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 اتوالنشاط التكوين - 5

تقووم شوركة االتصواالت المتنقلوة السووعودية )"الشوركة" أو "عيون السوعودية"( بتقديوـم خوودمات االتصواالت المتنقلوة فوي المملكووة 

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

 

هوـ .324جموادى األولوى  47بتواريخ  314إن الشركة هي "شركة مساهمة سعودية" أنشئت بموجب القرارات الوعاريوة رقوم 

( والمرسوم الملكي رقم .411يناير  1هـ )الموافق .324ذو الحجة  .4بتاريخ  171( وقرار رقم 4111يونيو  33)الموافق 

الصوادر مون  3131424324( والسجـل التجـاري رقوم 4111يونيو  34هـ )الموافق .324األولى جمادى  44/م بتاريخ .2

( كمشوغل ثالوث لخدموة .411موارس  34هوـ )الموافوق 3242ربيوع األول  2مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتواريخ 

 عام. 47لسعودية تبلغ مدتها الهاتف النقال ولديه رخصة تشغيل غير محدودة التقنية في المملكة العربية ا

 

 .، المملكة العربية السعودية 33173، الرياض  427.32إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد 

 

، ولووديها عجووز مليووار لاير سووعودي  3241بقيمووة  4132ديسوومبر  13الووى  4132ينوواير  3تكبوودت الشووركة خسووائر للفتوورة موون 

، كانوت نتوائج الشوركة موا 4132. كما في نهاية الربوع االاالوث مون مليار لاير سعودي  7241بقيمة  متراكم كما في ذلك التاريخ

، والوذي ال يعوّد كتقصوير بقودرة الشوركة علوى الوفواء وفواء بأحود تعهودات اتفاقيوة تمويولكما لم يتم ال،  المعتمدةدون خطة العمل 

. خوالل الربوع األخيور اجتمعوت إدارة الشوركة بوالبنوك الممولوة لمناقشوة التبواين فوي إتفاقية االمرابحوة شروط بالتزاماتها كما في

، واتفقوت أيضوا موع البنووك الممولوة 4132سبتمبر  11خطة أعمالها وحصلت على اعفاء للتعهدات المشار اليها أعاله كما في 

. قام مجلس إدارة الشركة بإعتمواد خطوة 4137مارس  13و 4132ديسمبر  13إلعادة النظر في احتساب التعهدات  المالية لـ 

، وتعمل الشركة حالياً موع  كول مون استشواريي البنووك والبنووك الممولوة لاللتوزام بمتطلبوات 4137يناير  41العمل المعدلة في 

  إتفاقيات التمويل.

دية. لدى مدراء الشوركة توقعوات تعتقد ادارة الشركة أنها ستكون ناجحة في الوفاء بإلتزاماتها من خالل قيامها بأنشطتها االعتيا

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

 

 تخفيض رأس المال إلطفاء الخسائر المتراكمة

نوفمبر  41أعلنت شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )عين( عن توصية مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

تخفيض رأس مال الشركة من بدعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وذلك  4132

لاير سعودي  72.1124232171لاير للسهم(، إلى  31سهم  321.123112111لاير سعودي ) 312.1321112111

 .من رأس المال %27224لاير للسهم(، بنسبة تخفيض قدرها  31سهم  7.121422317)

 

سبتمبر  11يعود السبب الرئيسي لتخفيض رأس المال المقتر  لشطب كامل الخسائر المتراكمة على الشركة حتى تاريخ 

% تقريباً من رأس مال الشركة؛ وذلك كجزء من إرساء خطة التحول وتبعاً لدراسة أعدتها 27224م والتي تبلغ نسبتها 4132

اريها الخارجيين .إن القيمة السوقية للشركة لن تتغير نتيجةً لعملية تخفيض رأس المال، على إدارة الشركة التنفيذية ومستش

 سهم مملوكة(. .423سهم لكل  3الرغم من أن عدد االسهم التى يملكها كل مساهم  سينخفض )سيتم تخفيض 
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 ) تتمة (التكوين والنشاطات  - 5

 )تتمة( تخفيض رأس المال إلطفاء الخسائر المتراكمة

 

 المال بالموافقة على طلب الشركة بتخفيض رأس مالها. حصلت الشركة على قرار من هيئة سوق 4137يناير  41بتاريخ 

العامة غير إن التوصيه أعاله من مجلس إدارة الشركة وموافقة هيئة سوق المال مشروطة بموافقة الشركاء في الجمعية 

  العادية. 

 

سهم فأكار لحضور اجتماع الجمعية العامة  41السادة المساهمين الذين يملكون  قامت الشركة بدعوة 4137يناير  .4بتاريخ 

والتعديالت ذات الصلة في  الرأس الم لتخفيضلموافقة على، توصية مجلس اإلدارة ل 4137فبراير  47بتاريخ  غير العادية

 النظام األساسي للشركة.

 

 إتفاقيات إعادة التمويل

، وقعت الشركة تعوديل وإعوادة جدولوة "اتفاقيوة تسوهيل المرابحوة" موع بعوض مسوتامري تسوهيل المرابحوة 4131يوليو  13في 

مليون لاير سعودي من مواردها النقدية الداخلية لتخفويض  142الحاليين. حسب شروط االتفاقية الجديدة ، سددت الشركة مبلغ 

 (.2مليار لاير سعودي )راجع ايضا   241.ودي إلى مليار لاير سع 2رصيد أصل القرض الحالي من 

 

سووونوات  7موووع توقيوووع اإلتفاقيوووة الجديووودة قاموووت الشوووركة بنجوووا  بتمديووود فتووورة اسوووتحقاق تسوووهيل المرابحوووة الحوووالي لفتووورة 

 .4131يوليو  13والتي كانت تستحق في  .413يونيو  11تنتهي في 

 

مليار لاير سعوي ويدفع بالكامل  4247قرض طويل االجل جديد بمبلغ ، قامت الشركة أيضا بتوقيع تسهيل  4131يونيو 7في 

الممتد لاالث سنوات إلعادة تمويل التسهيل الحالي المتحصل من بنوك تجارية  4134يونيو  7المنتهي في  بتاريخ االستحقاق

 .4131إبريل  1محلية والمستحق في 

  (2ايضا   ايضاً  )راجع

 

 السعوديةاالتفاق مع وزارة المالية 

، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع وعارة المالية السعودية لتأجيل دفعات مستحقة للدولة عن السنوات السبع  4131خالل 

مليار لاير سعودي. إن هذه المدفوعات المؤجلة تحت هذه االتفاقية تخضع لعمولة تجارية تدفع  724القادمة والمقدرة بمبلغ 

 13بلغ المبلغ المؤجل من قبل الشركة كما في  .4143لمستحقة على أقساط متساوية تبدأ في يونيو سنوياً ويتم سداد المبالغ ا

مليون لاير سعودي( والمتضمن في بند المطلوبات غير المتداولة  417: 4131)  مليون لاير سعودي 13.: 4132ديسمبر 

 األخرى.

 

 السياسات المحاسبية الهامة  - 5

المتبعة في إعداد هذه القووائم الماليوة  توم إدراجهوا أدنواه. توم تطبيوق هوذه السياسوات بشوكل منوتظم  إن السياسات المحاسبية الهامة

 لجميع الفترات المعروضة ما لم يذكر غير ذلك.
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 أسس اإلعداد

قات األدوات المالية فيما عدا مشت أعدت القوائم المالية  المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقاً لمبدأ االستحقاق المحاسبي

 .للمحاسبين القانونيين ة السعودية، وطبقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئوالتي تم تقييمها بالقيمة العادلة

 

 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة

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

كما في تاريخ القوائم  وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات، واإلفصا  عن الموجودات والمطلوبات المحتملة

المالية، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات والمصاريف خالل الفترة المالية. يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وهي 

مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم الشركة 

 اضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقاً لتعريفها، نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلية.بتقديرات وافتر

 
إن التقددديرات واالفتراضددات ذات المخدداطر الهامددة التددي قددد ينددتج عنهددا تعددديالت جوهريددة فددي القيمددة الدفتريددة للموجددودات 

 والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة تمت مناقشتها أدناه.

