
stc.com.sa
2015

20
15

ي  
نو

س
 ال

ریر
تق

ال



امللك عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه اّهللا)
مؤسس اململکة العربیة السعودیة

صاحب السمو امللکي
األمیر محمد بن نایف بن عبدالعزیز آل سعود 

ولّي العهد

صاحب السمو امللکي
األمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود

ولّي ولّي العهد

خادم الحرمین الشریفین
امللك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود

1



2

رؤية الشركة
كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة الرئيس التنفيذي
مجلس إدارة الشركة

4
6
7
8

القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية
يف 31 ديسمبر 2015م

األداء التشغيلي
األداء املالي للمجموعة

التوقعات املستقبلية
التوجهات االستراتيجية

املوارد البشرية
املسؤولية االجتماعية

خدمة حجاج بيت الّل الحرام

تكوين املجلس وتصنيف أعضائه
لجان املجلس

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة
حوكمة الشركة
الرقابة الداخلية

املراجعة الداخلية

توزيع األرباح واملكافآت وتوصيات مجلس اإلدارة

محتويات التقرير السنوي

أداء وأنشطة الشركة خالل العام املالي 2015م

مجلس إدارة الشركة

توزيع األرباح واملكافآت وتوصيات مجلس اإلدارة 

القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية
يف 31 ديسمبر 2015م 

16
23
34
34
35
37
40

44
47
48
51
53
53

62

56

3





7 6

بسم الّل الرحمن الرحيم

مساهمي شركة االتصاالت السعودية الكرام،،

السالم عليكم ورحمة الّل وبركاته،،

أن  السعودية يسرني  االتصاالت  إدارة شركة  بالنيابة عن مجلس 
أقدم التقرير السنوي للشركة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015 

التي شهدت العديد من املنجزات الهامة للشركة.

املتغيرات  مع  التكّيف  ىلع  الشركة  قدرة  النتائج  من  اتضح 
االقتصادية والتقنية والتنظيمية والتنافسية. فبالرغم من تداعيات 
القطاع،  يف  املنافسة  حدة  وارتفاع  البترول،  أسعار  انخفاض 
األرقام أظهرت  لغة  التقنية فإن  والتغيرات  التنظيمية،  والتحديات 
ارتفاع اإليرادات املوحدة بنسبة 11% تقريبًا مقارنة بالعام السابق 
التشغيلي  الربح  وارتفع  ريال سعودي،  مليون   50,651 إلى  لتصل 
مليون   11,859 إلى  ليصل  السابق  بالعام  مقارنة  تقريبًا   %2 بنسبة 
املصروفات ىلع جميع  بتقليص  االهتمام  وأسهم  ريال سعودي. 
املستويات ودعم النمو يف جوانب الخدمات ذات الطلب املتزايد 
يف تحقيق نتائج مالية جيدة قياسًا مع ما يشهده قطاع االتصاالت 
إعادة  العام ىلع  الشركة خالل  عملت  كما  منافسة شديدة.  من 
توجيه استثماراتها االستراتيجية بما يتفق مع خطتها االستثمارية 

وبما يضمن قيمة مضافة للمساهمين.

حيث وصل  للمساهمين،  التوزيعات  العام  هذا  الشركة يف  عززت 
إجمالي التوزيعات هذا العام إلى 8 مليار ريال، مما جعل شركتكم 
يف صدارة الشركات املساهمة التي تقدم عوائد ملساهميها يف 
إقرار مجلس اإلدارة  العام  السوق املالية السعودية. وشهد هذا 
سياسة توزيع أرباح لفترة الثالث سنوات القادمة بداية من الربع 
الرابع من 2015م ، وذلك تعزيزًا للشفافية، وداللًة ىلع ثقة الشركة 
يف أدائها املستقبلي. إن هذه السياسية تمثل إسهامًا غير مسبوق 
الحوكمة  معايير  أىلع  مع  تتسق  إذ  املالية،  املنطقة  أسواق  يف 

واإلفصاح.

