخصصات

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

 .يهإستخدام للموارد لتسوية اإللتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عل
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 الزكاة

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

الزكوية النهائية، عند يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت، بموجب الربوطات  األعمال.إن وجد، على قائمة 

 .تحديدها

 

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

 .لنظام ضريبة الدخل السعودي

 
 للموظفين  نهاية الخدمةمخصص مكافأة 

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

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

مسددة عند نهاية الخدمة على أساس يتم إحتساب المبالغ ال .فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي

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

 
 اإليرادات

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

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

 .والمعلومات ورسوم ربط مستخدمي شبكات المحمول األخرى والخط األرضي بشبكة الشركة

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

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

أما  .إليرادات غير المكتسبة من الخدمات المقّدمة في الفترات التالية لكل فترة محاسبيةكإيرادات مستحقة بينما يتم تأجيل ا

اإليرادات الناتجة عن بيع البطاقات المسبقة الدفع فإنها تؤجل إلى أن يستخدم العميل فترات االتصال أو عند انتهاء رصيد 

 .صالحية هذه البطاقات

 

ات البيانات والمعلومات عندما تقوم الشركة بتقديـم الخدمة ويتوقف ذلك على طبيعة ُيعترف باإليرادات الناتجة عن توفير خدم

 .الخدمة فإما يعترف بها حسب إجمالي مبلغ الفاتورة الصادرة للعميل أو مبلغ العمولة المستحق مقابل تيسير الخدمة

 
مثل هذه الحوافز في سياق العرض الذي  تقوم الشركة بتقديـم الحوافز للعمالء كجزء من عروضها الترويجية، عند تقديـم

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

ن ميزة، وفيما يخص العروض التي تتضمن أكثر م .نفسه، يؤجل ويعترف به طبقا  لوفاء الشركة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز

تقوم الشركة بصفة عامة بتحديد القيم العادلة  .فإن قيمة العرض توزع على كل ميزة بناء  على القيمة العادلة لكل عنصر منفردا  

 .للعناصر المنفردة طبقا  لألسعار التي يتم عندها بيع كل ميزة على أساس مستقل

 

  



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 )تتمة(المالية إيضاحات حول القوائم 
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

30 

 

 (تتمةالهامة ) لسياسات المحاسبيةملخص ا -1

 

 داريةإوعمومية ووتسويق  توزيعمصاريف 

بالضرورة تكون ال على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي  والتسويق والعمومية واإلدارية توزيعالف ـمصاري تشتمل

مصاريف البيع  توزع هذه التكاليف بين .ة المتعارف عليهايلمبادئ المحاسبلوفقا  كما هو مطلوب  اإليراد اليفتك جزءا  من

 .، إن لزم األمر، بطريقة منتظمةاإليراد اليفتكواإلدارية ووالعمومية  سويقوالت

 

 عقود إيجار تشغيلية

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

يتم تحميل مصاريف اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية على قائمة العمليات على أساس القسط الثابت على  .مع المؤجر

 .مدى فترة  عقود اإليجار

 
 مشتقات األدوات المالية

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

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

تم ان الشركة ال تستخدم مشتقات األدوات المالية ألغراض المضاربة. وبما يتناسق مع استراتيجية إدارة المخاطر للشركة.

إن الجزء الفّعال من التغيرات في القيمة العادلة لهذه المشتقات يتم االعتراف بها شتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة. قياس م

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

في . إن األرباح والخسائر التي تم االعتراف بها مبدئيا  في احتياطي التحوط، يتم تحويلها إلى قائمة األعمال قائمة األعمال

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

 
 النقدية وشبه النقدية  -1

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 1031 2112 

 136 381 نقد في الصندوق

 67.533 340.311 نقد لدى البنوك

 2.317.179 3.381.100 ودائع ألجل 

 3.191.080 2.334.393 
 

سنوي للعموالت عون مودة الودائوع إن معدل ال .مع البنوك التجارية المحلية الشركة جزءا  من الفائض النقدي في الودائع  تستثمر

بلغوت  2113خوالل  عليهوا الشوركةجمالي عوائد العموالت التي حصلت إن إ .(%1.39 : 2112% ) 1.19بلغت  2113في 

 .(مليون لاير سعودي 5.6:  2112لاير سعودي ) مليون 21.63

 

  ، صافيذمم مدينة -4

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 1031 2112 

 1.537.132 3.880.848 ( 2-4 و 1-4 مفوترة ) إيضاحاتذمم مدينة 

 115.169 88.483 ذمم مدينة غير مفوترة 

 326 1.144 أخرى 

 3.041.031 1.693.177 

 (374.146) (413.838) ينزل : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 3.110.888 1.313.931 

  



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
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  (تتمة) صافي ،ذمم مدينة -4

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

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 1031 2112 

 341.363 134.340 يناير  1الرصيد كما في 

 32.773 43.031 اإلضافات 

 374.146 413.838 ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 .دة المدينة والدائنة لنفس المشغل، حيث أنه يتم مقاصة االرصأخرينللشركة عقود مع مشغلين  4-3

 متضمنة في االرصدة المدينة والدائنة كما يلي : وال  2112و  2113ديسمبر  31في كما إن صافي االرصدة 
 

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 1031 2112 

 838.419 318.901 ذمم مدينة ، صافي 

 908.391 033.409 ذمم دائنة ، صافي

 