 
 غير الملموسة الموجودات  (أ)

بددرامج بمددن وزارة االتصدداالت والتددراخيص المتعلقددة  الشددركة غيددر الملموسددة تددرخيص حصددلت عليدده الموجددوداتتتضددمن 

 الحاسوب. 

يجعددل ٪( مددن إجمددالي موجددودات الشددركة 71: 2113٪ )6795الملموسددة البددال   الشددركة غيددرلموجددودات الحجددم النسددبي إن 

 وأدائها. مر اإلنتاجي المقدر جوهرية فيما يتعلق بالمركز المالي للشركةمتعلقة بالعال فتراضاتاال

 
 تقدير العمر اإلنتاجي

قتنداه وتقددير االدارة الم للموجدودات ياألداء المسدتقبلبدغيدر الملموسدة يتصدل  المسدتخدم إلطفداء الموجدودات العمر اإلنتداجيإن 

 نتاجي ألهم عناصرأساس تحديد العمر االإن صادية من الموجودات. المنفعة االقت 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 مصطلح إنمدة الرخصة.  النتاجي لها هوالعمر اإن 

 القتصادية.ا ةالمنفع

 ( تراخيص برامج الكمبيوتر4

بشدكل تده مراجع يدتمدخل حيدز االسدتعمال وتدعلدى البرمجيدات وفيده تحدد اإلدارة العمر اإلنتاجي في الوقت الذي يدتم الحصدول 

على المنافع مدن  تحصل الشركة خاللهاالتي سوف  مدى الفترة المتوقعة فياإلدارة  ؤيةيمثل العمر اإلنتاجي ر مالءمة.للمنتظم 

 البرنامج ، ولكن ال تتجاوز مدة الرخصة.

 

 الممتلكات والمعدات)ب( 

 موجددودات٪( مددن إجمددالي 1694: 2113٪ ) 1696 تبلدد  صددول الشددركةأنسددبة كبيددرة مددن  أيضدداً  تمثددل الممتلكددات والمعدددات

تعتبددر جوهريددة فيمددا يتعلددق لتحديددد القيمددة الدفتريددة واالسددتهالك ذات الصددلة  المسددتخدمةولددذلك، فددلن التقددديرات واالفتراضددات 

  بالمركز المالي للشركة وأدائها.
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 تقدير العمر اإلنتاجي

. صدلة األوالقيمة المتبقية في نهاية حيا العمر االنتاجيبعد تقدير  ري يؤخذاالستهالك الدوبفي ما يتعلق إن المصروف المحّمل 

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

 
ومراجعتده سدنويا وتدتم  الموجدودات علدىفيه اإلدارة في الوقت الذي يتم الحصول  هالشركة تحدد لموجوداتالعمر اإلنتاجي إن 

التدي قدد تدؤثر  يةحددا  المسدتقبلباأل التنبدؤعلى التجربة التاريخيدة مدع األصدول المماثلدة وكدذلك صل مبني إن عمر األمة. ئلمالل

فدي المسدتقبل،  لألصدل ، مثل التغيرات في التكنولوجيا. ما لم يكن هناك توقع معقول للتجديدد أو اسدتخدام بدديلة األصلعلى حيا

هدا تقددم الشدركة خددمات ى انتهاء الرخصة المرتبطة بهدا التدي بموجبعلى مدى فترة ال تزيد عليتم استهالك شبكة البنية التحتية 

 االتصاالت.

 (25يضاح إ)راجع ايضاً 

 
 )ج( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

يتم تكوين مخصص لحسابات المددينين المشدكوك فدي تحصديلها عندد وجدود دليدل موضدوعي بدأن الشدركة لدن تسدتطيع تحصديل 

ساسددية لحسددابات المدددينين. ويددتم أخددذ البنددود التاليددة مؤشددراً علددى وجددود هبددوط فددي حسددابات المبددال  المسددتحقة وفقدداً للشددروط األ

 61المدينين التجارية، تعرض المدين لصعوبات مالية أو احتمال إفالسه أو إعادة هيكلدة ماليدة أو صدعوبة أو تدأخر )ألكثدر مدن 

ت الفرديدة الجوهريدة. وبالنسدبة للمبدال  المسدتحقة غيدر يوماً( في سدداد الددفعات المسدتحقة. يدتم عمدل تقدديرات منفصدلة للحسدابا

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

 

 التقارير القطاعية

 )أ( القطاع التشغيلي

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

 تعمل في أنشطة تدر إيرادات. (3

 تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتخصيص الموارد وتقييم األداء. (4

 تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل. (1

  )ب( القطاع الجغرافي

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

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

 )أ( العملة الرئيسية

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

 )ب( معامالت وأرصدة 

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

تجة من تحويل الموجودات المعامالت. يتم قيد أربا  وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك النا

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

 

 النقد وما في حكمه

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

 تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء.

 

 ذمم مدينة

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

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

زيع المبال  المستحقة بموجب الشروط األصلية للذمم المدينة. يتم قيد هذه المخصصات في قائمة األعمال  وتظهر تحت بند "مصاريف تو

وتسويق". وعندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. تقّيد أي مبال  تسترد 

 في وقت الحق لذمم قد تم شطبها بقيد دائن على "مصاريف توزيع وتسويق" في قائمة األعمال .

 مخزون

 .يحدد سعر التكلفة على أساس متوسط التكلفة المرجح .صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقليقّيد المخزون على أساس سعر التكلفة أو 

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

 .برسم األمانةلمكاسب منه مع الشركة و تسجل هذه البضاعة كمخزون يسجل المخزون المباع للموزعين الذي تبقى المخاطر و ا
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 معداتو ممتلكات

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

االستهالك على قائمة األعمال  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

 31 – 1 اإلتصاالت معدات شبكة

 41 مدنية )إتصاالت(أعمال 

 1 أنظمة تقنية المعلومات

 4 خوادم تقنية المعلومات

 4 أثا  ومفروشات

 4 معدات مكتبية

 4 النقل األخرى معداتو سيارات

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

يتم  .الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهرياً من العمر اإلنتاجي المقّدر لألصل في قائمة األعمال  عند تكبدهاتقيَّد مصاريف 

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

 (25)راجع ايضاً إيضاح  

 

 الموجودات غير الملموسة

سدنة بنداًء علدى فتدرة  25لرخصة بالتكلفدة بعدد طدرح اإلطفداء المتدراكم. تدم تحديدد فتدرة اإلطفداء والمقددرة بد  يتم قياس رسم ا

اريف اإلطفداء الترخيص القائمة وشروط تجديد الترخيص وفيما إذا كان الترخيص معتمداً على تقنية محددة. يتم تحميدل مصد

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

يتم تسجيل حقوق إستعمال عدد من خدمات اإلتصاالت عند اإلستحواذ بالتكلفة ويدتم اطفاؤهدا إبتدداًء مدن تداريخ تقدديم الخدمدة 

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

 

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

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

مسديطر عليهدا مدن قبدل الشدركة ويتوقدع منهدا مندافع اقتصدادية مسدتقبلية تتعددى السدنة منتجات برمجية قابلة للتحديد ومميزة و

  الواحدة كموجودات غير ملموسة.