أكثر  عبر  االستراتيجية  تطبيق خطتها  العمل ىلع  الشركة  واصلت 
الخطة  وتركز  الشركة،  قطاعات  جميع  تغطي  مبادرة  ثالثين  من 
االتصاالت  قطاع  متغيرات  تالئم  عصرية  إدارية  قيم  تبني  ىلع 
واختالف احتياجات ومتطلبات السوق، وتلبي حاجة العميل، وتضع 
ىلع رأس اهتماماتها إنجاز العمل واملهمات بالوقت املحدد عبر 
لرفع  الخطة  وتسعى  واملراجعة.  والتقييم  للقياس  قابلة  أهداف 
بأفضل  واملالي  اإلداري  الهدر  وتقليل  املوظف،  إنتاجية  معدل 
الطرق املمكنة. ويتابع مجلس اإلدارة تطبيق الخطة االستراتيجية 
بشكل دوري، وألكثر من مرة خالل العام، إذ تعرض عليه مؤشرات 

أداء مبادرات الخطة الثالثين.

نؤكد للمساهمين الكرام أن شركتكم ستحرص ىلع مواصلة النمو 
التي يتطلبها سوق االتصاالت يف اململكة، وتنويع  يف الخدمات 
وتقييمها  دراستها  يتم  التي  البيعية  لالحتياجات  وفقًا  املنتجات 
مجال  يف  للريادة  الشركة  لسعي  وامتدادًا  مستمر.  بشكل 
االتصاالت فإنها تطمح للعمل ضمن منظومة “االقتصاد املعريف” 
الذي تسعى له الدولة. وستكون الشركة شريكًا استراتيجيًا لهذا 
لقدرة شبكاتها  الوطنية، وتأكيدًا  انطالقًا من مسؤوليتها  التوجه 
االقتصادية  التنمية  يف  اإلسهام  ىلع  وحرصًا  خدماتها،  وجودة 
واالجتماعية وتوفير خدمات سريعة وذكية تيسر حياة املواطنين 
واملقيمين والزائرين يف مختلف أرجاء الوطن. وستعمل الشركة 
ىلع تطوير منسوبيها، وتحقيق تغيير شامل يف ثقافتهم بما يوائم 
مرحلة التغيير الحالية التي تهتم باملوظف، ليقدم أفضل ما لديه 
أفضل  وفق  واإلنتاج  والنمو  التطوير  ىلع  تساعد  عمل  بيئة  يف 

األساليب الحديثة.

للمساهمين  أكبر  عائد  تحقيق  بيد ىلع  يدًا  سنعمل مع شركائنا 
بحلول العام 2017م يتناسب مع أو يتفّوق ىلع العائد الذي تحققه 
الشركة  قدرة  من  ثقة  ىلع  ونحن  الرائدة.  االتصاالت  شركات 
تقنيات  يف  املتسارع  التغير  يفرضها  التي  التحديات  مواجهة  ىلع 

االتصاالت والبيئة التنظيمية واالقتصادية.

نيابة عن مجلس اإلدارة أود أن أعبر عن تقديري الكبير للمساهمين 
ىلع ثقتهم بالشركة. كما أشكر العمالء ىلع والئهم وإخالصهم، 
أيضًا  وشركاء األعمال ىلع تعاونهم ومساندتهم للشركة. ونقدر 
التعاون البناء الذي تجده الشركة من الهيئات اإلشرافية يف كل 

الدول التي تتواجد فيها.

إلدارة  والتقدير  الشكر  عن  ألعبر  املناسبة  هذه  أغتنم  وأخيرًا، 
الشركة وموظفيها ملا أبدوه من مهنية وتفاٍن خالل العام 2015م 
وملوقفهم اإليجابي تجاه التغير الجذري الذي بدأ إجراؤه يف بيئة 

العمل والذي يعتبر ضروريًا لنجاح تنفيذ االستراتيجية الجديدة. 

