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 التكوين والنشاطات - 1
تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )"الشركة" أو "زي  السعودية"( بتقديـممممممم خدمات االتصاالت المتنقلة  1-1

وإدارة وصمميانة خدمات الفاتف في المملكة العربية السممعودية حيث تقوم بتشممغيل وشممراء وتقديـمممممممممم وتركيا 
 .المتنقل

 
جمادى  25بتاريخ  176إ  الشممركة  ي "شممركة مسمما مة سممعودية" أنشممئت بموجا القرارات الوزارية رقم  

 7 ـممممم )الموافق 1428ذو الحجة  28بتاريخ  357( وقرار رقم 2007يونيو  11 ـممممم )الموافق 1428الولى 
( 2007يونيو  12 ـممممم )الموافق 1428جمادى الولى  26يخ م بتار/48( والمرسوم الملكي رقم 2008يناير 

 4الصادر م  مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ  1010246192والسجـمممممممل التجـممممممماري رقم 
( كمشغل ثالث لخدمة الفاتف النقال ولديه رخصة تشغيل 2008مارت  12 ـممممممم )الموافق 1429ربيع الول 

 عام. 25كة العربية السعودية تبلغ مدتفا غير محدودة التقنية في الممل
 

( الذي تم اإلعال  عنه 2016أكتوبر  1 ـممممـمممم )الموافق  1437ذي الحجة  30بناء على المر السامي بتاريخ  
وجه لفيئة  والذي( 2016أكتوبر  2 ـممممممممممممم )الموافق  1438محرم  01م  قبل  يئة السممممممموق المالية بتاريخ 

 ( للتنسيق مع شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زي ( إلى:CITCاالتصاالت وتقنية المعلومات )
 

ربيع الول  21سمممنة تنتفي في  32سمممنة إضمممافية، لتصمممل الفترة المتبقية الى  15تمديد ترخيصمممفا لمدة  .أ
(. )سيكو  الت ثير سنوي في تخفيض رسوم استفالك الترخيص بـ 2047يناير  18 ـمممم )الموافق  1469
 ريبا وتخفيض الخسائر بنفت المقدار(؛مليو  لاير سعودي تق 433

شركة الرخصة الموحدة حيث يمك  أ  تقدم جميع خدمات االتصاالت بما في ذلك خدمات الفاتف  .ب منح ال
ً الثابت. و  أيضا

 التنسيق مع وزارة المالية لمناقشة البدائل بش   المبالغ المستحقة للحكومة. .ج
 

لشمممركة زي  الرخصمممة  "الفيئة"أصمممدرت ( 2017فبراير  20)الموافق  ـمممممممممم  1438جمادى الولى  23في 
 1)الموافق   ـمم 1437ذي الحجة  30تصاالت تمشيا مع المر السامي بتاريخ لتقديم جميع خدمات اإل ةالموحد
 (.2016أكتوبر 

 
ستقالة أعلنت الشركة 2016ديسمبر  7 في سيد رئيسفا التنفيذي ا         باراً م تسري إعت حسا  قباني، على أ  ال
 .2017يناير  1رئيساً تنفيذياً إعتباراً م   كالياروبولوت بيتر السيد وتعيي  ،2016ديسمبر  31

 
 .المملكة العربية السعودية ،11351الرياض  ،295814إ  العنوا  المسجل للشركة  و صندوق بريد 

 
مليو  لاير  980بمبلغ  2016ديسممممممممبر  31الى  2016يناير  1تكبدت الشمممممممركة خسمممممممائر ع  الفترة م    1-2

 2016الرابع م  عام سممممعودي، بعد إدراث اآلثار اإليجابية المترتبة على القرار السممممامي سممممالف الذكر للربع 
ديسممممممبر  31ا فيمليو  لاير سمممممعودي كم 2,258ماليي  لاير سمممممعودي(، ولديفا عجز متراكم بمبلغ  109)

. تعتقد إدارة الشركة أ  ما تم منحه لفا م  المر السامي، كما ذكر أعاله، سوف يكو  له ت ثير إيجابي 2016
. لدى مدراء االعتياديةم  خالل قيامفا ب نشممممكتفا  بالتزاماتفاعلى الشممممركة، وأنفا سممممتكو  ناجحة في الوفاء 
 .د الكافية لمواصلة أدائفا التشغيلي فى المستقبل المنظورالشركة توقعات معقولة ب   الشركة لديفا الموار
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 ) شركة مساهمة سعودية (
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 (ه)تتمالتكوين والنشاطات  - 1
 
 إتفاقيات إعادة التمويل  
، وقعت الشمممركة تعديل وإعادة جدولة "اتفاقية تسمممفيل المرابحة" مع بعض مسمممتثمري تسمممفيل 2013يوليو  31في   

مليو  لاير سمممعودي م  موارد ا  369سمممددت الشمممركة مبلغ  الجديدة،المرابحة الحاليي . حسممما شمممروك االتفاقية 
 سعودي، معمليار لاير  8.63مليار لاير سعودي إلى  9النقدية الداخلية لتخفيض رصيد أصل القرض الحالي م  

سنوات تنتفي في  5توقيع اإلتفاقية الجديدة قامت الشركة بنجاح بتمديد فترة استحقاق تسفيل المرابحة الحالي لفترة 
 .2013يوليو  31والتي كانت تستحق في  2018يونيو  30

 
مليو   121، قامت الشمممممركة بالدفع المسمممممبق للمبالغ 2016والربع الول م  عام  2015في الربع الثاني م  عام   

مليو  لاير سممعودي على التوالي كدفعات الزامية نتيجة للفائض في التدفقات النقدية الحرة.في  392لاير سممعودي و
٪ م  أصممل 5مليو  لاير سممعودي والتي تمثل  432، دفعت الشممركة الدفعة الولى البالغة 2016سمممبر عام دي 31

 القرض.
 
مليار لاير سمممعوي  2.25قامت الشمممركة أيضممما بتوقيع تسمممفيل قرض كويل االجل جديد بمبلغ  ،2013يونيو 5في   

لثالث سمممنوات إلعادة تمويل التسمممفيل الحالي الممتد  2016يونيو  5ويدفع بالكامل بتاريخ االسمممتحقاق المنتفي في 
 .2013إبريل  3المتحصل م  بنوك تجارية محلية والمستحق في 

 ( 9يضاً ايضاح أ)راجع   
 
شركة جددت 2016يونيو  2 في   سفيل ال لمدة  لاير سعودي مليار 2،25 االجل بمبلغ كويل تجاري قرض اتفاقية ت

القرض لضممممما  غير مشممممروك وغير قابل ل لغاء م  قبل شممممركة يخضممممع . لسممممنة إضممممافية قابلة للتمديد سممممنتي 
 تاريخ اإلستحقاق. في دفعة واحدة المبلغ الصلي االتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك. وسيتم سداد

 (9يضاً ايضاح أ)راجع   
 
مليار لاير سممعودي،  2.25وقعت الشممركة اتفاقية تمويل تجاري جديد كويل الجل بمبلغ  2016أغسممكت  15في   

وتمتد لفترة عامي  قابلة للتمديد لعام إضافي، التمويل التجاري الجديد تم توقيعه مع بنك الصي  الصناعي والتجاري 
 ذه االتفاقية الجديدة تحمل  بنكي،قية القائمة مع تحالف )اندسممتلاير دند كوميرشممل بانك أوف تشمماينا( السممتبدال االتفا

تكاليف تمويلية أقل م  القرض القائم، التمويل مغكى بالكامل بضممممممما  غير مشممممممروك وغير قابل ل لغاء م  قبل 
 شركة االتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك. )مجموعة زي (.

 (9يضاً ايضاح أ)راجع   
 
 السعودية االتفاق مع وزارة المالية  
قامت الشممركة بتوقيع اتفاقية مع وزارة المالية السممعودية لت جيل دفعات مسممتحقة للدولة ع  السممنوات  ،2013خالل   

مليار لاير سممممممعودي. إ   ذه المدفوعات المؤجلة تحت  ذه االتفاقية تخضممممممع  5.6السممممممبع القادمة والمقدرة بمبلغ 
. بلغ المبلغ 2021المسممممتحقة على أقسمممماك متسمممماوية تبدأ في يونيو  لعمولة تجارية تدفع سممممنوياً ويتم سممممداد المبالغ

مليو  لاير  1.356 :2015) مليو  لاير سمممعودي1.923 :2016ديسممممبر  31المؤجل م  قبل الشمممركة كما في 
 سعودي( والمتضم  في بند المكلوبات غير المتداولة الخرى.
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 السياسات المحاسبية الهامة   - 2
إدراجفا أدناه. تم تكبيق  ذه السياسات بشكل  المالية تمإ  السياسات المحاسبية الفامة المتبعة في إعداد  ذه القوائم   

 منتظم لجميع الفترات المعروضة ما لم يذكر غير ذلك.
 
 أسس اإلعداد 
على أسمممممممات التكلفة التاريخية وفقاً لمبدأ االسمممممممتحقاق المحاسمممممممبي، وكبقاً للمعايير  المالية المرفقةأعدت القوائم   

مع  المالية بالتزام المحاسممممبية الصممممادرة ع  الفيئة السممممعودية للمحاسممممبي  القانونيي . كما ينبغي قراءة  ذه القوائم 
  .2015ديسمبر  31نوية للسنة المنتفية في القوائم المالية الس

 
 وافتراضات محاسبية مؤثرةتقديرات   
يتكلا إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليفا في المملكة العربية السعودية استخدام تقديرات   

وافتراضممممات تؤثر على مبالغ الموجودات والمكلوبات، واإلفصمممماح ع  الموجودات والمكلوبات المحتملة كما في 
وكممذلممك تقممدير مبممالغ اإليرادات والمصمممممممماريف خالل الفترة الممماليممة. يتم تقييم التقممديرات  تمماريخ القوائم الممماليممة،

واالفتراضمممات بشمممكل مسمممتمر و ي مبنية على خبرة سمممابقة وعوامل أخرى تتضمممم  توقعات بالحداث المسمممتقبلية 
سبة للظروف. تقوم الشركة بتقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي و فقاً لتعريففا، نادراً ما والتي تعتبر منا

 تتساوى مع النتائج الفعلية.
 