 مليون لاير سعودي 69.9تتضمن مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة بمبلغ  إن األرصدة المدينة المفوترة 4-1
 .دمات إتصاالت إلى جهات ذات عالقةمليون لاير سعودي ( وذلك مقابل تقديم خ 32.4:  2112) 
 

 مخزون، صافي -8

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 1031 2112 

 23.359 310.931 أجهزة هاتف وملحقاتها 

 16.579 33.148 شرائ  هاتف جوال 

 9.535 8.133 بطاقات إعادة شحن مسبقة الدفع 

 327 148 أخرى 

 340.940 51.311 

 
 يلي : اكمهي مخزون بطيء الحركة المخصص  في حركةالإن 
 

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 1031 2112 

 3.111 - يناير  1الرصيد كما في 

 - - إضافات

 (3.111) - شطب

 - - ديسمبر 31الرصيد كما في 

 
 
 
 

  



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
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 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

38 

 

 موجودات أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً  -0

 
 إن الحركة في مخصص الموجودات اآلخرى هي كما يلي:

 
 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 1031 2112 

 - (1.101) يناير 1الرصيد كما فى 

 (2.213) - إضافات 

 - 1.101 شطب

 (2.213) - ديسمبر 31الرصيد كما فى 

 
 ممتلكات ومعدات، صافي -3

 

 ) بأالف الرياالت السعودية (  

 إضافات 1031يناير  3  

استبعادات / 

 1031ديسمبر  13 تحويالت

      التكلفة 

 111.883 454 7.967 215.131  تحسينات على المأجور 

 0.499.308 442.222 336.733 5.721.153  معدات شبكة االتصاالت

 183.889 33.133 11.697 331.319  أنظمة وخوادم تقنية معلومات 

 83.399 - 1.367 79.332  مكتبية  أثاث ومفروشات ومعدات

 1.330 - - 3.771  سيارات ومعدات النقل األخرى 

 808.010 (525.333) 511.916 531.442   )أ(أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء

تحويل من أعمال رأسمالية تحت 

 موجودات غير ملموسةإلى  اإلنشاء
 

- - 44.579 44.839 

  6.332.141 359.735 - 3.343.830 

 

 
  

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 1031 2112 

 322.211 104.318 نقدية مستردة  دفعات مقدمة للموردين وتأمينات

 161.129 348.484 دفعات مقدمة لخطوط النقل ووصالت األلياف 

 93.511 310.398 إيجار مدفوع مقدما  

 5.121 31.114 رسم ترخيص برامج حاسوب مدفوع مقدما  

 3.135 1.101 إعالن مدفوع مقدما  

 335 408 تأمين مدفوع مقدما  

 33.762 3.433 أخرى 

 089.881 627.941 

 (2.213) - ينزل : مخصص الموجودات اآلخرى

 089.881 625.733 

      االستهالكات المتراكمة  

 333.883 - 34.911 136.651  تحسينات على الماجور

 1.889.911 - 723.621 2.131.312  شبكة االتصاالت  معدات

 118.348 - 74.245 264.513  أنظمة وخوادم تقنية معلومات 

 38.189 - 13.732 61.517  أثاث ومفرشات ومعدات مكتبية 

 1.349 - 564 3.135  سيارات ومعدات النقل األخرى 

  2.597.147 352.113 - 1.449.100 

 4.191.030   4.234.994  القيمة الدفترية
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 )تتمة( ممتلكات ومعدات، صافي -3

 

 

      االستهالكات المتراكمة  

 136.651 - 39.393 97.257  تحسينات على المأجور

 2.131.312 - 691.193 1.441.214  معدات شبكة االتصاالت

 264.513 - 79.436 135.167  أنظمة وخوادم تقنية معلومات

 61.517 - 13.272 43.235  أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية 

 3.135 - 753 2.432  سيارات ومعدات النقل األخرى 

  1.763.195 323.952 - 2.597.147 

 4.234.994   4.153.313  القيمة الدفترية

 
بشكل  2112 و 2113 ديسمبر  31يمثل بند أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء كما في  .شبكاتها توسعة مرحلة في الشركة إن ( أ)

  .تكاليف توسعة شبكات متعددة تحقق رئيسي

  

 ) بأالف الرياالت السعودية (  

 إضافات 1031يناير  3  

استبعادات / 

 1031ديسمبر  13 تحويالت

      التكلفة 

 215.131 13.671 7.351 194.119  تحسينات على الماجور

 5.721.153 339.227 565.913 4.315.113  معدات شبكة االتصاالت

 331.319 4.532 9.414 317.323  أنظمة وخوادم تقنية معلومات

 79.332 - 4.369 75.463  أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية 

 3.771 - - 3.771  سيارات ومعدات النقل األخرى 

 531.442 (357.479) 463.191 421.331  أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء 

  5.327.113 1.155.133 - 6.332.141 



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 )تتمة(المالية إيضاحات حول القوائم 
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

10 

 

 موجودات غير ملموسة، صافي -8

 ) بأالف الرياالت السعودية (   

  

 1031يناير  3

من  تحويالت

اعمال رأسمالية 

 تحت التنفيذ

 1031ديسمبر  13 إضافات

      التكلفة 

 11.189.380 - - 23.359.131  *رسم الترخيص

 398.039 919 44.579 051.080  رخص برامج حاسوبية 

 81.178 08.875 - -   إستخدامحقوق 

  32.515.260 44.579 05.757 32.872.727 

 