 

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

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

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

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

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

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

ي تاريخ كل فترة مالية. إذا ما تم الحقاً عكس خسارة الهبوط في القيمة، عندئذ تتم عيادة احتمال عكس ذلك الهبوط، وذلك ف

ما القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد، على أال يزيد عن القيمة الدفترية في

صل أو الوحدة المدرة للنقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة الهبوط لو لم يتم إثبات خسارة الهبوط في قيمة ذلك األ

 في القيمة فوراً كدخل في قائمة األعمال . ال يتم عكس خسائر الهبوط في قيمة الموجودات غير الملموسة.

 

 القروض

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

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

 على قائمة األعمال .

 

 ذمم دائنة ومستحقات

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

 

 مخصصات

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

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

 

 الزكاة

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

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

 تحديدها.

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

 لنظام ضريبة الدخل السعودي.
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 للموظفين  نهاية الخدمةمخصص مكافأة 

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

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

ي تاريخ قائمة المركز المالي . يتم إحتساب المبالغ المسددة عند نهاية الخدمة على أساس فيما لو ترك الموظف عمله كما ف

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

 

 المطلوبات المحتملة

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

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

دفق الموارد التى تتضمن المنافع االقتصادية أحداث سابقة ولكن لم يتم اإلعتراف به ألنه ليس من المحتمل أن يؤثرعلى ت

 أو مبلغ التزام ال يمكن قياسة بموثوقية كاملة. لتسوية هذا االلتزام ،

 

 اإليرادات

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

هم لفترات البث والرسائل النصية وجميع خدمات االتصاالت المتنقلة األخرى بما في ذلك توفير خدمات العمالء عند استخدام

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

 

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

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

لكل فترة  كإيرادات مستحقة بينما يتم تأجيل اإليرادات غير المكتسبة من الخدمات التي سيتم تقديمها في الفترات التالية

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

 انتهاء صالحية الرصيد.

 

يووووتم اإلعتووووراف بوووواإليرادات الناتجووووة عوووون توووووفير خوووودمات البيانووووات والمعلومووووات عنوووودما تقوووووم الشووووركة بتقديووووـم الخدمووووة 

ك علوووى طبيعوووة الخدموووة فإموووا يعتووورف بهوووا حسوووب إجموووالي مبلوووغ الفووواتورة الصوووادرة للعميووول أو مبلوووغ العمولوووة ويتوقوووف ذلووو

 المستحق مقابل تيسير الخدمة.

 

يتم تقديم الحوافز للعمالء كجزء من العروض الترويجية. عند تقديـم مال هذه الحوافز في سياق العرض الذي يتضمن مزايا 

القيمة العادلة للحافز والمرتبط بالمزايا األخرى المقدمة للعميل كجزء من العرض نفسه، يؤجل  أخرى، فإن اإليراد الذي يمال

ويعترف به طبقاً لوفاء الشركة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز. وفيما يخص العروض التي تتضمن أكار من ميزة، فإن قيمة 

نفرداً. تقوم الشركة بصفة عامة بتحديد القيم العادلة العرض توعع على كل ميزة بناًء على القيمة العادلة لكل عنصر م

 للعناصر المنفردة طبقاً لألسعار التي يتم عندها بيع كل ميزة على أساس مستقل.
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 داريةإوعمومية ووتسويق  توزيعمصاريف 

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

جزءاً من تكاليف اإليراد كما هو مطلوب وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها. توعع هذه التكاليف بين مصاريف التوعيع 

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

 

 إيجار تشغيليةعقود 

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

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

 .اإليجارالاابت على مدى فترة عقد 

 

 مشتقات األدوات المالية

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

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

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

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

ة حقوق المساهمين . إن األربا  والخسائر المرتبطة بالجزء غير الفّعال يتم االعتراف بها مباشرة كاحتياطي تحوط في قائم

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

 ال  من قبل البند المتحوط منه.الفترة التي حدث فيها التأثير على قائمة األعم
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 النقدية وشبه النقدية  - 1

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 4132 2113 

 153 .44 نقد في الصندوق

 1419733 .139.4 نقد لدى البنوك

 191529211 391319111 ودائع ألجل 

 391.49331 192.39186 
 

إن  .مدع البندوك التجاريدة المحليدةالتدي تسدتحق خدالل ثالثدة أشدهر او اقدل الشركة جزءاً من الفائض النقدي فدي الودائدع  تستثمر

جمدالي عوائدد العمدوالت التدي إن إ .(%.191 : 2113)%  .198 بلغت 2114سنوي للعموالت عن مدة الودائع في معدل الال

 .(مليون لاير سعودي 21963:  2113لاير سعودي ) مليون 938.بلغت  2114خالل  عليها الشركةحصلت 

 

  ، صافيذمم مدينة - 2

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 4132 2113 

 195519848 1..3914.9 ( 2-4و  1-4 ذمم مدينة مفوترة ) إيضاحات

 889481 31.9142 ذمم مدينة غير مفوترة 

 39344 19233 أخرى 

 39.149144 196429673 

 (4219818) (21.9111) ينزل : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 391.193.. 192219855 

 

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

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 4132 2113 

 3749146 .2439.3 يناير  1الرصيد كما في 

 479672 419434 اإلضافات 

 4219818 21.9111 ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 .دة المدينة والدائنة لنفس المشغل، حي  أنه يتم مقاصة االرصللشركة عقود مع مشغلين أخرين 2-3

 متضمنة في االرصدة المدينة والدائنة كما يلي : وال  2113و  2114ديسمبر  31في كما إن صافي االرصدة 
 

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 4132 2113 

 7389.13 4.9114. ذمم مدينة ، صافي 

 .677941 1119112 ذمم دائنة ، صافي

 

 مليون لاير سعودي 859.6تتضمن مبال  مستحقة من جهات ذات عالقة بمبل   إن األرصدة المدينة المفوترة 2-4
 .إلى جهات ذات عالقة دمات إتصاالتمليون لاير سعودي ( وذلك مقابل تقديم خ .6.9:  2113) 
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 مخزون، صافي - 4

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 4132 2113 

 1219.73 19113. أجهزة هاتف وملحقاتها 

 119348 319.41 شرائح هاتف جوال 

 89271 491.1 بطاقات إعادة شحن مسبقة الدفع 

 348 39211 أخرى 

 .19323 1419.41 

 - (129.33) الحركةالمخزون بطيء ينزل : مخصص 

 3493.1 1419.41 

 
 يلي : اكمهي مخزون بطيء الحركة المخصص  في حركةالإن 
 

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 4132 2113 

 - - يناير  1الرصيد كما في 

 - 239244 إضافات

 - (.33924) عكس

 - 129.33 ديسمبر 31الرصيد كما في 
 

 خرى األموجودات الومدفوعة مقدماً المصاريف ال -3

 
 ان حركة مخصص األصول األخرى المشكوك في تحصيلها هي كما يلي:

 
 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 4132 2113 

 (29213) - يناير  1الرصيد كما في 

 - - إضافات

 29213 - شطب

 - - ديسمبر 31الرصيد كما في 

 
 لاير سعودي لعدة موردين ضمن اإلتفاقيات الموقعة خالل مليون  .85دفعات مقدمة من الشركة بقيمة يتضمن هذا الحساب  3-3

لإلتصاالت و التي ستزيد من تغطية الشبكة و تعزيز الجودة لخدمات لتوريد البنية التحتية وذلك من قبل الشركة   2114 عام
 اإلتصاالت المقدمة من قبل الشركة.

 
 
 
 
 
 

 

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 4132 2113 

 3649738 391119.13 (1-6)إيضاح دفعات مقدمة للموردين وتأمينات نقدية مستردة 

 1459454 3149.44 دفعات مقدمة لخطوط النقل ووصالت األلياف 

 12691.8 .323934 إيجار مدفوع مقدماً 

 139224 19434 رسم ترخيص برامج حاسوب مدفوع مقدماً 

 29362 494.3 إعالن مدفوع مقدماً 

 465 29414 تأمين مدفوع مقدماً 

 29642 9433. أخرى 

 3911.9.13 6559183 



  تصاالت المتنقلة السعوديةشركة اإل
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1. 
 