إ  التقممديرات واالفتراضممممممممات ذات المخمماكر الفممامممة التي قممد ينتج عنفمما تعممديالت جو ريممة في القيمممة الممدفتريممة   

 للموجودات والمكلوبات خالل السنة المالية الالحقة تمت مناقشتفا أدناه.
 

 )أ( الموجودات غير الملموسة   
  الموجودات غير الملموسمممة ترخيص حصممملت عليه الشمممركة م  وزارة االتصممماالت والتراخيص المتعلقة تتضمممم  

 ببرامج الحاسوا. 
م  إجمالي موجودات  (%65.5: 2015) ٪63.5إ  الحجم النسمممممبي لموجودات الشمممممركة غير الملموسمممممة البالغ   

 فيما يتعلق بالمركز المالي للشركة وأدائفا. الشركة يجعل االفتراضات المتعلقة بالعمر اإلنتاجي المقدر جو رية
 تقدير العمر اإلنتاجي  
وتقدير  المقتناةإ  العمر اإلنتاجي المستخدم إلكفاء الموجودات غير الملموسة يتصل بالداء المستقبلي للموجودات   

االدارة للفترة التي سمموف تحصممل الشممركة خاللفا على المنفعة االقتصممادية م  الموجودات. إ  أسممات تحديد العمر 
 االنتاجي ل م عناصر الموجودات غير الملموسة  ي كما يلي:

i.رخصة اتصاالت الهاتف المحمول 
بر ع  الفترة التي سوف تحصل الشركة إ  العمر االنتاجي لفا  و مدة الرخصة. إ  استخدام مصكلح الرخصة يع  

 خاللفا على المنفعة االقتصادية.
 

ii.  تراخيص برامج الكمبيوتر 
تحدد اإلدارة العمر اإلنتاجي في الوقت الذي يتم الحصمممممممول فيه على البرمجيات وتدخل حيز االسمممممممتعمال ويتم   

مراجعته بشممممكل منتظم للمالءمة. يمثل العمر اإلنتاجي رؤية اإلدارة في مدى الفترة المتوقعة التي سمممموف تحصممممل 
  خصة.ولك  ال تتجاوز مدة الر البرنامج،الشركة خاللفا على المنافع م  
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 (ه)تتم السياسات المحاسبية الهامة - 2
 
 )ب( الممتلكات والمعدات  
( م  إجمالي %19.2: 2015) ٪26.3تمثل الممتلكات والمعدات أيضمممماً نسممممبة كبيرة م  أصممممول الشممممركة تبلغ   

الصلة موجودات الشركة. ولذلك، فإ  التقديرات واالفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة الدفترية واالستفالك ذات 
 تعتبر جو رية فيما يتعلق بالمركز المالي للشركة وأدائفا

 
 تقدير العمر اإلنتاجي  
ل    يتعلق باالسمممتفالك الدوري يؤخذ بعد تقدير العمر االنتاجي والقيمة المتبقية في نفاية  ما فيإ  المصمممروف المحم 

دي إلى تخفيض مصروف االستفالك في قائمة حياة الصل. زيادة العمر االنتاجي أو القيمة المتبقية م  ش نه أ  يؤ
 الدخل. 

إ  العمر اإلنتاجي لموجودات الشمممممممركة تحدده اإلدارة في الوقت الذي يتم الحصمممممممول فيه على الموجودات وتتم   
ومراجعته سمممممممنويا للمالئمة. إ  عمر الصمممممممل مبني على التجربة التاريخية مع الصمممممممول المماثلة وكذلك التنبؤ 

بلية التي قد تؤثر على حياة الصممممل، مثل التغيرات في التكنولوجيا. ما لم يك   ناك توقع معقول بالحداث المسممممتق
ستفالك شبكة البنية التحتية على مدى فترة ال تزيد على انتفاء  ستخدام بديل لألصل في المستقبل، يتم ا للتجديد أو ا

 . الرخصة المرتبكة بفا التي بموجبفا تقدم الشركة خدمات االتصاالت
 
 )ج( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  
يتم تكوي  مخصص لحسابات المديني  المشكوك في تحصيلفا عند وجود دليل موضوعي ب   الشركة ل  تستكيع   

تحصممميل المبالغ المسمممتحقة وفقاً للشمممروك السممماسمممية لحسمممابات المديني . ويتم أخذ البنود التالية مؤشمممراً على وجود 
المديني  التجارية، تعرض المدي  لصممممعوبات مالية أو احتمال إفالسممممه أو إعادة  يكلة مالية أو  بوك في حسممممابات 

يوماً( في سممداد الدفعات المسممتحقة. يتم عمل تقديرات منفصمملة للحسممابات الفردية  60صممعوبة أو ت خر )لكثر م  
ل التقديرات بشممممكل جماعي ويتم تكوي  الجو رية. وبالنسممممبة للمبالغ المسممممتحقة غير الجو رية إفرادياً، فإنه يتم عم

 مخصص بناًء على الوقت ومعدالت التحصيل السابقة.
  
 التقارير القطاعية  
 القطاع التشغيلي)أ(   
 القكاع التشغيلي  و مجموعة م  الموجودات أو العمال أو المنشآت التي:  

i. .تعمل في أنشكة تدر إيرادات 
ii.  عملياتفا م  أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتخصممميص الموارد وتقييم تقوم اإلدارة باسمممتمرار بتحليل نتائج

 الداء.
iii. .تتوفر عنفا معلومات مالية بشكل منفصل 

   
 القطاع الجغرافي)ا(   
القكاع الجغرافي  و مجموعة م  الموجودات أو العمال أو المنشمممممممآت التي تقوم ب نشمممممممكة تدر إيرادات في بيئة   

 خاكر وعوائد مختلفة ع  تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.اقتصادية محددة تخضع لم
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 تحويالت العمالت األجنبية  
  

 )أ( العملة الرئيسية  
 باللاير السعودي والتي  ي العملة الرئيسية للشركة. المالية للشركةتظفر القوائم   
  

 )ب( معامالت وأرصدة  
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت الجنبية إلى اللاير السعودي على أسات أسعار الصرف السائدة في تاريخ   

تلك المعامالت. يتم قيد أرباح وخسممممائر فروق العملة الناتجة ع  تسمممموية تلك المعامالت وكذلك الناتجة م  تحويل 
أسمممات أسمممعار صمممرف العمالت السمممائدة كما في نفاية السمممنة الموجودات والمكلوبات النقدية بالعملة الجنبية على 

 الدخل.ضم  قائمة 
 

 النقد وما في حكمه  
يتضممم  النقد وما في حكمه النقد في الصممندوق ولدى البنوك واالسممتثمارات قصمميرة الجل الخرى عالية السمميولة،   

 إ  وجدت، والتي تستحق خالل ثالثة أشفر أو أقل م  تاريخ الشراء.
 

 م مدينةذم  
تظفر الذمم المدينة بصافي القيمة القابلة للتحقق والتي تمثل اإليرادات المفوترة وغير المفوترة بعد خصم مخصص   

الذمم المشمكوك في تحصميلفا. يتم عمل مخصمص للذمم المشمكوك في تحصميلفا عندما يكو   ناك دليل موضموعي 
روك الصمملية للذمم المدينة. يتم قيد  ذه على عدم تمك  الشممركة م  تحصمميل جميع المبالغ المسممتحقة بموجا الشمم

المخصصات في قائمة الدخل وتظفر تحت بند "مصاريف توزيع وتسويق". وعندما تكو  الذمم المدينة غير قابلة 
للتحصيل، يتم شكبفا مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلفا. تقي د أي مبالغ تسترد في وقت الحق لذمم قد تم 

 "مصاريف توزيع وتسويق" في قائمة الدخل شكبفا بقيد دائ  على 
 

 مخزون  
يقي د المخزو  على أسمممات سمممعر التكلفة أو صمممافي القيمة القابلة للتحقق، أيفما أقل. يحدد سمممعر التكلفة على أسمممات   

كاليف متوسك التكلفة المرجح. تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقد ر في سياق العمال العادية ناقصاً ت
 استكمال العملية ومصاريف البيع.

البضمماعة كمخزو   وتسممجل  ذهمع الشممركة  والمكاسمما منهيسممجل المخزو  المباع للموزعي  الذي تبقى المخاكر   
 برسم المانة.

 

 ممتلكات ومعدات  
تظفر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصممم االسممتفالكات المتراكمة بإسممتثناء اإلنشمماءات تحت التنفيذ التي تظفر   

ل االسمممتفالك على قائمة  أسمممات كريقة القسمممك الثابت وذلك لتوزيع تكلفة  ذه الموجودات  الدخل علىبالتكلفة. يحم 
 على مدى العمار اإلنتاجية المقد رة لفا كما يلي:

 لسنواتا 

 مدة اإليجار أو العمر االنتاجي أيهما أقل تحسينات على الم جور
 10 – 3 معدات شبكة اإلتصاالت
 20 أعمال مدنية )إتصاالت(
 3 أنظمة تقنية المعلومات
 5 خوادم تقنية المعلومات

 5 أثاث ومفروشات
 5 معدات مكتبية

 5 سيارات ومعدات النقل الخرى
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 الدخل.تحد د الرباح والخسائر الناتجة ع  االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقي د في قائمة  
تقيَّد مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جو رياً م  العمر اإلنتاجي المقد ر لألصل في قائمة الدخل  

 عند تكبد ا. يتم رسملة التجديدات والتحسينات الفامة، إ  وجدت، ويتم استبعاد الصل الذي تم استبداله. 
 