      اإلطفاء المتراكم  

 8.213.122 575.755 - 4.133.378  *رسم الترخيص

 821.233 26.553 - 010.621  رخص برامج حاسوبية 

 8.882 0.052 - -  إستخدامحقوق 

  7.325.118 - 587.611 8.333.221 

 81.288.832   05.377.252  القيمة الدفترية

 

 
 ) بأالف الرياالت السعودية (   

  

 1031يناير  3

من  تحويالت

اعمال رأسمالية 

 تحت التنفيذ

 1031ديسمبر  13 إضافات

      التكلفة 

 23.359.131 - - 23.359.131  *رسم الترخيص

 051.080 2.101 - 077.070  رخص برامج حاسوبية 

  32.516.250 - 2.101 32.515.260 

 

      اإلطفاء المتراكم 

 7.022.278 553.155 - 2.080.232  *رسم الترخيص

 010.621 35.281 - 73.351  رخص برامج حاسوبية 

  2.352.572 - 580.725 7.325.118 

 05.377.252   31.353.778  القيمة الدفترية

 
( ورقوووم  2117يونيوووو  11هـوووـ ) الموافوووق 1423جموووادى األولوووى  25بتووواريخ  176بموجوووب القووورارات الوزاريوووة رقوووم * 

 26/ م بتووووواريخ 43(، و المرسووووووم الملكوووووي رقوووووم   2113ينووووواير  7هـوووووـ ) الموافوووووق 1423ذو الحجوووووة  23بتووووواريخ  357

كمشوووغل ثالوووث لخووودمات الهووواتف  ( توووم مووون  الشوووركة التووورخيص 2117يونيوووو  12هوووـ ) الموافوووق 1423جموووادى األولوووى 

وتشووومل رسووووم التوووورخيص  .مليوووار لاير سووووعودي 22.91سوووونة مقابووول  25الجووووال فوووي المملكوووة العربيووووة السوووعودية لمووودة 

مليوووون لاير سوووعودي لتمويووول التكووواليف المتعلقوووة بهوووا وتوووم رسوووملتها كجوووزء مووون تكلفوووة  449.13أيضوووا  علوووى مبلوووغ يعوووادل 

  .في المملكة العربية السعودية يهاالترخيص وفقا  للمعايير المتعارف عل
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 وض القصيرة والطويلة األجلالقر -9

 

تقريبا ، مون قبول البنوك السوعودي الفرنسوي فوي يوليوو مون مليار لاير سعودي  9.75تم ترتيب تسهيل المرابحة المشترك البالغ   ( أ)

مليووار لاير سووعودي وجووزء آخوور بالوودوالر  7.19. يتكووون تسووهيل المرابحووة موون جووزء بوواللاير السووعودي بإجمووالي 2119عووام 

 مليار لاير سعودي(. 2.66مليون دوالر أمريكي )أي ما يعادل  711األمريكي بإجمالي 
 

ذكور في إتفاقية تسهيل المرابحوة تسوتحق بأقسواط ربوع سونوية علوى مودة القورض. وفقوا  لشوروط إن مصاريف التمويل كما هو م

( لسوتة 2111أغسوطس  12إتفاقية تمويل المرابحة استعملت الشركة الخيارين المتاحين لها لتمديد تاريخ اإلسوتحقاق األساسوي )

. فووي الفتورة الالحقووة، نجحووت 2112يوليوو  27ائي أشوهر لكوول خيوار لمجموووع تجديود التسووهيل لسونة كاملووة وتوواريخ إسوتحقاق نهوو

. قاموت الشوركة بتسوديد جوزء مون هوذا التمويول 2113يوليوو  31الشركة في الحصول على عدة موافقات لتمديود التسوهيل حتوى 

 مليون لاير سعودي من خالل المتحصالت النقدية من عملية إصدار حقوق أسهم أولوية. 751بقيمة 

 

  

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 1031 2112 

   األجل قصير

 9.111.111 - الجزء المتداول )أ( –تسهيل مرابحة مشترك 

 2.251.111 - تسهيل طويل األجل من بنك تجاري محلي )ب(

 171.139 100.008 الجزء المتداول )ج( –تسهيل ضمان إئتمان تصدير 

 100.008 11.421.139 

   طويل األجل

 - 8.010.309 الجزء غير المتداول )أ( –تسهيل مرابحة مشترك 

 - 1.180.000 تسهيل طويل األجل من بنك تجاري محلي )ب(

 714.431 800.100 الجزء غير المتداول )ج( –تسهيل ضمان إئتمان تصدير 

 33.183.018 714.431 



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
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 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

11 

 

 )تتمة(القصيرة والطويلة األجل  القروض -9

، وقعت الشركة إتفاقيوة لتعوديل وإعوادة جدولوة "إتفاقيوة تسوهيل المرابحوة" موع مجموعوة مون البنووك والتوي 2113يوليو  31في 

يونيوو  31تشمل مستثمري تسوهيل المرابحوة الحواليين لتمديود تواريخ إسوتحقاق تسوهيل المرابحوة لفتورة خموس سونوات تنتهوي فوي 

% مون القورض خوالل 25تم إعادة هيكلة االتفاقية الجديدة بحيث يتم سوداد القورض بشوكل تودريجي، حيوث يسوتحق  . وقد2113

% المتبقية عند حلول تاريخ االستحقاق. قامت 75السنتين الرابعة والخامسة من مدة التسهيل كحد أدنى إلزامي ، فيما تستحق ال

مليوار لاير  3.6 ويبلغ رصيد أصل القرض الحواليمن مواردها النقدية الداخلية  جزءالشركة بسداد جزء من التسهيل باستخدام 

 دوالر أمريكووي مليووار 1.6مريكووي يبلووغ األوالجووزء بالوودوالر  لاير سووعودي مليووار 6.3السووعودي يبلووغ  بوواللاير سوعودي ، الجووزء

 . 2113ديسمبر  31كما في  مليار لاير سعودي( 2.3: 2112)

 

 (.1كمطلوبات غير متداولة )راجع إيضاح رقم  2113ديسمبر  31د القائم كما في وعليه تم تصنيف الرصي

 

ان مصووواريف التمويووول كموووا هوووو محووودد فوووي اتفاقيوووة تسوووهيل المرابحوووة تسوووتحق بأقسووواط ربوووع سووونوية خوووالل الخموووس سووونوات. 