 
أ.د. عبدالّل بن حسن العبدالقادر

رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس إدارة شركة 
االتصاالت السعودية

بسم الّل الرحمن الرحيم

أخواني مساهمي شركة االتصاالت السعودية الكرام،،

السالم عليكم ورحمة الّل وبركاته،،

بشكل  اململكة  يف  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  قطاع  ينمو 
املتغيرات   STC السعودية  االتصاالت  شركة  يف  ونواكب  سريع، 
العاملية املتسارعة لهذا القطاع لتكون يف متناول عمالئنا الذين 

نحرص  ىلع مواصلة كسب ثقتهم.

عملت الشركة ىلع أسس استراتيجية تركز ىلع “إثراء تجربة العميل” 
لكل عميل سواًء  بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة  االلتزام  مع 
مع  والخاص،  العام  القطاعين  من  املنشآت  أو  األفراد  من  كان 
األعمال.  قطاع  والصغيرة يف  املتوسطة  للشركات  حلول  تقديم 
البيانات  خدمات  ىلع  الطلب  نمو  ملواكبة  الشركة  خططت  كما 
العاملية  املمارسات  أفضل  متبنّية  الرقمية،  واملبادرات  الحديثة 
بما يحقق للشركة “تنمية الربحية”  يف ظل التطور والتغلب ىلع 
مع  الحيوية،  الصناعة  هذه  املتغيرات يف  مع  والتواؤم  التحديات 

البحث عن فرص مجدية لتنويع االستثمار.

وتفّعل الشركة حاليًا عدة برامج إلحداث “نقلة نوعية”  ستؤتي ثمارها 
بنمو األعمال والخدمات، معتمدة ىلع إحداث تغيير للثقافة الداخلية 
تهدف لخدمة العميل أواًل ومسايرة متغيرات السوق التنافسي يف 

القطاع ضمن روح فريق العمل الواحد، لنكون أقرب إلى عمالئنا.

تمتلك الشركة شبكة ضخمة من األلياف الضوئية بأطوال تجاوزت 
الـ 147 ألف كيلومتر، كما أن الشركة تمتلك أكبر بوابة إنترنت يف 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بطاقة استيعابية لتمرير ما يزيد عن 
1,533 جيجابت بالثانية، وأكثر من 12,000 تيرابايت يوميًا. ودعمت 
للجوال حيث تغطي  والرابع  الثالث  الجيلين  الشركة نشر خدمات 
شبكة الجيل الثالث أكثر من 96% بينما تغطي شبكة الجيل الرابع 
بالسكان، وركزت ىلع  املأهولة  املناطق  85% من  يقارب من  ما 
تدعيم قطاع األعمال ومواكبة احتياجاته املتزايدة باالستثمار يف 
مراكز املعلومات واألنظمة املساندة. ومع الحاجة إلى التحول إلى 
السحابية،  الحوسبة  الرقمية توسعنا يف تطوير خدمات  الخدمات 
والخدمات املدارة، وخدمات أمن املعلومات لنلبي الطلب املتزايد 

من قطاع األعمال.

تفخر شركة االتصاالت السعودية كذلك بتسجيل شبكتها يف مكة 
أفضل  املنصرم  العام  حج  ملوسم  املقدسة  واملشاعر  املكرمة 

مؤشرات أداء يف تاريخ الحج ىلع اإلطالق، ىلع الرغم من ارتفاع 
 %57 أكثر من  إلى  ذروة  الحج  الدولية خالل أىلع ساعات  الحركة 
مقارنة بموسم حج العام املاضي، حيث تم تسجيل 350% زيادة يف 
استهالك خدمات الجيل الرابع يوم التروية، وارتفاع استهالك هذه 
الخدمات خالل ساعة الذروة يف منى إلى 543% عن العام املاضي، 

مع نمو عمالء التجوال الدولي بأكثر من %33.

لواجبها  تفعياًل  املجتمع  تنمية  ببرامج  اهتمامها  الشركة  وتواصل 
والخيرية،  االجتماعية  البرامج  عشرات  دعمت  فقد  الصدد  هذا  يف 
سواًء بدعم ورعاية الجهات املنفذة لتلك البرامج أو بإطالق مبادرات 

مجتمعية ذات بعد حضاري وأثر فعال يعود ىلع الوطن واملجتمع.