 

 ممتلكات ومعدات، صافي -1

 

 ) بأالف الرياالت السعودية (  

 إضافات 4132يناير  3  

استبعادات / 

 4132ديسمبر  13 تحويالت

      التكلفة 

 4.49141 4496.1 .13981 4419443  تحسينات على المأجور 

 1921.9243 5.49437 3849816 .933..392  1-7 معدات شبكة االتصاالت

 2349113 .56973 279418 ..1.394  أنظمة وخوادم تقنية معلومات 

 3119114 .3915 169377 ..393.  مكتبية  أثا  ومفروشات ومعدات

 19111 - - 19111  سيارات ومعدات النقل األخرى 

 349444 (7179716) .221936 ..44494   2-7 أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء

  191239.13 662977. (896.1) .91.49.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      االستهالكات المتراكمة  

 4149311 - 349156 3139443  تحسينات على الماجور

 .19243943 - 56695.6 49.4.9.41  معدات شبكة االتصاالت 

 1.19.23 - 4591.8 .11.912  أنظمة وخوادم تقنية معلومات 

 1.91.4 - 494.6 ..1494  أثا  ومفرشات ومعدات مكتبية 

 19114 - 23 .1912  سيارات ومعدات النقل األخرى 

  1922.9431 651926. - 291..944. 

 294.39214   294.49333  القيمة الدفترية
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 )تتمة( ممتلكات ومعدات، صافي -1

 

      االستهالكات المتراكمة  

 1719551 - 349.11 1369651  تحسينات على المأجور

 2985.9.23 - 7289621 291319312  معدات شبكة االتصاالت

 3389748 - 749245 2649513  أنظمة وخوادم تقنية معلومات

 .75928 - 139782 619517  أثا  ومفروشات ومعدات مكتبية 

 .3974 - 564 39185  سيارات ومعدات النقل األخرى 

  295.79147 8529113 - 3944.9261 

 492.29616   4..492849  القيمة الدفترية
 

 

 نية لتركيب معدات شبكة االتصاالت.يتضمن هذا البند أعمال مد 7-1

بشكل  2113 و 2114ديسمبر  31اإلنشاء كما في . يمثل بند أعمال رأسمالية تحت شبكاتهال توسعة مرحلة في الشركة إن 7-2

 توسعة شبكات متعددة. ل من تكاليف تحققت رئيسي

 
  

 ) بأالف الرياالت السعودية (  

 إضافات 4131يناير  3  

استبعادات / 

 4131ديسمبر  13 تحويالت

      التكلفة 

 2239551 454 79.67 2159131  تحسينات على المأجور 

 9168..694 4429222 3369788 597219158  1-7 معدات شبكة االتصاالت

 .381958 389183 1196.7 .331981  أنظمة وخوادم تقنية معلومات 

 ..8191 - 19367 7.9832  مكتبية  أثا  ومفروشات ومعدات

 39771 - - 39771  سيارات ومعدات النقل األخرى 

 ..55295 (5259338) 54694.5 5319442   2-7 أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء

  698829141 .149314 (44957.) 797419876 
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 موجودات غير ملموسة، صافي -.

 ) بأالف الرياالت السعودية (   

 4132ديسمبر  13  تحويالت إضافات 4132يناير  3  

      التكلفة 

 41914.93.1 - - 41914.93.1  *رسم الترخيص

 4439.34 896.1 4794.5 .3.4931  رخص برامج حاسوبية 

 78.81. - 008.44 5.8.81   إستخدامحقوق 

  4781878872 .292.5 896.1 478.828842 

 

      اإلطفاء المتراكم  

 827484.8. - 4048040 182.48.77  *رسم الترخيص

 .582825 - 98.40. 57.8.44  رخص برامج حاسوبية 

 78228 - 28240 58517  إستخدامحقوق 

  184448.2. 4..8942 - .84218852 

 5882.68252   .5.8715854  القيمة الدفترية

 

 
 ) بأالف الرياالت السعودية (   

 4131ديسمبر  13  تحويالت إضافات 4131يناير  3  

      التكلفة 

 23935.9181 - - 23935.9181  *رسم الترخيص

 .1.5967 .44957 .1. 94489.9  رخص برامج حاسوبية 

 9.8.84 - 9.8.84 -   حقوق إستخدام

  2.84448.39 1.97.4 008484 2.848.88.0 

 

      اإلطفاء المتراكم 

 ...484.28 - 4048044 .49133937  *رسم الترخيص

 8322..9 - 38442. 94983.4  رخص برامج حاسوبية 

 .9894 - .9894 -  حقوق إستخدام

  082.4844. 4.88344 - 48222834. 

 9.8.498923   .9482808.4  القيمة الدفترية

 
بتاريخ  357( ورقم  2117يونيو  11ه   ) الموافق 1428جمادى األولى  25بتاريخ  176بموجب القرارات الوزارية رقم * 

 ه 1428جمادى األولى  26بتاريخ / م 48(، و المرسوم الملكي رقم   2118يناير  7ه   ) الموافق 1428ذو الحجة  28

( تم منح الشركة الترخيص كمشغل ثال  لخدمات الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية  2117يونيو  12) الموافق  

مليون لاير سعودي  44.918وتشمل رسوم الترخيص أيضاً على مبل  يعادل  .مليار لاير سعودي 229.1سنة مقابل  25لمدة 

ً للمعايير المتعارف عليهالتمويل التك في المملكة العربية  اليف المتعلقة بها وتم رسملتها كجزء من تكلفة الترخيص وفقا

  .السعودية
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22 
 

 

 وض طويلة األجلالقرتسهيالت  -.

 

مليار لاير سعودي تقريباً، من قبل البنك السعودي الفرنسي في يوليو من عام  975.تم ترتيب تسهيل المرابحة المشترك البال    1-.

مليدار لاير سدعودي وجدزء آخدر بالددوالر األمريكدي  .791. يتكون تسهيل المرابحة من جزء باللاير السعودي بلجمدالي .211

 مليار لاير سعودي(. 2966ي )أي ما يعادل مليون دوالر أمريك 711بلجمالي 
 

إن مصاريف التمويل كما هو مذكور في إتفاقية تسهيل المرابحدة تسدتحق بأقسداط ربدع سدنوية علدى مددة القدرض. وفقداً لشدروط 

( لسدتة 2111أغسدطس  12األساسدي ) إتفاقية تمويل المرابحة استعملت الشركة الخيارين المتاحين لها لتمديد تاريخ اإلسدتحقاق

قامت الشركة ، 2112خالل عام . 2112يوليو  27أشهر لكل خيار لمجموع تجديد التسهيل لسنة كاملة وتاريخ إستحقاق نهائي 

مليدون لاير سدعودي مدن خدالل المتحصدالت النقديدة مدن عمليدة إصددار حقدوق أسدهم  751بتسديد جزء من هدذا التمويدل بقيمدة 

  أولوية.