أسووووهم  ان التسووووهيل الجديوووود مضوووومون جزئيووووا بموجووووب كفالووووة معطوووواة موووون شووووركة االتصوووواالت المتنقلووووة ش.م.ك. ورهوووون

 .المساهمين
 

 تتلخص التعهدات المالية المفروضة من قبل البنوك المقرضة كما يلي:

 .المدينة والذمم العقود بعض التنازل عن .أ 

 على قيود التأمين والحسابات التشغيلية. رهونات .ب 

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

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

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

مليووون لاير سووعودي وجووزء بالوودوالر األمريكووي يبلووغ  1.375يتكووون هووذا التسووهيل موون جووزء بوواللاير السووعودي يبلووغ إجماليووه  ( ب)

مليووون لاير سووعودي( وذلووك مقابوول ضوومانات مقدمووة موون قبوول شووركة  375مليووون دوالر أمريكووي )أي مووا يعووادل  111إجماليووه 

يخضع هذا التسهيل ألعباء عموالت منصوص عليهوا فوي اإلتفاقيوة وديون ثوانوي لتسوهيل المرابحوة  .اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك

 .2113ابريل  3الحالي وكان يستحق الدفع في 
 

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

 

مليوووار لاير سوووعوي وبفتووورة  2.25قاموووت الشوووركة بتوقيوووع تسوووهيل قووورض طويووول االجووول جديووود بمبلوووغ  ، 2113يونيوووو  5فوووي 

اسووتحقاق تمتوود لووثالث سوونوات إلعووادة تمويوول التسووهيل المووذكور أعوواله. تووم ترتيووب التسووهيل مووع تحووالف بنكووي يضووم أربعووة 

ي لتسوووهيل المرابحوووة ، ومغطوووى بنووووك. يخضوووع التسوووهيل الجديووود ألعبووواء تمويووول موووذكورة فوووي االتفاقيوووة ويعتبووور ديووون ثوووانو

بالكاموووول بضوووومان غيوووور مشووووروط وغيوووور قابوووول لإللغوووواء موووون قبوووول شووووركة اإلتصوووواالت المتنقلووووة الكويتيووووة ش.م.ك. إن هووووذا 

 .2116يونيو  2التسهيل الجديد سيدفع بالكامل في تاريخ االستحقاق 

  



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 )تتمة(المالية إيضاحات حول القوائم 
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

11 

 

 )تتمة(القروض القصيرة والطويلة األجل  -9

تم التوقيع على اتفاقية تسهيل ضمان ائتمان تصدير مؤلوف مون جوزئين )أ و ب( يبلوغ مجموعهموا  2112يونيو  21 في  ( ج)

مليوون دوالر أمريكوي بوين الشوركة، وبعوض بنووك دوليوة. إن هوذا التسوهيل مضومون مون قبول شوركة االتصواالت المتنقلووة  325

 ش.م.ك. ودين ثانوي لتسهيل المرابحة. 

 التسهيل هو:إن الغرض من هذا 

 .تسديد مبالغ دائنة ألحد موردي الشركة التقنيين 

  المقدمة من نفس المورد التقني. الجديدة يةخطط التوسعالالمزيد من تمويل 

 

مليوووووون دوالر أمريكوووووي(  155مووووون القووووورض ) (أ)، قاموووووت الشوووووركة باسوووووتخدام الجوووووزء  2113ديسووووومبر  31كموووووا فوووووي 

مليوووون دوالر أمريكوووي مووون الجوووزء ب. توووم إلغووواء  171الر أمريكوووي مووون مليوووون دو 93بالكامووول، كموووا وقاموووت باسوووتخدام 

 .2113الجزء المتبقي من الجزء ب غير المستخدم خالل الربع األول لعام 

 

 القورضإن سوداد  .القورضنصوف سونوية علوى مودة  أقسواطعلى  اتفاقية التسهيل تستحقمصاريف التمويل كما تم ذكرها في  إن

 دوالر مليوون 155)إجموالي  القورضمون  أللجوزء  2112مدة خمس سنوات تبودأ بشوهر يوليوو على دفعات نصف سنوية ل سيتم

توم  2113ديسومبر  31. كموا فوي (أمريكوي دوالر مليون 93)إجمالي  القرضمن  بللجزء  2113بشهر يوليو  وتبدأ( أمريكي

 سداد أربعة أقساط.