وىلع صعيد األداء املالي، فقد قننت الشركة خالل العام 2015م 
من املصاريف عبر تطبيق سياسة ترشيد للمصروفات، يف الوقت 
الذي حرصت فيه ىلع تنمية عوائد استثماراتها. وتظهر إيجابية هذه 
السياسات جلية يف نتائج الشركة املالية، حيث يبرهن نمو اإليرادات 
خالل عام 2015م بنسبة 11% تقريبًا مقارنة بعام 2014م ىلع مواكبة 
قبل  الربح  لصايف  ارتفاعًا  فنجد  االتصاالت،  قطاع  لسوق  الشركة 
)EBITDA( خالل  االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائب 
عام 2015م بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 19,294 مليون 
ريال سعودي. وحققت الشركة محليًا خالل الربع الرابع 2015م نموًا 
يف عدد عمالء خدمة األلياف الضوئية )FTTH( بنسبة 30% مقارنة 
الجوال  خطوط  عدد  ارتفاع  مع  2014م،  العام  من  الفترة  بنفس 
العاملة خالل الربع الرابع 2015م بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من 
2014م، وزيادة يف عائدات قطاع األعمال خالل نفس الربع بنسبة 
16% مقارنة بنفس الفترة من العام 2014م، ومع هذا األداء املالي 
التي  للتوجهات  ومواكبة  السعودية،  االتصاالت  لشركة  املتميز 
تمارسها كبار الشركات العاملية من قبل الشفافية مع املستثمرين 
فيها، فقد أقر مجلس اإلدارة يف اجتماعه يوم 1437/1/28هـ املوافق 
سنوات  الثالث  لفترة  للشركة  األرباح  توزيع  سياسة  2015/11/10م 
القادمة بداية من الربع الرابع من 2015م، والتي سيتم عرضها بإذن 
النهائي،  العتمادها  العامة  للجمعية  القادمة  الجلسة  خالل  الّل 
وتقوم سياسة التوزيعات هذه ىلع أساس الحفاظ ىلع حد أدنى من 
التوزيعات للسهم الواحد بشكل ربع سنوي، وسوف يكون توزيع 

األرباح للسنوات الثالث القادمة متماشيًا مع هذه السياسة.

كما طبق فريق إدارة املخاطر سياسة جديدة حيث قام بعد تقييم 
مما سهل  وتشغيلية  استراتيجية  مخاطر  إلى  بتقسيمها  املخاطر 
وضع الخطط والحلول لدرئها ومجابهتها يف حال حدوثها ال سمح 
املصفوفة  لتحديث  سنوي  ربع  بشكل  هذه  مراجعة  وتتم  الّل. 
التنفيذية ذات العالقة من جهة  من جهة ومتابعة تطبيق الخطة 
أخرى. وتفخر املجموعة بتطبيقها أىلع معايير الحوكمة وااللتزام 
بما يضمن شفافية تنفيذها ألعمالها يف الوقت الذي تستمر فيه 
بتطبيق معايير مالية صارمة وضعتها منذ عدة سنوات وتستمر يف 
املطلوب  من  أىلع  مالية  محاسبية  مستويات  محققة  تطبيقها 
سواًء ضمن املعايير املحاسبية املحلية أو العاملية. ويعكف ىلع 
مراقبة ومتابعة االمتثال فرق من املراقبين الداخليين والخارجيين.