 .2113يوليو  31لفترة الالحقة، نجحت الشركة في الحصول على عدة موافقات لتمديد التسهيل حتى في ا

 

، وقعت الشركة إتفاقيدة لتعدديل وإعدادة جدولدة "إتفاقيدة تسدهيل المرابحدة" مدع مجموعدة مدن البندوك والتدي 2113يوليو  31في 

يونيدو  31سدهيل المرابحدة لفتدرة خمدس سدنوات تنتهدي فدي تشمل مستثمري تسدهيل المرابحدة الحداليين لتمديدد تداريخ إسدتحقاق ت

. وقد تم إعادة هيكلة االتفاقية الجديدة بحي  يتم سداد القرض بشكل تددريجي، 2113يوليو  31و التي كانت تستحق في  2118

% 75ال% من القرض خالل السنتين الرابعة والخامسدة مدن مددة التسدهيل كحدد أدندى إلزامدي ، فيمدا تسدتحق 25حي  يستحق 

مليون لاير  .36بقيمة  من مواردها النقدية الداخليةالمتبقية عند حلول تاريخ االستحقاق. قامت الشركة بسداد جزء من التسهيل 

 لاير سدعودي مليدار6935السدعودي يبلد   بداللاير مليار لاير سعودي ، الجدزء 8963 ويبل  رصيد أصل القرض الحالي سعودي

 .مليار لاير سعودي( 293) دوالر أمريكي مليار 196يبل  مريكي األوالجزء بالدوالر 

 

 

  

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 4132 2113 

   

 2119115 4119114 3-. الجزء المتداول –تسهيل ضمان إئتمان تصدير 

 4119114 2119115 

   

 .89631976 .9311913. 1-. الجزء غير المتداول –تسهيل مرابحة مشترك 

 292519111 494419111 2-. تسهيل طويل األجل من بنك تجاري محلي

 5169266 1139433 3-. الجزء غير المتداول –تسهيل ضمان إئتمان تصدير 

 3393.19111 1193879135 

 3391.19114 1195879141 
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23 
 

 

 )تتمة(القروض طويلة األجل تسهيالت  -.
 

ن مصددداريف التمويدددل كمدددا هدددو محددددد فدددي اتفاقيدددة تسدددهيل المرابحدددة تسدددتحق بأقسددداط ربدددع سدددنوية خدددالل الخمدددس سدددنوات. إ

 ان التسددددهيل الجديددددد مضددددمون جزئيددددا بموجددددب كفالددددة معطدددداة مددددن شددددركة االتصدددداالت المتنقلددددة ش.م.ك. ورهددددن أسددددهم

 و كبار المساهمين. الموؤسسين المساهمين مملوكة من قبل
 

 المالية المفروضة من قبل البنوك المقرضة كما يلي:تتلخص التعهدات 

 .المدينة والذمم العقود بعض التنازل عن .أ 

 على قيود التأمين والحسابات التشغيلية. رهونات .ب 

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

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

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

كما لم يتم الوفاء بأحد تعهدات اتفاقية  المعتمدة، كانت نتائج الشركة ما دون خطة العمل 2114من  االثال كما في نهاية الربع 

خالل الربع تلك االتفاقية.  شروط يعّد كتقصير بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها كما في والذي ال المذكورة أعاله تمويلال

، واتفقت أيضاً مع 2114سبتمبر  31كما في من البنوك الممولة  عفاء للتعهد المذكور أعالهإالشركة على  دارةإ حصلتاألخير 

 .2115مارس  31و ل  2114ديسمبر  31فى احتساب التعهدات  المالية ل   البنوك الممولة إلعادة النظر
 

 مليون لاير سعودي وجزء بالدوالر األمريكي يبل  19875يتكون هذا التسهيل من جزء باللاير السعودي يبل  إجماليه  2-.

مليددون لاير سددعودي( وذلددك مقابددل ضددمانات مقدمددة مددن قبددل شددركة  375مليددون دوالر أمريكددي )أي مددا يعددادل  111إجماليدده  

يخضع هذا التسهيل ألعباء عموالت منصوص عليهدا فدي اإلتفاقيدة وديدن ثدانوي لتسدهيل المرابحدة  .اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك

 .2113ابريل  3الحالي وكان يستحق الدفع في 
 

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

 

مليدددار لاير سدددعوي وبفتدددرة  2925قامدددت الشدددركة بتوقيدددع تسدددهيل قدددرض طويدددل االجدددل جديدددد بمبلددد   ، 2113يونيدددو  5فدددي 

و التدددي قدددد تدددم ترتيدددب  الجديددددة قيدددة التسدددهيلاتفا اسدددتحقاق تمتدددد لدددثال  سدددنوات إلعدددادة تمويدددل التسدددهيل المدددذكور أعددداله.

مددع تحددالف بنكددي يضددم أربعددة بنددوك. يخضددع التسددهيل الجديددد ألعبدداء تمويددل مددذكورة فددي االتفاقيددة ويعتبددر ديددن التسددهيل 

مددددن قبددددل شددددركة  ، ومغطددددى بالكامددددل بضددددمان غيددددر مشددددروط وغيددددر قابددددل لإللغدددداء القددددائم ثددددانوي لتسددددهيل المرابحددددة

               فددددددي تدددددداريخ االسددددددتحقاق بدفعددددددة واحدددددددة . إن هددددددذا التسددددددهيل الجديددددددد سدددددديدفع بالكامددددددلش.م.كاإلتصدددددداالت المتنقلددددددة 

 .2116يونيو  5

 

 325تم التوقيع علدى اتفاقيدة تسدهيل ضدمان ائتمدان تصددير مؤلدف مدن جدزئين )أ و ب( يبلد  مجموعهمدا  2112يونيو  21 في 3-.

هذا التسدهيل مضدمون مدن قبدل شدركة االتصداالت المتنقلدة ش.م.ك.  مليون دوالر أمريكي بين الشركة، وبعض بنوك دولية. إن

 ودين ثانوي لتسهيل المرابحة. 

 إن الغرض من هذا التسهيل هو:

 .تسديد مبال  دائنة ألحد موردي الشركة التقنيين 

  المقدمة من نفس المورد التقني. الجديدة يةخطط التوسعالالمزيد من تمويل 
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24 
 

 

 )تتمة(القروض القصيرة والطويلة األجل  -.
 

         ( مليدددددون دوالر أمريكدددددي 155 مدددددن القدددددرض ) (أ)، قامدددددت الشدددددركة باسدددددتخدام الجدددددزء  2114ديسدددددمبر  31كمدددددا فدددددي 

 8.: 2113) مليدددددون دوالر أمريكدددددي 8.بالكامدددددل، كمدددددا وقامدددددت باسدددددتخدام (  دوالر أمريكددددديمليدددددون  151:  2113) 

مدددن الجدددزء ب. تدددم إلغددداء الجدددزء المتبقدددي مدددن  المصدددرح بهدددا مليدددون دوالر أمريكدددي 171 ال مدددن مليدددون دوالر أمريكدددي(

 .2113خالل الربع األول لعام  مليون دوالر أمريكي 72البال   الجزء ب غير المستخدم

 

 القدرضإن سدداد  .القدرضنصدف سدنوية علدى مددة  أقسداطعلى  اتفاقية التسهيل تستحقمصاريف التمويل كما تم ذكرها في  إن

 دوالر مليدون 155)إجمدالي  القدرضمدن  أللجدزء  2112على دفعات نصف سنوية لمدة خمس سنوات تبددأ بشدهر يوليدو  سيتم

تدم  2114ديسدمبر  31. كمدا فدي (أمريكدي دوالر مليون 8.)إجمالي  القرضمن  بللجزء  2113بشهر يوليو  وتبدأ( أمريكي

 .: أربعة أقساط(2113) بالكامل عند استحقاقها ثمانيةال جميع األقساط سداد

 :ديسمبر مايلي 31كما في  تفاصيل إستحقاق تسهيالت القروض طويلة األجلإن   4-.