 

 أوراق دفع  -30

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 1031 2112 
   متداولة 

 199.397 11.113 شركة هواوى انفسمنت العربيه السعودية المحدوده 

 11.113 199.397 

   غير متداولة 
 34.372 1.841 شركة هواوى انفسمنت العربيه السعودية المحدوده

 1.841 34.372 
 

 دائنةالذمم ال   -33

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 1031 2112 

 669.397 481.408 تجاريون  دائنون

 13.147   31.908 أخرى 

 490.130 633.144 

 
 معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدة  -31

)بموا  وجميع الجهات ذات العالقوة رئيسيمساهم ،  .ك.م.شركة االتصاالت المتنقلة شتتضمن الجهات ذات العالقة في الشركة 

وحقووق التصوويت  صوويتأسهم الشوركة ولهوم حوق الت الذي يمكلون المؤسسين في ذلك الشركات التابعة والزميلة( والمساهمين

 .في الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

 

 

 



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 )تتمة(المالية إيضاحات حول القوائم 
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

14 

 

 (تتمة)معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدة    -31

 ذات عالقة جهاتمع  معامالت

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

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 1031 2112 

 94.311 33.309 إيرادات 
 14.941 13.331 تكلفة اإليرادات

 172.919 43.140 (  19أتعاب إدارية ) إيضاح 
 149.261 384.108 تمويل  أعباء

 
 .مساهم األغلبية والشركات التابعة له .م.ك.شركة االتصاالت المتنقلة ش تم ايضا سداد مدفوعات نيابة عن الشركة من قبل

 
علووى أسوواس االتفاقيووة  شووركة اإلتصوواالت المتنقلووه ش.م.ك. مسوواهم األغلبيووةموون قبوول  إلووى الشووركة اإلداريووة االتعووابل يووتووم تحمّ 

 .الموقعة

 
 .المتعلق بدفعات مقدمة من المساهمين 14راجع أيضا  إيضاح 

 جهات ذات عالقة  أرصدة

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

 
 من جهات ذات عالقة  المستحقالجزء المتداول من  (1)

 السعودية () بأالف الرياالت  

 1031 2112 

 21.674 4.309 زين البحرين

 3.543 1.841 أخرى

 3.131 25.222 
 (2.213) - ناقصا : مخصص ارصدة جهات ذات عالقة

 3.131 23.119 

 

 إلى جهات ذات عالقة  المستحقالجزء المتداول من  (2)

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 1031 2112 

 37.541 13.003 زين السودان

 3.629 1.019 الحساب الجاري -شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك 

 573 133 أخرى

 43.003 46.743 

 23.724 14.198 عالقة اتذإلى جهات  المستحق
 

 

 إلى جهات ذات عالقة  المستحقالمتداول من غيرالجزء  (3)

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 1031 2112 

 693.571 340.809 أتعاب إدارية -ك .م.شركة االتصاالت المتنقلة ش

 

 

 

 

 



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 )تتمة(المالية إيضاحات حول القوائم 
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

18 

 
 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  -31

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 
 1031 2112 

 1.395.259 3.130.000 تجارية  
 537.731 480.838 ( 13رسوم حكومية ) إيضاح 

 331.624 883.313 مصاريف مستحقة
 43.917 43.008 الموظفين 

 41.775 30.889 أعباء تمويل 
 261.313 148.130 أخرى 

 1.048.809 2.661.614 

 
 

 المساهمين المؤسسيندفعات مقدمة من   -34

ن بتقووديم مبووالغ كوودفعات مقدمووة ين المؤسسوويمم قووام بعووض المسوواه2119طبقووا  للترتيبووات المتفووق عليهووا مووع الشووركاء خووالل عووام 

 للشركة. يخضع الرصيد القائم لمصاريف تمويل على أساس المعدالت السائدة في السوق.

 

مليوار لاير سوعودي  2.5المقدموة مون المسواهمين والتوي بلغوت حووالي  ، تمت رسوملة الودفعات 1كما تم ذكره في اإليضاح رقم 

كجزء من عملية الرسملة. لم تخضع الفوائود المسوتحقة المتراكموة للودفعات المقدموة مون المسواهمين لعمليوة الرسوملة. بعود عمليوة 

توم زيوادة عودد األسوهم مون  سوعودي، وعليوه فقود مليوار لاير 7.3مليوار لاير سوعودي إلوى  4.3الرسوملة ارتفوع رأس الموال مون 

 مليون سهم. 734.7مليون سهم إلى  431.1

 ديسمبر: 31فيما يلى تفصيل لما تبقى من الدفعات المقدمة من المساهمين واألعباء المستحقة المتعلقة بها كما في 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

  1031  2112 

 1.946.391  1.104.480  .شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك

 3.413  8.431  بيت أبوظبي لالستثمار

  1.131.801  1.955.313 

 617.517  303.130  أعباء مالية مستحقة

  1.014.119  2.562.311 
 

، بما في ذلك مصاريف التمويل المستحقة وذلك 2113ديسمبر  31لم يتم جدولة سداد الدفعات المقدمة من المساهمين كما في 

 .حتى يتم سداد تسهيل المرابحة المشترك 

 

باإلضووافة الووى ذلووك، دخوول مسوواهم مؤسووس شووركة ركيووزة القابضووة "ركيووزة" وبيووت أبووو ظبووي لالسووتثمار فووي اتفاقيووة تسوووية 

، "اتفاقيووووات التسوووووية"( ا  )معوووو 2113اكتوووووبر  23وأبرمتووووا اتفوووواق ملحقووووا  لهووووذا االتفوووواق فووووي  2113يوليووووو  13 بتوووواريخ 

قووود تضووومنت شوووروط إتفاقيوووات التسووووية الطلوووب مووون  .بالنسوووبة إلوووى إدعووواء تقووودم بوووه بيوووت أبووووظبي لالسوووتثمار ضووود ركيوووزة