 الموجودات غير الملموسة
سنة بناًء على  40كلفة بعد كرح اإلكفاء المتراكم. تم تحديد فترة اإلكفاء والمقدرة بـمممممممم يتم قيات رسم الرخصة بالت

ية محددة. يتم تحميل  مداً على تقن كا  الترخيص معت ما إذا  يد الترخيص وفي جد مة وشمممممممروك ت قائ فترة الترخيص ال
قدر للشمممبكة م  تاريخ بدء مصممماريف اإلكفاء على قائمة الدخل على أسمممات القسمممك الثابت خالل العمر االنتاجي الم

 الخدمة للشبكة.
يتم تسممجيل حقوق إسممتعمال عدد م  خدمات اإلتصمماالت عند اإلسممتحواذ بالتكلفة ويتم اكفاؤ ا إبتداًء م  تاريخ تقديم 

 الخدمة بإستخدام كريقة القسك الثابت على مدى أعمار ا اإلنتاجية أو المدة النظامية أيفما أقل.
مج الحاسوبية على أسات التكاليف المتكبدة الستحواذ ا وتفعيلفا لالستخدام. يتم إكفاء  ذه تتم رسملة تراخيص البرا

سممممنوات. يتم تسممممجيل التكاليف المرتبكة  5-2التكاليف على أسممممات العمر اإلنتاجي المقد ر لفا والذي يتراوح ما بي  
  قبل الشممممممركة ويتوقع منفا منافع بشممممممكل مباشممممممر بإنتاث منتجات برمجية قابلة للتحديد ومميزة ومسمممممميكر عليفا م

 اقتصادية مستقبلية تتعدى السنة الواحدة كموجودات غير ملموسة. 
 يتم تسجيل التكاليف المرتبكة بصيانة البرمجيات كمصاريف عند حدوثفا.

 
 الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة

يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما يتعلق بالفبوك في قيمتفا عندما تشمممير الحاالت أو التغير في الظروف إلى 
أ  القيمة الدفترية قد تكو  غير قابلة لالسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة ع  الفبوك في القيمة، والتي تمثل الزيادة 

القابلة لالسمممترداد التي تمثل القيمة العادلة لألصمممل ناقصممماً تكاليف البيع أو قيمة في القيمة الدفترية لألصمممل ع  القيمة 
االسممممممتخدام، أيفما أعلى. لغرض تقدير الفبوك، يتم تجميع الموجودات على أدنى مسممممممتوى لفا بحيث تتواجد تدفقات 

لة، بخال مدرة للنقمد(. يتم مراجعمة الموجودات غير المتمداو ية منفصممممممملمة ومحمددة )وحدات  ف الموجودات غير نقمد
الملموسمممة، والتي سمممبق أ  حدث  بوك في قيمتفا بغرض احتمال عكت ذلك الفبوك، وذلك في تاريخ كل فترة مالية. 
إذا ما تم الحقاً عكت خسممممممارة الفبوك في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصممممممل أو الوحدة المدرة للنقد إلى 

لالسترداد، على أال يزيد ع  القيمة الدفترية فيما لو لم يتم إثبات خسارة الفبوك في قيمة  التقدير المعدل لقيمتفا القابلة
ذلك الصمممل أو الوحدة المدرة للنقد في السمممنوات السمممابقة. يتم إثبات عكت خسمممارة الفبوك في القيمة فوراً كدخل في 

 ة.ال يتم عكت خسائر الفبوك في قيمة الموجودات غير الملموس الدخل.قائمة 
 

 القروض
يتم إثبات القروض بقيمة المتحصالت المستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم رسملة تكاليف القروض التي 
ترتبك مباشمممممممرة باقتناء أو إنشممممممماء أو إنتاث الموجودات المؤ لة وذلك كجزء م   ذه الموجودات. يتم تحميل تكاليف 

 الدخل.القروض الخرى على قائمة 
 

 دائنة ومستحقاتذمم 
 يتم إثبات مبالغ المكلوبات التي سيتم دفعفا مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء تمت أو لم تتم فوترة الشركة.

 

 مخصصات
يتم إثبات المخصممصممات عندما يكو  لدى الشممركة إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناتج ع  حدث سممابق، و ناك إحتمال 

 لتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.وجود إستخدام للموارد لتسوية اإل
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمه( .2
 الزكاة

تخضع الشركة للزكاة وفقاً لنظمة الفيئة العامة للزكاة والدخل )"الفيئة"(. يتم تحميل مخصص الزكاة المستحقة على 
يتم تسممجيل المبالغ اإلضممافية المسممتحقة، إ  وجدت، بموجا الربوكات الزكوية  الدخل.الشممركة، إ  وجد، على قائمة 

 النفائية، عند تحديد ا.
 

تقوم الشممركة باسممتقكاع الضممريبة الواجبة ع  معامالت محددة مع أكراف غير مقيمة في المملكة العربية السممعودية 
 وذلك كبقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي.

 

 مة للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخد
ال في المملكة العربية السمممعودية  يتم قيد مخصمممص مكاف ة نفاية الخدمة للموظفي  بموجا شمممروك أنظمة العمل والعم 

ل على قائمة  شركة ويحم  سبة التي  الدخل.م  قبل ال سات القيمة الحالية للمكاف ة المكت ساا مبلغ اإللتزام على أ يتم إحت
يتم إحتسمماا المبالغ المسممددة عند نفاية  المالي.مله كما في تاريخ قائمة المركز تحق للموظف فيما لو ترك الموظف ع

الخدمة على أسمممات رواتا وبدالت الموظفي  الخيرة وعدد سمممنوات خدماتفم المتراكمة، كما  و موضمممح في أنظمة 
 المملكة العربية السعودية.

 
 المطلوبات المحتملة

تعتمد فى حدوثفا م  عدمه على  سممممممابقة،المكلوبات المحتملة  ي االلتزامات التى م  الممك  أ  تنشمممممم  ع  أحداث 
لم تك  خاضممممعة بشممممكل كامل للتحكم م  قبل الشممممركة. أو  والتيم  الحداث المسممممتقبلية الغير مؤكدة  أكثرواحد أو 
تدفق الموارد  ىيؤثر علبه لنه ليت م  المحتمل أ   االعترافقد ينشممممم  ع  أحداث سمممممابقة ولك  لم يتم  حاليالتزام 
 بموثوقية كاملة قياسهام ال يمك  مبلغ التز االلتزام، أوتتضم  المنافع االقتصادية لتسوية  ذا  التي

 

 اإليرادات
مبالغ تتكو  أغلبية اإليرادات م  اإليرادات م  االتصمممممماالت المتنقلة. تتكو  اإليرادات م  االتصمممممماالت المتنقلة م  

لة على العمالء عند اسممتخدامفم لفترات البث والرسممائل النصممية وجميع خدمات االتصمماالت المتنقلة الخرى بما  محم 
في ذلك توفير خدمات البيانات والمعلومات ورسممموم ربك مسمممتخدمي الشمممبكات والخك الرضمممي والمحمول الخرى 

 بشبكة الشركة.
 

عمالء كجزء م  الفواتير الدورية ويعترف بفا كإيراد خالل تلك الفترة. تسممجل فترات االتصممال المسممتخدمة م  قبل ال
يتم تسجيل اإليرادات م  الخدمات غير المفوترة والناتجة م  الخدمات التي قدمت م  تاريخ إعداد الفاتورة إلى نفاية 

التي سمممميتم تقديمفا في كل فترة محاسممممبية كإيرادات مسممممتحقة بينما يتم ت جيل اإليرادات غير المكتسممممبة م  الخدمات 
الفترات التالية لكل فترة محاسمممبية. أما اإليرادات الناتجة ع  بيع البكاقات المسمممبقة الدفع فإنفا تؤجل إلى أ  يسمممتخدم 

 العميل فترات االتصال أو عند انتفاء صالحية الرصيد.
 

تقوم الشركة بتقديـمممممم الخدمة ويتوقف يتم اإلعتراف باإليرادات الناتجة ع  توفير خدمات البيانات والمعلومات عندما 
ذلك على كبيعة الخدمة فإما أ  يعترف بفا بحسمما إجمالي مبلغ الفاتورة الصممادرة للعميل أو بمبلغ الخصممم المسممتحق 

 لتسممممجيل أسممممات الصممممافي مقابل تيسممممير الخدمة. ا  الدخل الناتج ع  توفير خدمات المحتوى، يتم اإلعتراف به على
 الدخل. حصتفا م 

 

تقديم الحوافز للعمالء كجزء م  العروض الترويجية. عند تقديـمممممممممممممم مثل  ذه الحوافز في سممممممياق العرض الذي  يتم
يتضمممممممم  مزايا أخرى، فإ  اإليراد الذي يمثل القيمة العادلة للحافز والمرتبك بالمزايا الخرى المقدمة للعميل كجزء 

اماتفا المتعلقة بالحافز. وفيما يخص العروض التي م  العرض نفسممممممه، يؤجل ويعترف به كبقاً لوفاء الشممممممركة اللتز
تتضمممممممم  أكثر م  ميزة، فإ  قيمة العرض توزع على كل ميزة بناًء على القيمة العادلة لكل عنصمممممممر منفرداً. تقوم 
الشمممركة بصمممفة عامة بتحديد القيم العادلة للعناصمممر المنفردة كبقاً لألسمممعار التي يتم عند ا بيع كل ميزة على أسمممات 

 ل.مستق
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمه( .2
 

 مصاريف توزيع وتسويق وعمومية وإدارية
تشممتمل مصمماريـمممممممممف التوزيع والتسممويق والعمومية واإلدارية على التكاليف المباشممرة وغير المباشممرة التي ال تكو  

عليفا. توزع  ذه التكاليف بالضممممرورة جزءاً م  تكاليف اإليراد كما  و مكلوا وفقاً للمعايير المحاسممممبية المتعارف 
 بي  مصاريف التوزيع والتسويق والعمومية واإلدارية وتكاليف اإليراد، إ  لزم المر، بكريقة منتظمة.