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 4132 2113 

4132 - 4112117 

4137 5336331 4112117 

4134 561156156 42..32721 

4131 561656553 32.142231 

413. .65166311 422112111 

 5566116361 3327.12121 
 

 أوراق دفع  -31

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 
 4132 2113 

   متداولة 
 329331 - شركة هواوى انفسمنت العربيه السعودية المحدوده 

 - 329331 

   غير متداولة 
 29542 - شركة هواوى انفسمنت العربيه السعودية المحدوده

 - 29542 
 

 دائنةالذمم ال -33

 بأالف الرياالت السعودية ()  
 4132 2113 

 4839415 ..41492 دائنون تجاريون 
 129.65 119124 أخرى 

 4349423 4.69371 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تصاالت المتنقلة السعوديةشركة اإل
 ( ) شركة مساهمة سعودية

 
 )تتمة(المالية إيضاحات حول القوائم 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

25 
 

 

 مع جهات ذات عالقة  وأرصدة معامالت -34

)بمدا  العالقدةوجميع الجهات ذات  رئيسيمساهم ،  .ك.م.شركة االتصاالت المتنقلة شتتضمن الجهات ذات العالقة في الشركة 

وحقدوق التصدويت  صدويتأسهم الشدركة ولهدم حدق الت الذي يمكلون المؤسسين في ذلك الشركات التابعة والزميلة( والمساهمين

 .في الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

 ذات عالقة جهاتمعامالت مع 

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

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 4132 2113 

 132344 3391.3 إيرادات 

 422441 3493.4 تكلفة اإليرادات

 212421 249143  مصاريف أتعاب إدارية

 3722417 3149433 أعباء تمويل 

 
، مساهم األغلبية عدة قروض التي تحمل فائدة للشركة. باإلضافة إلى ذلك قددمت شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك قدمتوقد و

الفائددة فدي أسدعار متفدق عليهدا  حتسدبتبعض المدفوعات أيضا من قبل شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك نيابة عن الشدركة. وا

 .للشركة

 
علددى أسدداس االتفاقيددة  المتنقلدده ش.م.ك. مسدداهم األغلبيددةشددركة اإلتصدداالت مددن قبددل  إلددى الشددركة اإلداريددة االتعددابل يددتددم تحمّ 

 .الموقعة

 

 (14راجع أيضاً إيضاح )

 

 رصدة جهات ذات عالقةأ

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

 

 من جهات ذات عالقة  المستحقالجزء المتداول من  (1)

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 4132 2113 

 .4976 - زين البحرين

 

 إلى جهات ذات عالقة  المستحقالجزء المتداول من  (2)

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 4132 2113 

 379617 - زين السودان

 .3962 19313 الحساب الجاري -شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك 

 371 - أخرى

 19313 419617 

 369838 19313 ، صافيعالقة ذاتإلى جهات  المستحق
 

 

 إلى جهات ذات عالقة  المستحقالمتداول من غيرالجزء  (3)

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 
 4132 2113 

 .1219.1 1.49.11 أتعاب إدارية -ك .م.شركة االتصاالت المتنقلة ش
 



  تصاالت المتنقلة السعوديةشركة اإل
 ( ) شركة مساهمة سعودية

 
 )تتمة(المالية إيضاحات حول القوائم 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

26 
 

 

 خرى األمطلوبات المستحقة والمصاريف ال -31

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 
 4132 2113 

 192119116 391219423 تجارية  
 5519721 .113911 مصاريف مستحقة

 4819875 .932..2 ( 18رسوم حكومية ) إيضاح 
 419118 319112 الموظفين 

 .16988 4.9134 أعباء تمويل 
 3489371 44391.4 أخرى 

 49.349311 29648986. 

 
 

 دفعات مقدمة من المساهمين المؤسسين  -32

ن بتقددديم مبددال  كدددفعات مقدمددة ين المؤسسدديمم قددام بعددض المسدداه.211للترتيبددات المتفددق عليهددا مددع الشددركاء خددالل عددام طبقدداً 

، وفقا لجميع الموافقات ذات الصلة، استخدمت الشركة المبدال  األساسدية لهدذه الددفعات المقدمدة علدى 2112خالل عام للشركة. 

م أحد المساهمين المؤسسدين قدروض إضدافية و دفدع بعدض القدروض نيابدة عدن زيادة رأس مال الشركة. باإلضافة إلى ذلك، قد

 الشركة.

 

 خضع لمصاريف تمويل على أساس المعدالت السائدة في السوق.جميع الدفعات المقدمة  و القروض و المبال  الدائنة ت

 

 31كما في  المذكورة أعاله لقة بهافيما يلى تفصيل لما تبقى من الدفعات المقدمة من المساهمين واألعباء المستحقة المتع

 ديسمبر:
 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

  4132  2113 

 292649451  494119144  .شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك

 89413  9231.  بيت أبوظبي لالستثمار

  4941.9134  292729863 

 7619376  4..139.  أعباء مالية مستحقة

  192149341  39134923. 
 

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

 قائم.سداد تسهيل المرابحة ال
 

 

 مالية الدوات األمشتقات   -34

مع مبال  العقود األسدمية ( 2118في عام والتي تستحق )تتلخص القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية )مقايضة معدل الربح( 

 بما يلي :

  السلبيةالقيمة العادلة 

 ةسمياإل ودالعققيمة  ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 ) بأالف الرياالت السعودية (
 

249. 4252 
 

232141 ..6163 2213721.7 
مشتقات األدوات المالية 
 لتحوط التدفقات النقدية

 

 ال تعكس قيمة التدفقات النقدية المستقبلية المعنية.قيمة العقود اإلسمية 



  تصاالت المتنقلة السعوديةشركة اإل
 ( ) شركة مساهمة سعودية

 
 )تتمة(المالية إيضاحات حول القوائم 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

27 
 

 
 

 
 
 

 رأس المال  -33

لاير  11مليدار سدهم وتبلد  القيمدة االسدمية لكدل سدهم  1918مدن  2113و 2114ديسدمبر  31يتكون رأس مال الشركة كما في 

 :سعودي وهي مملوكة كاآلتي

 عدد األسهم المساهمون
 رأس المال 

 )بآالف الرياالت السعودية (

 491119251 21193449131  .شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك

 6319434 3193219131 مصنع البالستيك السعودي 

 6449.58 3292.49.31 مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت 

 479153 291349411 شركة ركيزة القابضة

 2319451 4193249112 بيت أبو ظبى لإلستثمار

 22.9612 449.339442 شركة المراعي 

 22.9612 449.339442 مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت 

 1149816 3392.19334 شركة الجريسي للتنمية المحدودة 

 619113 391139441 مؤسسة النخبة المعمارية للهندسة والمقاوالت 

 579413 491219114 شركة السيل الشرقية المحدودة 

   342913.93.1 6924796.2 

 495539318 24491119.11 اكتتاب عام 

 319.139111 391.193119111 اإلجمالي 
 

 .(1)راجع اإليضاح رقم 

 

 اإليرادات  -31

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 4132 2113 

 5981.9123 4931.9331 رسوم إستخدام 

 36.9714 1.49413 اشتراك 

 3339751 1..41.9 أخرى 

 394219.13 695229587 
 

 

  و المبيعات اإليراداتتكلفة  -.3

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 4132 2113 

 12133..32 561556315 رسوم استخدام الشبكات األخرى 

 4232743 1356.55 الرسوم الحكومية 

 1422132 48282.4 خطوط  مستأجرة 

 2.421.4 6566515 أخرى 

 1914394.3 121.12114 

 

تتعلق الرسوم الحكومية بالترخيص السنوي ورسدوم المخصصدات التجاريدة فدي إطارالتعليمدات الصدادرة مدن هيئدة اإلتصداالت 

 .وتقنية المعلومات

 

 

 



  تصاالت المتنقلة السعوديةشركة اإل
 ( ) شركة مساهمة سعودية

 
 )تتمة(المالية إيضاحات حول القوائم 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

28 
 

 

 