د. خالد بن حسين البياري
الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت السعودية

كلمة الرئيس التنفيذي لشركة 
االتصاالت السعودية
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بسم الّل الرحمن الرحيم

تأسست شركة االتصاالت السعودية )الشركة( بصفتها شركة مساهمة سعودية بموجب املرسوم امللكي رقم م/35 بتاريخ 24 ذو 
إليه فيما  البرق والبريد والهاتف )يشار  البرق والهاتف بوزارة  الذي قضى بتحويل قطاع  1998م(  أبريل    21 1418هـ )املوافق  الحجة 
بعد بـ ”قطاع االتصاالت“( مع مختلف مكوناته وإمكانياته الفنية واإلدارية إلى الشركة، وطبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 
الشركة يف  )النظام األساسي(. وقد كانت  الشركة األساسي  اعتمد نظام  الذي  1998م(  أبريل   20 1418هـ )املوافق  الحجة  23 ذو 
1423هـ  2 رجب  171 بتاريخ  حينه مملوكة بالكامل لحكومة اململكة العربية السعودية )الحكومة(. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

)املوافق 9 سبتمبر 2002م(، قامت الحكومة ببيع 30% من أسهمها. 

وقد بدأت الشركة عملها بتوفير خدمات االتصاالت ىلع نطاق اململكة العربية السعودية )اململكة( يف 6 محرم 1419هـ )املوافق 2 
مايو 1998م(. وحصلت الشركة ىلع سجلها التجاري رقم 1010150269 كشركة مساهمة سعودية بتاريخ 4 ربيع األول 1419هـ )املوافق 

29 يونيو 1998م(. ويقع املركز الرئيسي للشركة يف مدينة الرياض. 

للشركة استثمارات مختلفة يف شركات تابعة وزميلة ومشاريع مشتركة تعرف مجتمعة لغرض القوائم املالية بـ “املجموعة” . تفاصيل 
هذه االستثمارات كالتالي:

اسم الشركة

نسبة امللكية
31 ديسمبر 

املعالجة
2014م2015م

الشركات التابعة:

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت املحدودة )حلول إس تي سي( )إس تي 
طريقة التوحيد100%100%سي للحلول املتقدمة سابقًا( - اململكة العربية السعودية

طريقة التوحيد100%100%شركة االتصاالت لالستثمار التجاري املحدودة - اململكة العربية السعودية

طريقة التوحيد100%100%شركة عقاالت املحدودة )إقامة وتملك وإدارة العقار( - اململكة العربية السعودية 

طريقة التوحيد100%100%شركة االتصاالت العامة )برافو( – اململكة العربية السعودية 

طريقة التوحيد100%100%شركة سفاير املحدودة - اململكة العربية السعودية

طريقة التوحيد100%100%شركة فيفا البحرين )ش. م. ب. م( – مملكة البحرين

طريقة التوحيد71%71%شركة إنتغرال القابضة )ش. م. ب. م( – مملكة البحرين  

طريقة التوحيد60%60%شركة سيل املتقدمة املحدودة )سيلكو( - اململكة العربية السعودية

طريقة التوحيد26%26%شركة االتصاالت الكويتية )فيفا( )ش.م.ك( – دولة الكويت 

املشاريع املشتركة والشركات الزميلة:

طريقة حقوق امللكية35%35%شركة أوجيه لالتصاالت املحدودة – دولة اإلمارات العربية املتحدة

طريقة حقوق امللكية25%25%مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة – ماليزيا

طريقة حقوق امللكية50%50%الشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة – اململكة العربية السعودية

طريقة حقوق امللكية36.66%36.66%املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( – اململكة العربية السعودية

طريقة حقوق امللكية50%49%شركة مراكز االتصال – اململكة العربية السعودية

طريقة حقوق امللكية-10%شركة اتحاد فيرجن موبايل السعودية – اململكة العربية السعودية
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تتمثل األنشطة الرئيسة للمجموعة يف توفير وتقديم خدمات االتصاالت واملعلومات واإلعالم، وتشمل أغراضها ىلع سبيل املثال ال 
الحصر، ما يلي: 

إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة واملتحركة.  أ. 
توصيل وتقديم خدمات االتصاالت املختلفة إلى العمالء وصيانتها وإدارتها.  ب. 