سووهم فووي الشووركة وكاموول قيمووة المبووالغ  مليووون 31ركيووزة نقوول بعووض أصووولها إلووى بيووت أبوووظبي لالسووتثمار بمووا فووي ذلووك 

وإلجبووووار ركيووووزة علووووى االنصووووياع التفاقيووووات  .مليووووون لاير سووووعودي 137المقدمووووة إلووووى الشووووركة والبووووالغ قيمتهووووا تقريبووووا  

التسووووية، قوووام بيوووت أبوووو ظبوووي لإلسوووتثمار برفوووع مطالبوووة ضووود ركيوووزة فوووي الووودائرة التجاريوووة الثانيوووة لووودى ديووووان المظوووالم فوووي 

يطلوووب فيوووه مووون ركيوووزة   2111أكتووووبر  21فوووي  ا  . وقووود أصووودر ديووووان المظوووالم حكمووو2119سوووبتمبر  9الريووواض بتووواريخ 

 .2112مايو  15وقد تم التحويل لبيت أبوظبي لالستثمار في  .باالمتثال لشروط إتفاقيات التسوية

 



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 )تتمة(المالية إيضاحات حول القوائم 
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

10 

 

 مشتقات أدوات مالية   -38

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

  السلبيةالقيمة العادلة 

 ةسمياإل ودالعققيمة  ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 ) بأالف الرياالت السعودية (
 

3103 3282 
 

- 78.737 7.288.218 

مشتقات األدوات المالية 
 لتحوط التدفقات النقدية

 

 

 رأس المال   -30

مليار  1.13( من 1)بعد هيكلة رأس المال ( )راجع إيضاح رقم  2112و 2113ديسمبر  31رأس مال الشركة كما في  يتكون

 :لاير سعودي وهي مملوكة كاآلتي 11سهم وتبلغ القيمة االسمية لكل سهم 

 بعد هيكلة رأس المال 
1031 

 قبل هيكلة رأس المال
1031 

 المساهمون
 

 عدد األسهم

رأس المال 

)بآالف الرياالت 

 السعودية(

 

 عدد األسهم

 رأس المال 

)بآالف الرياالت 

 السعودية (

 3.511.111 351.111.111 4.003.183 400.318.003  .ك.م.شركة اإلتصاالت المتنقلة ش

 962.511 96.251.111 013.414 01.341.103 مصنع البالستيك السعودي 

 962.511 96.251.111 044.988 04.498.803 مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت 

 137.511 13.751.111 43.381 4.338.130 ( 14 ) إيضاحشركة ركيزة القابضة 

 311.111 31.111.111 113.480 11.348.004 ( 14 إيضاح)بيت أبو ظبى لإلستثمار

 351.111 35.111.111 119.031 11.903.114 شركة المراعي 

 351.111 35.111.111 119.031 11.903.114 مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت 

 175.111 17.511.111 334.800 33.480.031 شركة الجريسي للتنمية المحدودة 

مؤسسة النخبة المعمارية للهندسة 
 والمقاوالت 

0.003.181 00.031 17.511.111 175.111 

 37.511 3.751.111 83.401 8.340.108 شركة السيل الشرقية المحدودة 

 7.111.111 711.111.111 0.143.091 014.309.391 مجموع المساهمين المؤسسين 

 7.111.111 711.111.111 4.881.108 488.110.803 اكتتاب عام 

 14.111.111 1.411.111.111 30.803.000 3.080.300.000 اإلجمالي 

 

 15مليون لاير سعودي لبيت أبوظبي لإلستثمار بتاريخ  311مليون سهم بقيمة  31حول مساهم مؤسس شركة ركيزة  القابضة 

اإلتصواالت توم الحصوول علوى الموافقوة علوى التحويول مون المقرضوين الرئيسويين لتمويول تسوهيل المرابحوة وهيئوة  .2112مايو 

 .(14وتقنية المعلومات وهيئة السوق المالية )راجع اإليضاح رقم 

 

 اإليرادات    -33

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 1031 2112 

 5.913.727 0.310.933 رسوم إستخدام 

 231.553 109.334 اشتراك 

 31.331 18.890 أخرى 

 0.811.883 6.171.665 

 



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 )تتمة(المالية إيضاحات حول القوائم 
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

13 

 

 اإليرادات  تكلفة   -38

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 1031 2112 

 1.973.746 1.888.111 رسوم استخدام الشبكات األخرى 

 633.336 191.121 الرسوم الحكومية 

 311.967 233.787 خطوط  مستأجرة 

 392.195 282.181 أخرى 

 1.183.311 3.311.744 

 

تتعلق الرسوم الحكومية بالترخيص السنوي ورسووم المخصصوات التجاريوة فوي إطارالتعليموات الصوادرة مون هيئوة اإلتصواالت 

 .وتقنية المعلومات

 

 مصاريف توزيع وتسويق     -39

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 1031 2112 

 233.197 813.080 إصالح وصيانة 

 317.999 198.003 رواتب الموظفين وأعباء متعلقة

 214.119 199.489 عمولة الوكالء 

 236.444 180.110 مصاريف إيجار 

 313.121 130.031 إعالنات 

 23.733 00.094 خدمات استشارات

 32.773 43.031 ( 4 إيضاحمصروف ديون معدومة )

 172.919 43.140 ( 12إيضاح أتعاب إدارية )

 21.565 43.403 منافع 

 4.233 - عروض ترويجية للعمالء 

 56.625 41.083 أخرى 

 1.018.008 1.636.727 

 