   
 عقود إيجار تشغيلية

تصمممن ف عقود اإليجار للممتلكات والمعدات كعقود إيجار تشمممغيلية في حالة بقاء جميع المخاكر والمنافع لفذه المعدات 
أسممات  الدخل علىت مع المؤجر. يتم تحميل مصمماريف اإليجار بموجا عقود اإليجار التشممغيلية على قائمة والممتلكا

 القسك الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
 

 مشتقات األدوات المالية
تقوم الشممممركة باسممممتخدام مشممممتقات الدوات المالية للتحوك م  مخاكر أسممممعار الفائدة على السممممعار العائمة لتسممممفيل 
المرابحة المشممترك. تسممتخدم الشممركة مشممتقات الدوات المالية لتحوك التدفقات النقدية م  مخاكر أسممعار الفائدة وفقاً 
ستراتيجية إدارة المخاكر للشركة. ال تستخدم الشركة مشتقات االدوات المالية  سياسات المعتمدة وبما يتناسا مع ا لل

مالية بالقيمة العادلة. إ  الجزء الفع ال م  التغيرات في القيمة لغراض المضممممممماربة. يتم قيات مشمممممممتقات الدوات ال
إ  الرباح والخسائر المرتبكة  المسا مي .العادلة لفذه المشتقات يتم االعتراف بفا كاحتياكي تحوك في قائمة حقوق 

االعتراف بفا مبدئياً في إ  الرباح والخسممائر التي تم  الدخل.بالجزء غير الفع ال يتم االعتراف بفا مباشممرة في قائمة 
مة  قائ فا إلى  ياكي التحوك، يتم تحويل لدخل فياحت مة  ا قائ ت ثير على  فا ال لدخل م الفترة التي حدث في ند  ا بل الب ق

 المتحوك منه.
 

 النقدية وشبه النقدية  .2
 الف الرياالت السعودية () بآ 

 2016 2015 

 33 110 نقد في الصندوق

 178.465 368,450 نقد لدى البنوك

 1.200.000 550,000 ودائع ألجل 

 918,560 1.378.498 

 

إ  معدل السنوي للعموالت ع  مدة  المحلية.تستثمر الشركة جزءاً م  الفائض النقدي في الودائع مع البنوك التجارية 
خالل إ  إجمالي عوائد العموالت التي حصمملت الشممركة عليفا (%0.62 :2015) %5.07بلغت  2016الودائع في 

 مليو  لاير سعودي(. 7.41 :2015مليو  لاير سعودي ) 27.86بلغت  2016
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 ذمم مدينة، صافي  .3
 ف الرياالت السعودية () بآال 

 2016 2015 

 1.527.390 1,594,787 (2-4و  1-4 )إيضاحاتذمم مدينة مفوترة 

 87.194 75,005 ذمم مدينة غير مفوترة 

 1.800 4,634 أخرى 

 1,674,426 1.616.384 

 (523.528) (565,863) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  يخصم:

 1,108,563 1.092.856 

 

 : إ  الحركة في مخصص الديو  المشكوك في تحصيلفا  ي كما يلي
 الف الرياالت السعودية () بآ 

 2016 2015 

 479.033 523,528 يناير  1الرصيد كما في 

 44.495 43,860 اإلضافات 

 - (1,525) استبعادات

 523.528 565,863 ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 رصدة المدينة والدائنة لنفت المشغل.للشركة عقود مع مشغلي  أخري ، حيث أنه يتم مقاصة ال  1 -4
  يلي:رصدة المدينة والدائنة كما لفي ا والمتضمنة 2015و  2016ديسمبر  31رصدة كما في إ  صافي ال  

 
 الف الرياالت السعودية (بآ)  

 2016 2015 

 554.606 646.313 صافي  مدينة،ذمم 

 412.732 401.113 صافي دائنة،ذمم 

 
 مليو  لاير سعودي119.9إ  الرصدة المدينة المفوترة تتضم  مبالغ مستحقة م  جفات ذات عالقة بمبلغ   4-2

 .مليو  لاير سعودي ( وذلك مقابل تقديم خدمات إتصاالت إلى جفات ذات عالقة 115.6:  2015)
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 مخزو ، صافي -5
 الف الرياالت السعودية () بآ 

 2016 2015 

 131.789 55,850 أجهزة هاتف وملحقاتها 

 3.565 7,290 شرائح هاتف جوال 

 2.757 2,089 بطاقات إعادة شحن مسبقة الدفع 

 أخرى 
1,553 1.124 

 66,782 139.235 

 (35.622) (24,681) المخزون بطيء الحركةمخصص  يخصم:

 42,101 103.613 

 

 يلي:إ  الحركة في مخصص المخزو  بكيء الحركة  ي كما 
 

 الرياالت السعودية (الف بآ) 

 2016 2015 

 34.966 35,622 يناير  1الرصيد كما في 

 12.557 424 إضافات

 (11.901) (11,365) شطب

 35.622 24,681 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  -6
 الرياالت السعودية (الف بآ) 

 2016 2015 

 1.157.783 860,876 دفعات مقدمة للموردين وتأمينات نقدية مستردة

 197.071 229,216 إيجار مدفوع مقدماً 

 68.270 61,635 دفعات مقدمة لخطوط النقل ووصالت األلياف 

 8.736 8,332 رسم ترخيص برامج حاسوب مدفوع مقدماً 

 6.628 7,516 تأمين مدفوع مقدماً 

 3.550 3,747 إعالن مدفوع مقدماً 

 78,966 71,915 أخرى 

 1,243,237 1,521,004 

 

الموقعة  االتفاقياتسعودي لعدة موردي  ضم   مليو  لاير 379يتضم   ذا الحساا دفعات مقدمة م  الشركة بقيمة 
وتعزيز م  تغكية الشممممبكة  والتي سممممتزيد لالتصمممماالتم  قبل الشممممركة وذلك لتوريد البنية التحتية 2016خالل عام 

  المقدمة م  قبل الشركة االتصاالتلخدمات  الجودة
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 ومعدات، صافيممتلكات  -7

  
 الرياالت السعودية (الف بآ)

 2016ديسمبر  31 استبعادات / تحويالت إضافات 2016يناير  1  

      لتكلفة ا

 345,547 13,061 14,639 317.847  تحسينات على المأجور

 10,885,539 113,695 2,164,416 8,607,428  معدات شبكة االتصاالت

 562,095 21,370 19,443 521.282  أنظمة وخوادم تقنية معلومات

 160,998 (17) 28,109 132.906  أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

 3778 - 8 3.770  سيارات ومعدات النقل األخرى

 830,033 (177,630) 714,351 293.312  أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء

  9.876.545 2,940,966 (29,521) 12,787,990 

      
      االستهالكات المتراكمة

 273,648 - 32,456 241.192  المأجورتحسينات على 

 4,928,444 (20.305) 837.224 4.111.525  معدات شبكة االتصاالت

 467,227 - 46,313 420.914  أنظمة وخوادم تقنية معلومات

 108,906 (24) 17,250 91.680  ومعدات مكتبية تومفروشاأثاث 

 3,770 - - 3.770  ومعدات النقل األخرىسيارات 

  4.869.081 933.243 (20.329) 5,781,995 

 7,005,995   5.007.464  القيمة الدفترية
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 (ه)تتمممتلكات ومعدات، صافي  -7

 الرياالت السعودية (الف بآ)  

 2015ديسمبر  31 استبعادات / تحويالت إضافات 2015يناير  1  

      التكلفة

 317.847 13.214 22.583 282.050  تحسينات على المأجور

 8,607,428 98.852 1.030.155 7.478.421  معدات شبكة االتصاالت

 521.282 13.697 41.849 465.736  أنظمة وخوادم تقنية معلومات

 132.906 - 32.171 100.735  أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

 3.770 - - 3.770  سيارات ومعدات النقل األخرى

 293.312 (153.532) 381.592 65.252  أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء

  8.395.964 1.508.350 (27.769) 9.876.545 

      

      االستهالكات المتراكمة 

 241.192 - 35.585 205.607  المأجورتحسينات على 

 4.111.525 (126) 685.132 3.426.519  معدات شبكة االتصاالت

 420.914 (142) 37.208 383.848  أنظمة وخوادم تقنية معلومات

 91.680 - 11.895 79.785  ومعدات مكتبية تومفروشاأثاث 

 3.770 - - 3.770  سيارات ومعدات النقل األخرى

  4.099.529 769.820 (268) 4.869.081 

 5.007.464   4.296.435  القيمة الدفترية
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 غير ملموسة، صافيموجودات  -8
 الرياالت السعودية (الف بآ)   

 2016ديسمبر  31 استبعادات/ تحويالت إضافات 2016يناير  1  

      التكلفة

 23,364,230 - 5,050 23.359.180  *رسم الترخيص

 303,177 5,637 15,761 281.779  رخص برامج حاسوبية 

 644,077 2,224 263,802 378.051   حقوق إستخدام

 7,500 - 7,500 -  عالمة تجارية

  24.019.010 292,113 7,861 24,318,984 

      اإلطفاء المتراكم  

 7,824,729 - 842,988 6.981.741  *رسم الترخيص

 229,978 - 31,615 198.363  رخص برامج حاسوبية 

 68,016 (146) 42.012 26.150  حقوق إستخدام

  7.206.254 916.615 (146) 8,122,723 

  16.812.756  القيمة الدفترية
 16,196,261 

 
 الرياالت السعودية (الف بآ)   