الفنية واملالية واإلدارية. وإعداد  النواحي  االتصاالت من جميع  لتطوير وتنفيذ وتوفير خدمات  الالزمة  والدراسات  الخطط  إعداد  ج. 
وتنفيذ الخطط التدريبية يف مجال االتصاالت وتقديم أو الحصول ىلع الخدمات االستشارية التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر 

بأعمالها وأوجه نشاطها. 
التوّسع يف شبكات ونظم االتصاالت وتطويرها عن طريق استخدام أحدث األجهزة واملعدات التي توصلت إليها تقنية االتصاالت  د. 

خصوصًا يف مجال تقديم الخدمات وإدارتها. 
توفير املعلومات والتقنيات واألنظمة املعتمدة ىلع املعلومات للعمالء بما يف ذلك إعداد وطبع وتوزيع أدلة الهاتف واألدلة  هـ. 
التجارية والنشرات واملعلومات والبيانات وتوفير وسائل االتصال الالزمة لنقل خدمات )اإلنترنت( بما ال يتعارض مع قرار مجلس 
الوزراء رقم )163( بتاريخ 1418/10/23هـ وخدمات الحاسب اآللي العامة، وغير ذلك مما يتعلق بأنشطة االتصاالت أو الخدمات التي 
تقدمها شركة االتصاالت السعودية سواًء كان ذلك ألغراض اإلعالم أو التجارة أو الدعاية أو أية أغراض أخرى تراها الشركة مناسبة. 
تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير وشراء وامتالك وتأجير وتصنيع وتسويق وبيع وتطوير وتصميم وتركيب وصيانة أجهزة  و. 
ومعدات ومكونات شبكات االتصاالت املختلفة بما يف ذلك الشبكات الثابتة واملتحركة والخاصة، وكذلك برامج الحاسب اآللي 

واملمتلكات الفكرية األخرى وتقديم الخدمات والقيام بأعمال املقاوالت املتعلقة بشبكات االتصاالت املختلفة. 
استثمار عقارات الشركة وما قد يترتب ىلع ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة. ز. 

فضاًل عن ذلك يحق للمجموعة أن تؤسس شركات أخرى وأن تشترك مع الشركات واملؤسسات أو الهيئات األخرى السعودية واألجنبية 
التي تزاول أعمااًل شبيهة أو مكملة ألعمالها أو التي قد تعاونها ىلع تحقيق غرضها أو أن تشتريها كلها أو جزءًا منها. 

ويسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء املجموعة، ونتائج أعمالها للعام املالي 2015م، والذي 
يعكس التطور املستمر يف أداء املجموعة يف مختلف أوجه أنشطتها، ويظهر دورها يف تعزيز وتطوير قطاع االتصاالت يف اململكة 
العربية السعودية بما يخدم املجتمع السعودي ويحقق خطط التنمية الوطنية ويساهم بفاعلية يف تعزيز االقتصاد الوطني ويحقق 

عوائد مجزية ملساهميها.



أواًل: أداء وأنشطة الشركة 
خالل العام املالي 2015م

األداء التشغيلي أ- 
شركة االتصاالت السعودية )اململكة   -1

السعودية( العربية 
قامت شركة االتصاالت السعودية ببناء استراتيجيتها ىلع أساس 
تحسين وإثراء تجربة العمالء، واالستمرار يف تقديم خدمات نوعية 
الشركة  استمرت  حيث  عمالئها،  احتياجات  تلبي  جديدة  وعروض 
باقات  وعدة  والتجوال  املفوتر  للجوال  جديدة  باقات  تقديم  يف 
كما  الترويجية.  العروض  من  عدد  إلى  باإلضافة  الذكية  لألجهزة 
مسبقة  اإلنترنت  لشرائح  ومرنة  جديدة  باقات  الشركة  أطلقت 
مسبقة  الشرائح  لعمالء  الترويجية  العروض  من  وعددًا  الدفع 
الدفع )سوا(، مما انعكس إيجابًا ىلع زيادة قاعدة عمالء الجوال 
ويف  2015م.  العام  بنهاية   %5 بنسبة  الدفع(  ومسبق  )املفوتر 
مجال املحتوى، فقد تم إطالق خدمات Carrier-Billing بالتعاون 
مع عدد من مقدمي خدمات املحتوى يف مقدمتهم Google و