 مصاريف توزيع وتسويق   -.3

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 4132 2113 

 3.59667 .2349.3 رواتب الموظفين وأعباء متعلقة

 5379186 2..1229 إصالح وصيانة 

 2869221 14.9441 مصاريف إيجار 

 .945..2 1..4.19 عمولة الوكالء 

 2719113 4119312 إعالنات 

 6191.4 49344. خدمات استشارات

 479672 419434 ( 4مصروف ديون معدومة )إيضاح 

 479241 249143 ( 12أتعاب إدارية )إيضاح 

 419467 .44933 منافع 

 439187 19242. أخرى 

 491139241 291289115 

 

 مصاريف عمومية وإدارية  -41

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 
 4132 2113 

 1139245 3419412 رواتب الموظفين وتكاليف متعلقة 

 479.81 439343 مصاريف إصالح وصيانة 

 189247 419.13 خدمات استشارات 

 169177 319121 أتعاب قانونية ومهنية 

 69543 - مصروف ضريبة االستقطاع 

 19117 .2913 نظمةلألدعم وصيانة 

 593.4 (3149234) ( 1-21 إيضاح) مخصص قضايا

 179.62 329311 أخرى 

 .39221 2169455 

 
 مليون لاير سعودي وذلك ألنها لم تعد 135، تم عكس بعض مخصصات القضايا القانونية والبالغة 2114 عام خالل 21-1

 مستعمل. يأي قانونر إلى ستمرارية اإليجابية في كسب عدد من القضايا واستناداً على اإل الزمة بناءً          
  



  تصاالت المتنقلة السعوديةشركة اإل
 ( ) شركة مساهمة سعودية

 
 )تتمة(المالية إيضاحات حول القوائم 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

2. 
 

 

 خسارة السهم -43

ح لعدد األسهم القائمة والبالغة للسنةتم احتساب الخسائر للسهم بتقسيم الخسائر   لسدنةل مليار سهم 1918أي  على المتوسط المرجَّ

 .2113و  2114ديسمبر  31المنتهية في 

 

 الزكاة  -44

 مكونات الوعاء الزكوي 

حسدب إلدى بعدض التعدديالت  ديسدمبر الخاضدعة 31التقريب ي للسنة المنتهية في  تتكون العناصر الهامة المكونة للوعاء الزكوي

 : أنظمة مصلحة الزكاة والدخل مما يلي

 

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 4132 2113 

 894519864 3914.9314 حقوق المساهمين كما في بداية السنة 

 4819684 1349.14 المخصصات كما في بداية السنة 

 14914.9851 3292439414 قروض طويلة األجل ودفعات مقدمة من المساهمين 

 191219358 393149112 التزامات اخرى غير متداولة

 (195879711) (3934.9.11) أدناه (  صافي الخسارة المعدلة للسنة ) إنظر

 (492.29616) (294.39214) ممتلكات ومعدات 

 (1893519126) (3193.19112) موجودات غير ملموسة 

 (2796.6) (1.9333) الوعاء الزكوي التقريبي السالب للشركة 

 
 .التقريبي أو صافي الدخل المعدل ، أيهما أكثر % من الوعاء الزكوي295تحتسب الزكاة الشرعية بواقع 

 

 احتساب صافي الخسارة المعدلة
  

 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 4132 2113 

 (196519465) (3943.9434) صافي الخسارة للسنة 

 1298.2 319242 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين- 

 519863 419434 بطيء الحركةمخصص الديون المشكوك في تحصيلها و مخصص مخزون  -

 - 129.33 خرمخصص أ  -

 (195879711) (3934.9.11) صافي الخسارة المعدلة للسنة 

 

 وضع الربوطات الزكوية

هذه القوائم المالية حيد  ان الوعداء الزكدوى للشدركة يظهدر بالسدالب باإلضدافة إلدى تكبدد  للسنة في مخصص زكاة تكوينلم يتم 

قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكويدة عدن السدنوات  . و قد2118لقد انهت الشركة الربط الزكوي عن سنة  .الشركة لخسائر

 .ولم تستلم الشركة الربوطات الزكوية النهائية عن السنوات المذكورة أعاله ،إلى مصلحة الزكاة والدخل 2113حتى .211

 
  



  تصاالت المتنقلة السعوديةشركة اإل
 ( ) شركة مساهمة سعودية

 
 )تتمة(المالية إيضاحات حول القوائم 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

31 
 

 

 إلتزامات وإرتباطات محتملة -41

 

 الرأسمالية اإللتزامات 41-3

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

 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

  4132  2113 
 2759441  3319321  شهر 12خالل 

 -  494219414  سنوات 5-2من 

  49.1.931.  2759441 

 .إليجارات التشغيليةاتزامات لحول ا 23إيضاح رقم  راجع
 

 مشغل آخرمن مطالبات   41-4

من شركة اتحاد اتصاالت )"موبايلي"( للبدء في إجدراء التحكديم المتعلقدة بمطالبدة  ، تلقت الشركة طلباً 2114نوفمبر 16 في

 سدعودي مليدون لاير 5897 وغرامة بمبلد  لاير سعودي مليار 292 بمبل شركة موبايلي متنازع عليها ومرفوضة قائمة من 

 .من شركة موبايلي على الشركة

 

شدركة موبدايلي فيمدا  ضددفدي إجدراءات تحكديم  طدرف هدي 2114ديسدمبر  31الشركة كمدا فدي لما جاء أعاله فلن ونتيجة 

 2118مددايو  6ن اتفاقيددة الخدددمات )"االتفاقيددة"( التددي أبرمهددا الطرفددان فددي مدد تنشددأ بمطالبددة متنددازع عليهددا والتددييتعلددق 

حتدى  المسدار الطبيعدي لألعمدالالمالحق ورسالة العرض، التدي تدم تنفيدذها مدن قبدل الطدرفين فدي وذات الصلة  توالتعديال

وتعتبدر الشدركة أن هدذا العمدل مدن جاندب  .المالحق ورسدالة العدرضو هذه التعديالتللغاء بموبايلي من جانب واحد  قامت

 .شركة ليس لها أساس، كما أنها غير متحققة وغير شرعيةوحسب إدارة ال واحد من موبايلي هو أساس مطالبتها

 

التعدديالت  إللغداء مدن جاندب واحدد الحدق هايكدن لددي لدم أن موبدايلي تعتقدد الشدركة  ،قانوني خدارجيستنادا إلى رأى فني وإ

وأي  باألغلبيدة تدم رفدض إجدراءات موبدايليالشريعة  قانون شروط العقد أو حتى عن طريق، ال والمالحق ورسالة العرض

التعدديل والمالحدق ورسدالة العدرض التدي تدم تطبيقهدا فدي البدايدة مدن قبدل تتماشدى مدع شدروط  لتدي لدم تكدنفواتير الحقدة وا

 الطرفين في السير العادي للعمليات.

 

كدن تحديددها ، والنتيجدة النهائيدة للتحكديم ال يم 2114ديسدمبر  21ان جلسات التحكيم التى هى قيد التنفيذ، بددأت بالفعدل فدي 

كافيدة ولديس  2114ديسدمبر  31بشكل موثوق فى هذه المرحلدة. وتعتقدد االدارة أن المبدال  المدذكورة فدي دفاترهدا كمدا فدي 

 هناك  أي حاجة لمخصص إضافي.