 2015ديسمبر  31 استبعادات/ تحويالت إضافات 2015يناير  1  

      التكلفة 

 23.359.180 - - 23,359,180  *رسم الترخيص

 281.779 9.715 20.199 251,865  رخص برامج حاسوبية 

 378.051 17.789 296.587 63,675   حقوق إستخدام

  23,674,720 316.786 
27.504 24.019.010 

      اإلطفاء المتراكم 

 6.981.741 - 949.454 6,032,287  *رسم الترخيص

 198.363 140 28.207 170,016  رخص برامج حاسوبية 

 26.150 - 22.743 3,407  حقوق إستخدام

  6,205,710 1.000.404 140 7.206.254 

  17,469,010  القيمة الدفترية
 16.812.756 
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 (ه)تتم موجودات غير ملموسة، صافي -8
 

 (2007يونيو  11 )الموافق ـممممممـمممممم 1428جمادى الولى  25بتاريخ  176بموجا القرارات الوزارية رقم     * 
م بتاريخ  /48رقم  والمرسوم الملكي، (2008يناير  7 )الموافق ـممـمم 1428ذو الحجة  28بتاريخ  357ورقم 
تم منح الشممركة الترخيص كمشممغل ثالث لخدمات  (2007يونيو  12 )الموافق ـمممممممم 1428جمادى الولى  26

مليار لاير سممعودي. وتشمممل رسمموم  22.91سممنة مقابل  25الفاتف الجوال في المملكة العربية السممعودية لمدة 
مليو  لاير سممممعودي لتمويل التكاليف المتعلقة بفا وتم رسممممملتفا  449.18الترخيص أيضمممماً على مبلغ يعادل 

 ً   للمعايير المتعارف عليفا في المملكة العربية السعودية. كجزء م  تكلفة الترخيص وفقا
( الذي تم اإلعال  عنه 2016أكتوبر  1 ـممـمم )الموافق  1437ذي الحجة  30بناء على المر السامي بتاريخ   

وجه لفيئة  والذي( 2016أكتوبر  2 ـممممممممممممم )الموافق  1438محرم  01م  قبل  يئة السممممممموق المالية بتاريخ 
( للتنسممممميق مع شمممممركة االتصممممماالت المتنقلة السمممممعودية )زي ( لتمديد CITCاالتصممممماالت وتقنية المعلومات )

 ـ  1469ربيع الول  21سمممنة تنتفي في  32سمممنة إضمممافية، لتصمممل الفترة المتبقية الى  15ترخيصمممفا لمدة 
 (. 2047يناير  18)الموافق 

 

 تسهيالت القروض طويلة األجل -9
 

 
  

 لرياالت السعودية()بآالف ا 

 2016 2015 

   

 - 1,726,154 (9-1الجزء المتداول ) –تسهيل مرابحة مشترك 

 2.250.000 - (9-2) الجزء المتداول   - تسهيل بنك تجاري محلي

 200.005 70,838 (9-3الجزء المتداول ) –تسهيل ضمان إئتمان تصدير 

 1,796,992 2.450.005 

   

 8.509.470 5,959,568 (9-1الجزء غير المتداول ) –تسهيل مرابحة مشترك 

 106.257 35.419 (9-3الجزء غير المتداول ) –تسهيل ضمان إئتمان تصدير 

-9)المتداول الجزء غير  –بنك الصييين الصييناعي والتجار  تسهههيل طويل األجل من 

4) 
2.250.000 - 

 8,244,987 8.615.727 

 10,041,979 11.065.732 
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 (ه)تتمتسهيالت القروض طويلة األجل   -9
 

مليار لاير سعودي تقريباً، م  قبل البنك السعودي الفرنسي  9.75تم ترتيا تسفيل المرابحة المشترك البالغ    9-1
مليار لاير  7.09. يتكو  تسمممممممفيل المرابحة م  جزء باللاير السمممممممعودي بإجمالي 2009في يوليو م  عام 

مليار لاير  2.66مليو  دوالر أمريكي )أي ما يعادل  710وجزء دخر بالدوالر المريكي بإجمالي سممممممعودي 
 سعودي(.

 
إ  مصاريف التمويل كما  و مذكور في إتفاقية تسفيل المرابحة تستحق ب قساك ربع سنوية على مدة القرض.   

المتاحي  لفا لتمديد تاريخ اإلستحقاق الساسي وفقاً لشروك إتفاقية تمويل المرابحة استعملت الشركة الخياري  
ستحقاق نفائي 2011أغسكت  12) سنة كاملة وتاريخ إ ستة أشفر لكل خيار لمجموع تجديد التسفيل ل  27( ل

 31. في الفترة الالحقة، نجحت الشممممركة في الحصممممول على عدة موافقات لتمديد التسممممفيل حتى 2012يوليو 
مليو  لاير سممعودي م   750شممركة بتسممديد جزء م   ذا التمويل بقيمة ، قامت ال2013. خالل 2013يوليو 

 خالل المتحصالت النقدية م  عملية إصدار حقوق أسفم أولوية.
 

، وقعت الشمممركة إتفاقية لتعديل وإعادة جدولة "إتفاقية تسمممفيل المرابحة" مع مجموعة م  2013يوليو  31في  
الحاليي  لتمديد تاريخ إسممتحقاق تسممفيل المرابحة لفترة خمت البنوك والتي تشمممل مسممتثمري تسممفيل المرابحة 

. وقد تم إعادة  يكلة االتفاقية 2013يوليو  31والتي كانت تسمممممتحق في  2018يونيو  30سمممممنوات تنتفي في 
م  القرض خالل السنتي  الرابعة والخامسة م   %25بحيث يتم سداد القرض بشكل تدريجي، حيث يستحق 

المتبقية عند حلول تاريخ االسمممتحقاق. قامت الشمممركة  %75ى إلزامي ، فيما تسمممتحق المدة التسمممفيل كحد أدن
 8.6بسممداد جزء م  التسممفيل باسممتخدام جزء م  موارد ا النقدية الداخلية ويبلغ رصمميد أصممل القرض الحالي 

 0.6يكي يبلغ مليار لاير سعودي والجزء بالدوالر المر 6.3مليار لاير سعودي، الجزء باللاير السعودي يبلغ 
 مليار لاير سعودي(. 2.3مليار دوالر أمريكي )

 
  مصممماريف التمويل كما  و محدد في اتفاقية تسمممفيل المرابحة تسمممتحق ب قسممماك ربع سمممنوية خالل الخمت إ 

سنوات. ا  التسفيل الجديد مضمو  جزئيا بموجا كفالة معكاة م  شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. ور   
 ة المملوكة بواسكة بعض المسا مي  المؤسسي .بعض أسفم الشرك

 تتلخص التعفدات المالية المفروضة م  قبل البنوك المقرضة كما يلي:  
 التنازل ع  بعض العقود والذمم المدينة. -أ
 ر ونات على قيود الت مي  والحسابات التشغيلية. -ا
وباعة التجزئة وباعة الجملة  قيود على القروض والضممممممممانات التي تمنح للعمالء والموزعي  والتجار -جـ 

 والموظفي .
 عدم حصول الشركة على أي تسفيالت إضافية، كما تشترك الت مي  على جميع موجودات الشركة. -د

 المالية.الفاعلية  الرباح قبل الفوائد والضريبة واالستفالكات واإلكفاء ومستوى  - ـ 
  



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 (ه)تتمإيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

22 

 

 (ه)تتمتسهيالت القروض طويلة األجل  -9
 

 121، قامت الشمممممممركة بالدفع المسمممممممبق للمبالغ 2016والربع الول م  عام  2015م  عام  في الربع الثاني 
مليو  لاير سعودي على التوالي كدفعات الزامية نتيجة للفائض في التدفقات النقدية  392مليو  لاير سعودي و

عودي والتي تمثل مليو  لاير س 432، دفعت الشركة الدفعة الولى البالغة 2016ديسمبر عام  31الحرة..في 
 ٪  م  أصل القرض5
ال تزال الشممركة في مرحلة التفاوض مع البنوك الممولة إلعادة صممياغة التعفدات المالية بناًء على خكة العمل  

 الجديدة التي وافق عليفا مجلت ادارة الشركة
 
دي وجزء بالدوالر مليو  لاير سمممممممعو 1.875تكو   ذا التسمممممممفيل م  جزء باللاير السمممممممعودي يبلغ إجماليه    9-2

يه  عادل  100المريكي يبلغ إجمال ما ي بل  375مليو  دوالر أمريكي )أي  مليو  لاير سمممممممعودي( وذلك مقا
يخضممع  ذا التسممفيل لعباء عموالت منصمموص  .ضمممانات مقدمة م  قبل شممركة اإلتصمماالت المتنقلة ش.م.ك

. حصممممملت 2013ابريل  3تحق الدفع في عليفا في اإلتفاقية ودي  ثانوي لتسمممممفيل المرابحة الحالي وكا  يسممممم
 .2013يونيو  5الشركة على الموافقة الالزمة م  البنوك الممولة لتمديد التسفيل كويل االجل حتى 

مليار لاير سممممعوي  2.25قامت الشممممركة بتوقيع تسممممفيل قرض كويل االجل جديد بمبلغ  ،2013يونيو  5في  
وبفترة اسممتحقاق تمتد لثالث سممنوات إلعادة تمويل التسممفيل. يتكو  التسممفيل الجديد م  جزء باللاير السممعودي 

ر أمريكي مليو  دوال 100مليو  لاير سممممممعودي وجزء بالدوالر المريكي يبلغ إجماليه  1.875يبلغ إجماليه 
مقدم م  تحالف بنكي يضم أربعة بنوك. يخضع التسفيل الجديد لعباء تمويل مذكورة في االتفاقية ويعتبر دي  
ثانوي لتسممممفيل المرابحة الحالية، ومغكى بالكامل بضممممما  غير مشممممروك وغير قابل ل لغاء م  قبل شممممركة 

يونيو  5سمممميدفع بالكامل في تاريخ االسممممتحقاق  اإلتصمممماالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك. إ   ذا التسممممفيل الجديد
2016. 