Telly  ألول مرة يف الشرق األوسط، كما واصلت الشركة توسعتها 
أنحاء  بكافة  للمنازل    ”FTTH“ املنزلية  البصرية  األلياف  لشبكة 

اململكة العربية السعودية بسرعات عالية تصل إلى 200 ميجا/بت 
يف الثانية حيث نمت خطوط االلياف البصرية العاملة بنسبة %27 

بنهاية 2015م.

التحتية  البنية  بناء  يف  استثماراتها  بزيادة  الشركة  واستمرت 
فيها  بما  واملعلومات،  االتصاالت  تكنولوجيا  ألحدث  واملنصات 
كما  مربع.  متر   7,500 بـ  تقدر  إجمالية  بمساحة  البيانات  مراكز 
السحابية  الحوسبة  منصة  2015م  العام  خالل  الشركة  أطلقت 
لتمكن الشركات الصغيرة واملتوسطة والكبيرة من توسيع نطاق 
األعمال  تطبيقات  من  العديد  ىلع  والحصول  الحوسبة  احتياجات 
الخدمات  من  محفظتها  بتوسيع  الشركة  قامت  كما  الخاصة. 
لتقديم  الشبكات  تشغيل  ملركز  الالزمة  القدرات  وترقية  املدارة 
املركز  يقوم  كما  التكلفة.  حيث  من  فعالة  بطريقة  مرنة  حلول 
بالعديد  الشركة  بتزويد عمالء  املعلومات  أمن  لتشغيل  الحديث 
الحلول  هذه  وتهدف  املعلومات.  ألمن  والخدمات  األجهزة  من 
االتصاالت  شركة  تخدمهم  شركة  ألف   100 من  أكثر  لتمكين 
تحقيق  األساسية مع  أعمالهم  التركيز ىلع  اليوم ىلع  السعودية 
كفاءة عالية، كما تم زيادة عدد منافذ مبيعات قطاع األعمال لتصل 
إلى 78 منفذ وتم تحسين تجربة العمالء داخلها وبناء نظام متابعة 
الشركات  عمالء  شريحة  من  أكبر  لعدد  للوصول  البيعية،  الفرص 

املتوسطة والصغيرة مما ساهم يف ارتفاع مؤشر رضى العمالء.

كما تم توقيع العديد من االتفاقيات مع مجموعة من املؤسسات 
والشركات الرائدة وخصوصا يف مجال خدمات الـ ICT، والتي من 
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أبرزها اتفاقية مع املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني لربط 
خدمة  طريق  عن  وذلك  لها،  تابعين  ومعهد  كلية   200 من  أكثر 
 ،)MRS( وخدمة إدارة الراوتر )IP-VPN( الشبكة االفتراضية الخاصة
الحلول  أحدث  لتوفير  العقارية  ركال  التوقيع مع شركة  أيضًا  وتم 
الذكية للربط واالتصال، كما أبرمت الشركة اتفاقية استراتيجية مع 

شركة )GFK( العاملية لتزويدهم بخدمات البيانات املتنقلة.