 

 والغرامات وغيرها من المطالبات إلجراءات القانونية األخرىا 41-1

 

الدعاوى القضائية والعقوبات والغرامات المفروضة مدن قبدل المدنظم مواصلة لتخضع الشركة في سياق األعمال االعتيادية 

سدتناداً الدى محدامي إ ،وغيرها من المطالبات من المدوردين وشدركات االتصداالت التدي تقددم خددمات الخلويدة. تعتقدد اإلدارة

ير كبيدر علدى المركدز ن يكدون لهدا تدأثلد عند حسدمها أن هذه المسائل مكتب المحاماة الخارجي واالستشاري الفنيالشركة و 

  .المالي أو نتائج عمليات الشركة
 



  تصاالت المتنقلة السعوديةشركة اإل
 ( ) شركة مساهمة سعودية

 
 )تتمة(المالية إيضاحات حول القوائم 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

31 
 

 

  التزامات اإليجارات التشغيلية  -42

 بمداالفنية والمكاتب المتعلقة بعملياتها. تتمثل االلتزامات المتعلقة بتلدك اإليجدارات التشدغيلية  والمباني المواقعالشركة  تستأجر

 : يلي

 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

  4132  2113 
 2289644  4149423  شهر 12خالل 

 149575.  3931493.3  سنوات 5-2من 

 .19143921  391119114  سنوات 5أكثر من 

  491449232  292869438 

 

 التغير في التقديرات المحاسبية -44

 التالية:، قرر مجلس إدارة الشركة تغيير العمر االنتاجي المقدر لبنود الممتلكات والمعدات  2114خالل عام 

  السنوات 
 4131 حتى .411

 السنوات
 4132بداية من  

 11 – 3 8 - 2 اإلتصاالت معدات شبكة

 21 15 أعمال مدنية ) إتصاالت (

 3 2 أنظمة تقنية المعلومات

 5 2 معدات مكتبية

 

الجديددددة تعكدددس قامدددت الشدددركة بهدددذا التغييدددر بنددداء علدددى دراسدددة فنيدددة ومؤشدددرات مقارندددة محليدددة حيددد  ان التقدددديرات 

 بصورة أوضح العمر االنتاجي المتوقع لألصول المذكورة أعاله.

 

. نتيجة لهذا التغيير، إن صافي الخسارة 2114يناير  1ان أثر هذا التغير في التقديرات تم احتسابه بأثر مستقبلي إعتباراً من 

بالنتائج فيما لو تم بنائها على التقديرات القديمة  مليون لاير سعودي مقارنةً  223أقل ب   2114ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 من قبل الشركة.

 

 المعلومات القطاعية -43

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

نتائج كل قطاع من القطاعات التشغيلية الرئيسية ، وبما أن متطلبات هذا المعيار من حي  الحدود المنصوص عليها، أخذاً 

سية منذ بداية النشاط تتركز في تقديم خدمات اإلتصاالت الصوتية المتنقلة، خدمات بعين اإلعتبار أن عمليات الشركة الرئي

على  عالقة، لم تتحقق كما في تاريخ قائمة المركز الماليت وخدمات اإلتصاالت األخرى ذات المتنقلة، اإلنترن حزم البيانات

طها في المملكة العربية تطبيق. تمارس الشركة نشافلن إدارة الشركة تعتقد أن إيضاح المعلومات القطاعية غير قابلة للذلك 

 .السعودية
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  األدوات المالية وإدارة المخاطر   -41

إلى مخاطر مالية مختلفة، وتتضدمن هدذه المخداطر: مخداطر السدوق )تشدمل مخداطر  من خالل نشاطها أنشطة الشركة تتعرض

يركدز  .مخداطر االئتمدان ومخداطر السديولةوالعملة، مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ومخداطر األسدعار(، 

لمالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسدية برنامج إدارة المخاطر العام للشركة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق ا

 .المحتملة على األداء المالي للشركة

تقدوم اإلدارة العليدا بتحديدد وتقيديم والتحدوط ضدد المخداطر الماليدة مدن خدالل تعداون  .إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا تدار

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

 

تتضدددمن األدوات الماليدددة المعروضدددة ضدددمن قائمدددة المركدددز المدددالي النقديدددة وشدددبه النقديدددة والمددددينون والقدددروض واوراق 

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

 

إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى الشركة حقاً قانونيداً فدي يتم 

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

 

 ةمخاطر العمل

إن معظدم  .في قيمة األدوات المالية بسبب التغيدرات فدي أسدعار صدرف العمدالت األجنبيدة إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير

 تراقب اإلدارة أسعار العمالت المتغيرة و .المرتبط باللاير السعودي  معامالت الشركة هي باللاير السعودي والدوالر األمريكي

 .مخاطر العملة غير جوهريل تعرض الشركة تعتقد االدارة ان

 
 القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولةمخاطر 

إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي التعرضات لمخاطر مختلفدة تتعلدق بتدأثير تذبدذبات أسدعار العمولدة 

ندتج بشدكل رئيسدي مدن إن مخاطر سعر العمولة على الشركة ت .السائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة

وأوراق الددفع والددفعات  المقدمدة مدن المسداهمين وتمويدل المرابحدة  التدي تشدمل تمويدل المرابحدة المشدترك تسهيالت القروض

تدير الشركة مخاطر التددفقات النقديدة لسدعر  .المشترك والتي لها أسعار عمولة عائمة والتي تخضع إلعادة تسعير بشكل دوري

إن لعقود المقايضة هذه تدأثير  .بلستخدام عقود مقايضة أسعار العمولة العائمة بالثابتة المشترك مويل المرابحةالعمولة المتعلقة بت

بموجب عقود مقايضدة أسدعار العمولدة، تتفدق  .اقتصادي على تحويل تمويل المرابحة بسعر عمولة عائمة إلى سعر عمولة ثابتة

الشركة مع أطراف أخرى على تبادل الفرق بين أسعار العقود بمعدالت عمولة ثابتة ومعدالت عمولة عائمة والتي يتم احتسابها 

 .بالرجوع إلى المبال  اإلسمية المتفق عليها

 
 مخاطر السعر

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

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

  .معرضة حالياً لمخاطر السعر
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 االئتمانمخاطر 

 .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 

 

 مخاطر السيولة

إن مخددداطر السددديولة هدددي مخددداطر أن تواجددده منشدددأة مدددا صدددعوبات فدددي تدددأمين السددديولة الالزمدددة لمقابلدددة اإللتزامدددات المتعلقدددة 

قدددد تندددتج مخددداطر السددديولة عدددن عددددم القددددرة علدددى بيدددع أحدددد الموجدددودات الماليدددة بسدددرعة وبقيمدددة تقدددارب  .بددداألدوات الماليدددة

، ولدددديها خسدددائر متراكمدددة كمدددا فدددي 2113ديسدددمبر  31تكبددددت الشدددركة صدددافي خسدددارة للسدددنة المنتهيدددة فدددي  .قيمتددده العادلدددة

عندددد اسدددتحقاقها واسدددتمرارها فدددي  إلدددى أن قددددرة الشدددركة علدددى الوفددداء بالتزاماتهدددا راألمدددور تشدددي هدددذه إن .ذلدددك التددداريخ

لددددى أعضددداء مجلدددس االدارة توقعدددات  .نشددداطها يعتمدددد علدددى مقددددرتها علدددى ترتيدددب تمويدددل كدددافي فدددي الوقدددت المناسدددب

تددددار مخددداطر السددديولة عدددن طريدددق  .سدددتمرار عملياتهدددا فدددي المسدددتقبل القريدددبإلمعقولدددة بدددأن الشدددركة لدددديها مدددوارد كافيدددة 

 .التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، من خالل تسهيالت إئتمانية، لمقابلة أية إلتزامات مستقبلية

 ( 1أيضاً أنظر إيضاح رقم )  

 

 القيمة العادلة

 

إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام ما بين أطراف راغبة بذلك بشروط تعامدل عدادل حيد  يدتم 

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

تعتقدد اإلدارة أن القيمدة العادلدة للموجدودات والمطلوبدات الماليدة للشدركة ال تختلدف  .القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة بين

 .بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية
 

 

 

 المقارنة أرقام -.4

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

 

 لمالية الموافقة على القوائم ا -.4

 .2115فبراير  25 بتاريخالموافقة على هذه القوائم المالية  من قبل مجلس اإلدارة  تمت

 