 مصاريف عمومية وإدارية    -10

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 
 1031 2112 

 92.943 301.148 رواتب الموظفين وتكاليف متعلقة 

 19.457 30.033 أتعاب قانونية ومهنية 

 36.241 38.143 استشارات  خدمات

 33.131 43.980 مصاريف إصالح وصيانة 

 32.342 0.841 مصروف ضريبة االستقطاع 

 1.215 3.003 نظمةلألدعم وصيانة 

 79.137 11.180 أخرى 

 130.488 294.415 

 
 
 

  



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 )تتمة(المالية إيضاحات حول القوائم 
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

18 

 

 خسارة السهم   -13

مليوار سوهم خوالل 1.13علوى المتوسوط المورجل  لعودد األسوهم القائموة والبالغوة  للسونةتم احتساب الخسائر للسهم بتقسيم الخسائر 

 (.سهم مليار 1.31: 2112) 2113ديسمبر  31المنتهية في  السنة

 

 الزكاة    -11

 مكونات الوعاء الزكوي 

حسوب إلوى بعوض التعوديالت  ديسومبر الخاضوعة 31التقريبـي للسنة المنتهية في  تتكون العناصر الهامة المكونة للوعاء الزكوي

 : أنظمة مصلحة الزكاة والدخل مما يلي

 

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 1031 2112 

 4.293.165 8.483.804 حقوق المساهمين كما في بداية السنة 

 344.363 483.084 كما في بداية السنة  المخصصات

 3.312.162 34.349.880 قروض طويلة األجل ودفعات مقدمة من المساهمين 

  - 3.310.188 متداولة التزامات اخرى غير

 (1.714.734) (3.883.330) صافي الخسارة المعدلة للسنة ) إنظر أدناه ( 

 (4.234.994) (4.191.030) ممتلكات ومعدات 

 (19.274.353) (38.183.310) موجودات غير ملموسة 

 (17.324.436) (13.090) الوعاء الزكوي التقريبي السالب للشركة 

 
 .% من الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الدخل المعدل ، أيهما أكثر2.5تحتسب الزكاة الشرعية بواقع 

 

 صافي الخسارة المعدلة احتساب
  

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 1031 2112 

 (1.749.412) (3.083.408) صافي الخسارة للسنة 

 2.697 31.891 ، صافيمكافأة نهاية الخدمة للموظفين - 

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها و مخصص مخزون بطيء  -

 31.931 80.801 الحركة

 (1.714.734) (3.883.330) صافي الخسارة المعدلة للسنة 

 

 وضع الربوطات الزكوية

مخصص للزكاة  فى هذه القوائم المالية حيث ان الوعاء الزكوى للشركة يظهر بالسالب باإلضافة إلى تكبد الشركة  تكوينلم يتم 

 2119قامت الشركة بتقديم اإلقورارات الزكويوة عون السونوات  . و قد2113عن سنة  د انهت الشركة الربط الزكويلق .لخسائر

ولم تستلم الشركة الربوطات الزكويوة النهائيوة عون السونوات الموذكورة  ،إلى مصلحة الزكاة والدخل 2112و 2111و  2111و

 .أعاله

 
  



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 )تتمة(المالية إيضاحات حول القوائم 
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

19 

 

 إيجارات تشغيليةالتزامات    -11

الفنيووووة والمكاتووووب المتعلقووووة بعملياتهووووا. تتمثوووول االلتزامووووات المتعلقووووة بتلووووك اإليجووووارات  تسووووتأجر الشووووركة المواقووووع والمبوووواني

 التشغيلية بما يلي :

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 1031 2112 

 139.434 118.044 شهر  12خالل 

 757.935 934.838 سنوات  5إلى  2خالل 

 947.419 3.341.139 سنوات  5أكثر من 

 1.180.418 1.394.333 

 

 توارتباطامحتملة  التزامات   -14

إتصووواالت وموووع شوووركات إتصووواالت متنقلوووة أخووورى وذلووووك  معووووداتأبرموووت الشوووركة عووودة إتفاقيوووات موووع مووووردين لشوووراء 

 اإلتصاالت المتنقلة، تتكون االرتباطات الرأسمالية مما يلي : لتزويد خدمات

  
 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 1031 1031 

 669.433 138.443 شهر  12خالل 

 62.399 - سنوات  5 إلى 2خالل 

 138.443 732.337 

 .حول االلتزامات المحتملة لإليجارات التشغيلية 23انظر أيضا  إيضاح رقم 

 

 ومطالبات أخورى، و غرامات في قضايا قانونيةباإلضافة إلى ذلك فإن الشركة وضمن أعمالها المعتادة قد تخضع إلى أو تدخل 

   .أعمالهاوتعتقد اإلدارة بأنه ليس هناك أثر جوهري محتمل لهذه القضايا على المركز المالي للشركة أو على نتائج 

 

 المعلومات القطاعية   -18

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

كل قطاع من القطاعوات التشوغيلية الرئيسوية ، وبموا أن متطلبوات هوذا المعيوار مون حيوث الحودود المنصووص عليهوا، أخوذا  بعوين 

سية منذ بداية النشاط تتركز في تقديم خدمات الهاتف المتنقل ، فوإن المعلوموات القطاعيوة غيور اإلعتبار أن عمليات الشركة الرئي

 .تمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية  .قابلة للتطبيق

 
  األدوات المالية وإدارة المخاطر   -10

أنشطة الشركة إلوى مخواطر ماليوة مختلفوة، وتتضومن هوذه المخواطر: مخواطر السووق )تشومل مخواطر العملوة، مخواطر  تتعرض