 
مليار لاير سعودي  2،25االجل بمبلغ  تجاري كويلجددت الشركة اتفاقية تسفيل قرض  2016يونيو  2في  

ل لغاء م  قبل شركة  لمدة سنتي  قابلة للتمديد لسنة إضافية. يخضع القرض لضما  غير مشروك وغير قابل
 .لكويتية ش.م.ك. وسيتم سداد المبلغ الصلي دفعة واحدة في تاريخ اإلستحقاقا االتصاالت المتنقلة
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 (ه)تتم القروض القصيرة والطويلة األجل -9
 

تم التوقيع على اتفاقية تسممممفيل ضممممما  ائتما  تصممممدير مؤلف م  جزئي  )أ و ا( يبلغ  2012يونيو  20في   9-3
شركة، وبعض  325مجموعفما  سفيل مضمو  م  قبل مليو  دوالر أمريكي بي  ال البنوك الدولية. إ   ذا الت

 شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. ودي  ثانوي لتسفيل المرابحة. إ  الغرض م   ذا التسفيل  و:

 . تسديد مبالغ دائنة لحد موردي الشركة التقنيي 

  المقدمة م  نفت المورد التقني. الجديدة يةخكك التوسعالالمزيد م  تمويل 
 

 98مليو  دوالر أمريكي( بالكامل، كما وقامت باسممتخدام  155كة باسممتخدام الجزء أ م  القرض )قامت الشممر
مليو  دوالر أمريكي م  الجزء ا. تم إلغاء الجزء المتبقي م  الجزء ا غير  170مليو  دوالر أمريكي م  

 .2013المستخدم خالل الربع الول لعام 
 

إ   .القرضنصف سنوية على مدة  أقساكعلى  اتفاقية التسفيل تستحقمصاريف التمويل كما تم ذكر ا في  إ  
 القرضم   أللجزء  2012على دفعات نصف سنوية لمدة خمت سنوات تبدأ بشفر يوليو  سيتم القرضسداد 

بدأ( أمريكي دوالر مليو  155)إجمالي   مليو  98)إجمالي  القرضم   اللجزء  2013بشمممممممفر يوليو  وت
( أقسمماك اثنى عشممر:  2015ديسمممبر  31عشممر ) سممتةتم سممداد  2016ديسمممبر  31في . كما (أمريكي دوالر

 بالكامل.
 
مليار لاير  2.25وقعت الشمممممممركة اتفاقية تمويل تجاري جديد كويل الجل بمبلغ  2016أغسمممممممكت  15في   9-4

سمممممعودي، وتمتد لفترة عامي  قابلة للتمديد لعام إضمممممافي، التمويل التجاري الجديد تم توقيعه مع بنك الصمممممي  
قية القائمة مع تحالف الصمممممناعي والتجاري )اندسمممممتلاير دند كوميرشمممممل بانك أوف تشممممماينا( السمممممتبدال االتفا

 ذه االتفاقية الجديدة تحمل تكاليف تمويلية أقل م  القرض القائم، التمويل مغكى  (،2-9)راجع ايضممماح بنكي.
بالكامل بضممممممما  غير مشممممممروك وغير قابل ل لغاء م  قبل شممممممركة االتصمممممماالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك. 

 )مجموعة زي (.
 

 :روض كويلة الجلتفاصيل إستحقاق تسفيالت الق   9-5

 الف الرياالت السعودية () بآ 

 6201  5201  

2016 - 2.881.544 

2017 1,796,992 1.832.410 

2018 8,244,987 6.351.778 

 10,041,979 11.065.732 

 

 متداولةأوراق دفع  -10
 الف الرياالت السعودية () بآ 

 2016 2016 

 158.657 217,932 شركة هواوى انفسمنت العربيه السعودية المحدوده 

 170.884 232,263 شركة نوكيا 

 450,195 329,541 
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 الذمم الدائنة -11

 الف الرياالت السعودية () بآ 

 
2016 2016 

 258.567 671,598 دائنون تجاريون 

 27.473 42,162 أخرى 

 713,760 286.040 

 

لاير(  0: 2015ألف لاير سعودي ) 90.324 التجاريو  مبالغ مستحقة لكراف ذات عالقة البالغةتتضم  الدائنو  
 .مقابل توفير خدمات اإلتصاالت لألكراف ذات العالقة

 

 معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدة  -12
الجفات ذات تتضممم  الجفات ذات العالقة في الشممركة شممركة االتصمماالت المتنقلة ش.م.ك. ، مسمما م رئيسممي وجميع 

العالقة )بما في ذلك الشممممركات التابعة والزميلة( والمسمممما مي  المؤسممممسممممي  الذي يمكلو  أسممممفم الشممممركة ولفم حق 
 التصويت وحقوق التصويت في الشركة وأعضاء مجلت اإلدارة واإلدارة العليا.

 معامالت مع جهات ذات عالقة

  :يلي م المعامالت مع الجفات ذات العالقة والمدرجة ضم  القوائم المالية بما أتتلخص 

 
 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 2016 2015 

 118.603 113,688 إيرادات

 84.381 76,719 تكلفة اإليرادات

 48.779 49,960 أتعاب إدارية

 198.555 257,423 أعباء تمويل

 

بعض سداد  باالضافة الى للشركة،قروض ذات فوائد  بتقديممت شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. مسا م الغلبية اق
 .متفق عليفا للشركة معدالت على ءً بناتم تحميل الفوائد ي ،مدفوعات نيابة ع  الشركةال
يل الي ش.م.ك. مسممما م الغلبية على أسمممات تعاا اإلدارية إلى الشمممركة م  قبل شمممركة اإلتصممماالت المتنقله تم تحم 

 .االتفاقية الموقعة
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 (هتتممعامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدة ) -12

 

 أرصدة جهات ذات عالقة 
  العالقة:فيما يلي أ م أرصدة نفاية السنة الناتجة ع  المعامالت مع الجفات ذات 

 الجزء المتداول م  المستحق م  جفات ذات عالقة  (1)
 السعودية (الف الرياالت ) بآ 

 2016 2015 

 551 - زين البحرين

 - 570 الحساب الجاري -شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك 

 85 85 زين السودان

 655 636 

 الجزء المتداول م  المستحق إلى جفات ذات عالقة  (2)
 الرياالت السعودية (الف بآ) 

 2016 2015 

 2.971 2,971 الجاريالحساب  -شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك 

 23 23 زين األردن

 2.994 2,994 عالقة ذاتإلى جهات  المستحق

 م  المستحق إلى جفات ذات عالقة  لغير المتداوالجزء  (3)
 الرياالت السعودية (الف بآ) 

 2016 2015 

 834.612 884,572 أتعاب إدارية -شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك 

 (11إيضاح رقم  أيضا )راجع
 

 مصاريف مستحقة ومكلوبات أخرى  -13
 الرياالت السعودية (الف بآ) 

 2016 2015 

 771.767 1,143,767 رسوم حكومية مستحقة 

 980.641 903,126 تجارية  

 459.846 396,304 مصاريف مستحقة

 50.959 44,605 الموظفين 

 54.136 115,340 مستحقةأعباء تمويل 

 380.710 544,157 أخرى 

 3,147,299 2.698.059 
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 دفعات مقدمة من المساهمين المؤسسين  -14

 

م قام بعض المسمما مو  المؤسممسممو  بتقديم مبالغ كدفعات 2009كبقاً للترتيبات المتفق عليفا مع الشممركاء خالل عام 
وبناء على الموافقات ذات الصلة تم استخدام اصل مبلغ  ذه الدفعات لزيادة رأت مال  ،2012مقدمة للشركة. خالل 

الشممممركة باإلضممممافة إلى ذلك، قام شممممريك مؤسممممت بتزويد الشممممركة بقروض إضممممافية وببعض الدفعات بالنيابة ع  
 (9إيضاح رقم راجع الشركة.)

 
 مي  لمصممماريف تمويل على أسمممات المعدالت تخضمممع كل  ذه الدفعات المقدمة والقروض والمبالغ المسمممتحقة للمسممما

 السائدة في السوق. 
 تفصيل الدفعات المقدمة والقروض والمبالغ المستحقة للمسا مي  والعباء المستحقة المتعلقة بفا كما يلي:

 
 :برديسم 31تفصيل لما تبقى م  الدفعات المقدمة م  المسا مي  والعباء المستحقة المتعلقة بفا كما في  يليفيما 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2016 2015 

 2.826.939 3,173,385 شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.

 8.413 8.413 (بيت أبوظبي لالستثمار)  انفرا كابيتال لال ستثمارات ش.م.خ

 3,181,798 2.835.352 

 1.131.247 1,387,349 أعباء مالية مستحقة

 3.966.599 4,569,147 اإلجمالي

 

لم يتم جدولة سممداد الدفعات المقدمة م  المسمما مي   المذكورة أعاله، بما في ذلك مصمماريف التمويل المسممتحقة وذلك 
 حتى يتم سداد تسفيل المرابحة القائمة .

 

 مشتقات أدوات مالية  -15
 

( مع مبالغ العقود السمممية 2018تتلخص القيمة العادلة لمشممتقات الدوات المالية )مقايضممة معدل الربح( )المسممتحقة 
 يلي:بما 

 

السلبيةالقيمة العادلة     
 اإلسمية العقودقيمة  ) بأالف الرياالت السعودية (

مشهههههههتقهات األدوات المهاليهة لتحوط  ) بأالف الرياالت السعودية (
 النقديةالتدفقات 

2015 2016 

7.204 3.968 4.315.385 

 

 إ  القيمة اإلسمية ال تعكت مقدار التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بفا.
  