يركوز برنوامج إدارة  .مخواطر االئتموان ومخواطر السويولةوالقيمة العادلة والتودفقات النقديوة لسوعر العمولوة ومخواطر األسوعار(، 

ضاع األسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على المخاطر العام للشركة على عدم إمكانية التنبؤ بأو

 .األداء المالي للشركة

  

 

 

 



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 )تتمة(المالية إيضاحات حول القوائم 
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

10 

 

 )تتمة( األدوات المالية وإدارة المخاطر -10

تقووم اإلدارة العليوا بتحديود وتقيويم والتحووط ضود المخواطر الماليوة مون خوالل تعواون  .إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا تدار

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

 
والقووروض واوراق الوودفع  والموودينون النقديووة وشووبه النقديووةتتضوومن األدوات الماليووة المعروضووة ضوومن قائمووة المركووز المووالي 

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

 
يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى الشركة حقا  قانونيا  فوي 

 .ة والنّية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقتإجراء المقاص

 

 ةمخاطر العمل

إن معظوم  .إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات الماليوة بسوبب التغيورات فوي أسوعار صورف العموالت األجنبيوة

مخواطر ل تعرض الشوركة تعتقد االدارة ان .المرتبط باللاير السعودي  معامالت الشركة هي باللاير السعودي والدوالر األمريكي

 .العملة غير جوهري

 
 مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة

 

لمخاطر مختلفة تتعلوق بتوأثير تذبوذبات أسوعار العمولوة  إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي التعرضات

إن مخاطر سعر العمولة على الشركة تنتج بشوكل رئيسوي مون  .السائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة

سوعار عمولوة عائموة تسهيالت القروض وأوراق الدفع والدفعات  المقدمة من المساهمين وتمويل المرابحة المشترك والتي لهوا أ

توودير الشووركة مخوواطر التوودفقات النقديووة لسووعر العمولووة المتعلقووة بتمويوول المرابحووة  .والتووي تخضووع إلعووادة تسووعير بشووكل دوري

إن لعقوود المقايضوة هوذه توأثير اقتصوادي علوى تحويول تمويول المرابحوة  .بإستخدام عقود مقايضة أسعار العمولة العائمة بالثابتوة

بموجب عقود مقايضة أسعار العمولة، تتفق الشركة مع أطوراف أخورى علوى تبوادل  .إلى سعر عمولة ثابتةبسعر عمولة عائمة 

الفرق بين أسعار العقود بمعدالت عمولة ثابتة ومعدالت عمولة عائمة والتي يتم احتسابها بالرجوع إلى المبوالغ اإلسومية المتفوق 

 .عليها

 
 مخاطر السعر

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

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

  .معرضة حاليا  لمخاطر السعر

 
 

 مخاطر االئتمان

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

تقّيد الذمم المدينة بعد خصم  .يتم إيداع النقد لدى بنوك ذو تصنيف ائتماني مرتفع .ليس لدى الشركة تركيز هام لمخاطر االئتمان

 .المشكوك في تحصيلها الديونمخصص 

 

 



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 )تتمة(المالية إيضاحات حول القوائم 
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

13 

 

 )تتمة( األدوات المالية وإدارة المخاطر -10

 مخاطر السيولة

إن مخووواطر السووويولة هوووي مخووواطر أن تواجوووه منشوووأة موووا صوووعوبات فوووي توووأمين السووويولة الالزموووة لمقابلوووة اإللتزاموووات المتعلقوووة 

تنوووتج مخووواطر السووويولة عووون عووودم القووودرة علوووى بيوووع أحووود الموجوووودات الماليوووة بسووورعة وبقيموووة تقوووارب  قووود .بووواألدوات الماليوووة

، كمووووا تجوووواوزت المطلوبووووات 2113ديسوووومبر  31تكبوووودت الشووووركة صووووافي خسووووارة للسوووونة المنتهيووووة فووووي  .قيمتووووه العادلووووة

إلوووى أن قووودرة  رألموووور تشووويا هوووذه إن .المتداولوووة الموجوووودات المتداولوووة ولوووديها خسوووائر متراكموووة كموووا فوووي ذلوووك التووواريخ

عنوود اسووتحقاقها واسووتمرارها فووي نشوواطها يعتموود علووى مقوودرتها علووى ترتيووب تمويوول كووافي  الشووركة علووى الوفوواء بالتزاماتهووا

سوووتمرار عملياتهوووا إللووودى أعضووواء مجلوووس االدارة توقعوووات معقولوووة بوووأن الشوووركة لوووديها مووووارد كافيوووة  .فوووي الوقوووت المناسوووب

توووودار مخوووواطر السووويولة عوووون طريووووق التأكوووود بشووووكل دوري مووون توووووفر سوووويولة كافيووووة، موووون خووووالل  .فوووي المسووووتقبل القريووووب

 ( 1أيضا  أنظر إيضاح رقم ) تسهيالت إئتمانية، لمقابلة أية إلتزامات مستقبلية 

 

 القيمة العادلة

 

يوتم إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام ما بين أطراف راغبة بذلك بشروط تعامول عوادل حيوث 

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

تعتقود اإلدارة أن القيموة العادلوة للموجوودات والمطلوبوات الماليوة للشوركة ال تختلوف  .ترية وتقديرات القيمة العادلةبين القيمة الدف

 .بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية

 

 أرقام المقارنة -13

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