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 (ه)تتمإيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 رأس المال  -16
 
 10وتبلغ القيمة االسمممية لكل سممفم سممفم  583.729.175م  2016ديسمممبر  31رأت مال الشممركة كما في  تكو ي

 كاآلتي:لاير سعودي و ي مملوكة 
 2016ديسمبر  31كما في  

 
 

 عدد األسهم
 رأس المال

 )بآالف الرياالت السعودية(

 2.162.436 216.243.575 ك.م.شركة االتصاالت المتنقلة ش

 341.252 34.125.198 مصنع البالستيك السعودي

 348.561 34.856.143 مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت

 25.483 2.548.320 شركة ركيزة القابضة 

 125.085 12.508.485 (بيت أبوظبي لإلستثمار) م.خ.انفرا كابيتال لال ستثمارات ش

 124.092 12.409.162 شركة المراعي

 124.092 12.409.162 مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت

 62.046 6.204.581 شركة الجريسي للتنمية المحدودة

 32.433 3.243.316 مؤسسة النخبة المعمارية للمقاوالت

 31.023 3.102.290 شركة السيل الشرقية المحدودة

 337.650.232 3.376.503 

 2.460.789 246.078.943 اكتتاب عام

 5.837.292 583.729.175 اإلجمالي

 

 اإليرادات  -17
 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 2016 2015 

 6.160.720 6,127,107 رسوم إستخدام 

 437.457 778,067 اشتراك 

 143.205 21,478 أخرى 

 6,926,652 6.741.382 

 
  



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 (ه)تتمإيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 تكلفة اإليرادات  -18
 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 2016 2015 

 1.555.858 1,215,062 رسوم استخدام الشبكات األخرى 

 860.409 961,543 الرسوم الحكومية 

 161.224 88,563 خطوط  مستأجرة 

 212.788 260,816 أخرى 

 2,525,984 2.790.279 

 

 يئة  تتعلق الرسممموم الحكومية بالترخيص السمممنوي ورسممموم المخصمممصمممات التجارية في إكارالتعليمات الصمممادرة م 
 ."(CITC)"اإلتصاالت وتقنية المعلومات

 

 مصاريف توزيع وتسويق  -19
 ) بأالف الرياالت السعودية ( 

 2016 2015 

 468.047 539,059 رواتب الموظفين وأعباء متعلقة

 396.805 476,046 مصاريف إيجار 

 450.898 409,314 عمولة الوكالء 

 298.859 409,129 إصالح وصيانة 

 195.063 209,892 إعالنات 

 37.744 54,469 منافع عامة

 48,779 49,960 ( 12أتعاب إدارية )إيضاح 

 44.495 43,860 ( 4مصروف ديون معدومة )إيضاح 

 45.876 24,102 استشاراتخدمات 

 60,670 150,069 أخرى 

 2,365,900 2.047.236 

 
  



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 (ه)تتمإيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 مصاريف عمومية وإدارية  -20
 الف الرياالت السعودية () بآ 

 2016 2015 

 122.893 127,544 رواتب الموظفين وتكاليف متعلقة 

 74.179 77,943 مصاريف إصالح وصيانة 

 1.422 25,317 أتعاب قانونية ومهنية 

 40.148 24,044 خدمات استشارات 

 2.179 - مخصص معامالت بين الشركات

 4.634 4,078 دعم وصيانة لألنظمة

 18.997 (32,079) مخصص قضايا

 10.613 12,922 أخرى 

 239,769 275.065 

 

 خسارة السهم -21
 

ح لعدد السفم  حتى نفاية الفترة القائمة تم احتساا الخسائر للسفم بتقسيم الخسائر للفترة على المتوسك المرجَّ
 

 الزكاة  -22
 

 مكونات الوعاء الزكوي 
ديسمممممبر الخاضممممعة إلى بعض  31تتكو  العناصممممر الفامة المكونة للوعاء الزكوي التقريبـممممممممممي للسممممنة المنتفية في 

 يلي:التعديالت حسا أنظمة مصلحة الزكاة والدخل مما 
 الف الرياالت السعودية () بآ 

 2016 2015 

 5.523.630 4,554,916 حقوق المساهمين كما في بداية السنة 

 671.653 819,331 المخصصات كما في بداية السنة 

 14.541.389 11,517,166 قروض طويلة األجل ودفعات مقدمة من المساهمين 

 800.920 1,355,888 التزامات اخرى غير متداولة

 (886.545) (808,636) نظر أدناه ( اصافي الخسارة المعدلة للسنة ) 

 (5.007.464) (7,005,995) ممتلكات ومعدات 

 (16.812.756) (16,196,261) موجودات غير ملموسة 

 (132.102) (96,208) موجودات غير متداولة أخرى

 (1.301.275) (5,859,799) الوعاء الزكوي التقريبي السالب للشركة 

 

  أيفما أكثر. المعدل،م  الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الدخل  %2.5تحتسا الزكاة الشرعية بواقع 



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 (ه)تتمإيضاحات حول القوائم المالية 
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 (ه)تتم الزكاة  -22
 

 احتساب صافي الخسارة المعدلة
 ) بأالف الرياالت السعودية (  

 2016 2015 

 (971.949) (980,007) صافي الخسارة للسنة 

 15.756 8,094 صافيمكافأة نهاية الخدمة للموظفين ، - 

 45.151 31,394 مخصص الديو  المشكوك في تحصيلفا و مخصص مخزو  بكيء الحركة -

 5.500 - أخرى

 18.997 131,883 مخصصات أخرى -

 (886.545) (808,636) صافي الخسارة المعدلة للسنة 

 

 وضع الربوطات الزكوية
 وحصلت بموجا ذلك على شفادة الزكاة النفائية. 2008عام  والضريبي حتىأنفت الشركة وضعفا الزكوي 

حيث قامت بتسمممممممديد الزكاة  2015حتى  2009كما قدمت الشمممممممركة القوائم المالية واقرارات الزكاة لألعوام م  
 والضريبة المستقكعة كبقا لالقرارات المقدمة.

م(.  خكاا م  مصمملحة الزكاة والدخل بتقييم 2015يوليو  7 ـممممممممم )الموافق 1436رمضمما   18تلقت الشممركة، في 
حيث كالبت بموجبه بدفع مبالغ إضمممممممافية باجمالي  2011حتى  2009الربك الزكوي الضمممممممريبي ع  السمممممممنوات 

سممعودي ضممريبة  لاير 267.371.269 زكاة ولاير سممعودي  352.481.222لاير سممعودي منفا  619.852.491
 يوم. 30ع  كل  %1استقكاع باالضافة الى غرامة ت خير بما يعادل 

 
الربع  خالل لذا، التقدير،يعتقد مستشارو الزكاة والضرائا بوجود حجة سليمه تدعم موقف الشركة للكع  على ذلك 

الرابع م  الل الربع خيوماَ المسممموح بفا.  60غضممو  فترة  الشممركة بالرد في قامت 2015سممبتمبر  30 المنتفي في
, أحالت الفيئة العامة للزكاة والدخل القضية إلى لجنة االستئناف الولية مع تعليقاتفم، حيث تمت الموافقة 2016عام 

الى حد كبير على وجفة نظر الشمممممركة بشممممم   موضممممموع الزكاة و و ما يزيل المبالغ المختلف عليفا. أما فيما يتعلق 
الفيئة العامة للزكاة والدخل على بعض النقاك المختلف عليفا، أما ما لم يُتفق عليه فال بضرائا االستقكاع فقد وافقت 

يزال خاضممع لالسممتئناف. واسممتناداً إلى رأي مسممتشممار الشممركة الخارجي للضممرائا فإ  إدارة الشممركة متفائلة حول 
تغكية اآلثار التي قد تترتا الوصممول إلى نتائج إيجابية لالختالف القائم، كما أ  الشممركة أنشمم ت مخصممصممات تكفي ل

 .م   ذه المكالبة
  



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ) شركة مساهمة سعودية (
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 إلتزامات وإرتباطات محتملة -23
 

 اإللتزامات الرأسمالية 23-1
 يلي:أبرمت الشركة اتفاقيات مع موردي  لشراء معدات اتصاالت. تتكو  اإلرتباكات الرأسمالية مما 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2016 2015 

 493.258 361,259 شهر 12خالل 

 2.203.849 1,203,614 سنوات 5-2من 

 1,564,873 2.697.107 

 
 مطالبات من مشغل آخر 23-2
، تلقت الشممممركة كلباً م  شممممركة اتحاد اتصمممماالت )"موبايلي"( للبدء في إجراء التحكيم المتعلقة 2014نوفمبر 16في 

مليو   58.7مليار لاير سعودي وغرامة بمبلغ  2.2بمكالبة متنازع عليفا ومرفوضة قائمة م  شركة موبايلي بمبلغ 
 لاير سعودي م  شركة موبايلي على الشركة.

ونتيجة لما جاء أعاله فإ  الشركة  ي كرفاً في إجراءات تحكيم ضد شركة موبايلي فيما يتعلق بمكالبة متنازع عليفا 
والمتعلقة بالتعديل الول  2008ايو م 6والتي نشممممممم ت م  اتفاقية الخدمات )"االتفاقية"( التي أبرمفا الكرفا  في 

ورسمممالة العرض )التي تعرف باسمممم "التعديالت"( والتي تم تنفيذ ا م  قبل الكرفي  في المسمممار الكبيعي  1والملحق 
 لألعمال حتى قامت موبايلي م  جانا واحد بإلغاء  ذه التعديالت

 
 ( على النحو التالي:2016نوفمبر  10)الموافق   ـ،1438صفر  10حكمت  يئة التحكيم بتاريخ 

 
)مائتا  وتسمممعة عشمممر مليو  وأربعمائة وأربعة  219,464,509إلزام شمممركة زي  بالدفع لموبايلي مبلغ لاير  -1

 وخمسمائة وتسعة لاير سعودي(؛ ألفوستو  
 .رفض جميع مكالا أخرى م  الكرفي     -2
 

 60غير قابل للتنفيذ حتى انقضاء  (2016نوفمبر  10 ـممممممم )الموافق 1438صفر 10إ  الحكم المستلم يوم الخميت 
)سممتي ( يوماُ م  تاريخ اسممتالم الحكم، و ي الفترة التي يحق لزي  فيفا التقدم الى المحكمة المختصممة ببكال  الحكم، 

 مر حتى اآل .وفقاً لقانو  التحكيم لم تتخذ الشركة قرارا في  ذا ال
زي  أنفا قررت عدم التقدم بكلا إلبكال الحكم وأنفا سمممتدفع كامل المبلغ الوارد بالحكم  ت، أعلن2017يناير  10في 

 دفعة واحدة.
 

غ المشمممار إليه أعاله، تكو  لبدفع المب لموبايلي. لاير سمممعودي 219.464.509قامت زي  بدفع مبلغ  فبراير، 20في 
 (.2016نوفمبر  10، )الموافق  ـ 1438صفر  10 يئة التحكيم الصادر بتاريخ شركة زي  قد أوفت بحكم 

 

كما أُعل  سممممابقاً، ل  يكو   ناك أي أثار مالية سمممملبيه على شممممركة زي  نتيجة لتنفيذ الحكم حيث قامت سممممابقاً بتكوي  
 المخصصات الكافية لتغكية كامل المبلغ الذي حكمت به  يئة التحكيم.

 

 القانونية األخرى والغرامات وغيرها من المطالباتإلجراءات ا 23-3
تخضع الشركة في سياق العمال االعتيادية لمواصلة الدعاوى القضائية ومتابعة العقوبات والغرامات المفروضة م  
قبل الجفات المنظمة والبلديات وغير ا م  المكالبات م  الموردي  وشممركات االتصمماالت التي تقدم خدمات الخلوية. 



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ) شركة مساهمة سعودية (
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قد اإلدارة،مكتا المحاماة الداخلي والخارجي واالسممممتشمممماري الفني أ   ذه المسممممائل ل  يكو  لفا ت ثير كبير على تعت
 المركز المالي أو نتائج عمليات الشركة.

 
 التزامات اإليجارات التشغيلية  .24

 
تسمممممممت جر الشمممممممركة المواقع والمباني الفنية والمكاتا المتعلقة بعملياتفا. تتمثل االلتزامات المتعلقة بتلك اإليجارات 

 يلي:التشغيلية بما 
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 
2016 2015 

 309,984 331,896 شهر 12خالل 

 1,239,936 1,327,585 سنوات 5-2من 

 1,549,920 1,659,481 سنوات 5أكثر من 

 3,318,962 3,099,840 

 
 المعلومات القطاعية .25

 
يفدف معيار التقارير القكاعية الصادرع  الفيئة السعودية للمحاسبي  القانونيي  إلى اإلفصاح ع  معلومات تفصيلية 
ع  نتائج كل قكاع م  القكاعات التشمممغيلية الرئيسمممية ، وبما أ  متكلبات  ذا المعيار م  حيث الحدود المنصممموص 

ية منذ بداية النشاك تتركز في تقديم خدمات اإلتصاالت الصوتية عليفا، أخذاً بعي  اإلعتبار أ  عمليات الشركة الرئيس
المتنقلة، خدمات إتصماالت المعكيات المتنقلة، اإلنترنت وخدمات اإلتصماالت الخرى ذات العالقة، لم تتحقق كما في 

يق. تمارت تاريخ قائمة المركز المالي فإ  إدارة الشمممممممركة تعتقد أ  إيضممممممماح المعلومات القكاعية غير قابلة للتكب
 السعودية.الشركة نشاكفا في المملكة العربية 

 
 األدوات المالية وإدارة المخاطر .26

  
تتعرض أنشممكة الشممركة إلى مخاكر مالية مختلفة، وتتضممم   ذه المخاكر: مخاكر السمموق )تشمممل مخاكر العملة، 
مخاكر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسمعر العمولة ومخاكر السمعار(، ومخاكر االئتما  ومخاكر السميولة. يركز 

 برنامج إدارة المخاكر 
 

نبؤ ب وضممماع السمممواق المالية ويسمممعى إلى التقليل م  الت ثيرات العكسمممية المحتملة العام للشمممركة على عدم إمكانية الت
 على الداء المالي للشركة.

تدار إدارة المخاكر م  قبل اإلدارة العليا. تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوك ضمممممد المخاكر المالية م  خالل 
  م أنواع المخاكر تمت مناقشتفا أدناه.تعاو  وثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة. إ  أ

 
 
 
 
 



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
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 )تتمه( األدوات المالية وإدارة المخاطر .26
 

تتضمممم  الدوات المالية المعروضمممة ضمممم  قائمة المركز المالي النقدية وشمممبه النقدية والمدينو  والقروض واوراق 
  ضم  السياسة المحاسبية لكل منفا.الدفع والدائنو . إ  كرق القيد المكبقة والخاصة بفذه البنود تم اإلفصاح عنفا 

 
يتم إجراء المقاصممة بي  الموجودات والمكلوبات المالية وإثبات الصممافي بالقوائم المالية عندما يكو  لدى الشممركة حقاً 
 قانونياً في إجراء المقاصة والني ة إما للتسوية على أسات الصافي أو إثبات الموجودات والمكلوبات في نفت الوقت.

 
 العملةمخاطر 

 
إ  مخاكر العملة  ي مخاكر التغير في قيمة الدوات المالية بسمممبا التغيرات في أسمممعار صمممرف العمالت الجنبية. 

تعتقد االدارة ا   السممممممعودي.إ  معظم معامالت الشممممممركة  ي باللاير السممممممعودي والدوالر المريكي المرتبك باللاير 
 الشركة لمخاكر العملة غير جو ري تعرض

 

 قيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولةمخاطر ال
 

إ  مخاكر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة  ي التعرضات لمخاكر مختلفة تتعلق بت ثير تذبذبات أسعار 
سائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة. إ  مخاكر سعر العمولة على الشركة تن تج العمولة ال

م  المسممما مي  وتمويل المرابحة المشمممترك  والدفعات المقدمةبشمممكل رئيسمممي م  تسمممفيالت القروض وأوراق الدفع 
والتي لفا أسعار عمولة عائمة والتي تخضع إلعادة تسعير بشكل دوري. تدير الشركة مخاكر التدفقات النقدية لسعر 

أسعار العمولة العائمة بالثابتة. إ  لعقود المقايضة  ذه ت ثير العمولة المتعلقة بتمويل المرابحة بإستخدام عقود مقايضة 
اقتصمممادي على تحويل تمويل المرابحة بسمممعر عمولة عائمة إلى سمممعر عمولة ثابتة. بموجا عقود مقايضمممة أسمممعار 
 العمولة، تتفق الشممركة مع أكراف أخرى على تبادل الفرق بي  أسممعار العقود بمعدالت عمولة ثابتة ومعدالت عمولة

 .(15راجع ايضاح )عليفا. عائمة والتي يتم احتسابفا بالرجوع إلى المبالغ اإلسمية المتفق 
 

 مخاطر السعر
 

إ  مخاكر السممعر  ي مخاكر تعرض قيمة الداة المالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسممعار السمموق سممواء كانت تلك 
التغيرات ناتجة ع  عوامل متعلقة بالداة أو ُمصدر ا أو عوامل تؤثر على جميع الدوات المتداولة في السوق. تعتقد 

 الشركة أنفا غير معرضة حالياً لمخاكر السعر. 
 

 اطر االئتمانمخ
 

ية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الكرف الخر  إ  مخاكر االئتما   ي عدم مقدرة كرف ما لداة مال
لخسمممارة مالية. ليت لدى الشمممركة تركيز  ام لمخاكر االئتما . يتم إيداع النقد لدى بنوك ذو تصمممنيف ائتماني مرتفع. 

 ديو  المشكوك في تحصيلفامخصص ال تقي د الذمم المدينة بعد خصم
 

  



  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 (ه)تتمإيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 مخاطر السيولة
 

إ  مخاكر السمميولة  ي مخاكر أ  تواجه منشمم ة ما صممعوبات في ت مي  السمميولة الالزمة لمقابلة اإللتزامات المتعلقة 
الموجودات المالية بسمممممممرعة وبقيمة تقارا بالدوات المالية. قد تنتج مخاكر السممممممميولة ع  عدم القدرة على بيع أحد 

، كما تجاوزت المكلوبات المتداولة 2016ديسمبر  31قيمته العادلة. تكبدت الشركة صافي خسارة للسنة المنتفية في 
الموجودات المتداولة ولديفا خسممممائر متراكمة كما في ذلك التاريخ. إ   ذه المور تشممممير إلى أ  قدرة الشممممركة على 

اماتفا عند اسمممممتحقاقفا واسمممممتمرار ا في نشممممماكفا يعتمد على مقدرتفا على ترتيا تمويل كافي في الوقت الوفاء بالتز
المناسا. لدى أعضاء مجلت االدارة توقعات معقولة ب   الشركة لديفا موارد كافية إلستمرار عملياتفا في المستقبل 

يولة كافية، م  خالل تسمممفيالت إئتمانية، القريا. تدار مخاكر السممميولة ع  كريق الت كد بشمممكل دوري م  توفر سممم
ً لمقابلة أية إلتزامات مستقبلية   ( 1أنظر إيضاح رقم  )أيضا

 
 القيمة العادلة

 
إ  القيمة العادلة  ي القيمة التي يتم بفا تبادل أصل أو تسوية التزام ما بي  أكراف راغبة بذلك بشروك تعامل عادل 

على أسممممات التكلفة التاريخية، فيما عدا مشممممتقات الدوات المالية بالقيمة حيث يتم تصممممنيف الدوات المالية للشممممركة 
عادلة للموجودات  مة ال قد اإلدارة أ  القي عادلة. تعت مة ال قديرات القي لدفترية وت مة ا قد تنتج فروقات بي  القي عادلة،  ال

 والمكلوبات المالية للشركة ال تختلف بشكل جو ري ع  قيمتفا الدفترية.
 

 ارنة أرقام المق .27
 

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