وبدأت الشركة بالتوسع يف مجال الخدمات الدولية غير الصوتية 
حيث  واإلقليمية،  العاملية  للشركات  املعلومات  خدمات  وتقديم 
توسعت الشركة يف تقديم خدمات السعات الدولية عبر الكوابل 
من  عدد  توقيع  وتم  الجوار،  لدول  األرضية  والوصالت  البحرية 
حق  أساس  ىلع  اإلقليميين  املشغلين  من  عدد  مع  االتفاقيات 
اتفاقيات  من  عدد  وكذلك  املدى  طويلة  املطلق  االستخدام 
شريحة  من  العمالء  عدد  زاد  وقد  املدى،  قصيرة  االستئجار 
املشغلين والنواقل اإلقليميين والدوليين بأكثر من 25%، كما تم 
العبورية  اإلنترنت  خدمات  مجال  يف  االتفاقيات  من  عدد  توقيع 
املقدمة خالل املقاسم الدولية للشركة بكل من جدة والرياض 
والتي تخدم مقدمي الخدمات واملشغلين بدول الجوار حيث تعتبر 
من  األسواق  من  عدد  يف  اإلنترنت  لخدمات  مزود  أكبر  الشركة 
اإلنترنت املقدمة  زاد حجم حركة  الكويت والبحرين، حيث  أهمها 
للعمالء بحوالي 40%، وأيضًا تم توقيع اتفاقيات جديدة مع عدد 
املحتوى  بتقديم  واملتخصصة  الكبرى  العاملية  الشركات  من 
إلنشاء نقاط تواجد يف مركز املعلومات )Mena Gateway(، ويف 

االحتياجات  الشركة  وفرت  فقد  الدولي  التجوال  خدمات  مجال 
واملستخدمين  املتجولين  الشركة  لعمالء  الدولية  والخدمات 
خدمات  إطالق  2015م  العام  خالل  تم  حيث  الدولية  للشبكات 
  GSM & CAMEL( التالية  الخدمات  يف  تتمثل  الدولي  للتجوال 
التركيز ىلع خدمة  تم  GPRS  & 3G & LTE  & NRTRDE( وقد 

 .)LTE Roaming( بيانات تجوال الجيل الرابع

كما عززت الشركة تواجدها يف سوق االتصاالت املحلي يف عدة 
مجاالت عبر دعم املشغلين املحليين لتقديم خدماتهم وتوسيع 
عبر  السعودية  العربية  اململكة  يف  الجغرايف  تواجدهم  نطاق 
العديد من املبادرات واالتفاقيات، حيث تم تقديم خدمات توسعة 
البنية التحتية لشبكة شركة زين، كذلك استمرت الشركة بتقديم 
بأن  مكنه  مما  االفتراضي  للمشغل  والتشغيلي  التجاري  الدعم 
املقدمة من  الخدمات  جراء  عميل  مليون  يزيد عن  ما  يستقطب 

قبل الشركة .

ويف مجال البنية التحتية الدولية فقد واصلت الشركة حفاظها ىلع 
ريادتها يف هذا املجال، وقد تحقق ذلك من خالل ترقية وتوسعة 
ما تمتلكه الشركة من بنية تحتية من الكوابل البحرية والبرية، حيث 

تم خالل العام 2015م العديد من اإلنجازات من أهمها :
الخاصة  اإلنزال  ونقاط  محطة  وتجهيز  تنفيذ  من  االنتهاء    •
كيبل  أحدث  يعتبر  الذي  الخامس”  القاري  البحري  “الكيبل 

بحري قاري ىلع مستوى العالم.
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بتقنية  لتعمل  واملحلية  الدولية  الشبكة  ترقية  من  االنتهاء    •
)OTN(، حيث تربط بين كل مواقع البوابات الدولية ومحطات 
الكوابل البحرية ومواقع الوصالت الحدودية مع دول الجوار 

مع مراكز تواجد الشبكة بفرنسا. 
زيادة سعات الوصالت الحدودية مع دول الجوار بمعدل %30    •

مقارنة بما تم تحقيقه يف العام 2014م.
الدولية  الهاتفية  الحركة  لنقل  الدولية  الدوائر  عدد  زيادة   •
 %130 بنسبة  اإلنترنت  برتوكول  وتقنية  الرقمية  بالتقنية 
والواردة  الصادرة  الدولية  الهاتفية  الحركة  وذلك الستيعاب 
الدولية  املسارات  زادت  حين  يف  فائقة،  بجودة  والعبورية 
السعودية  العربية  باململكة  اإلنترنت  لخدمة  املخصصة 
وكذلك خدمة اإلنترنت العبورية لعمالء الشركة بنسبة %100.
لخدمات  الخامسة  التوسعة  تنفيذ  استكمال  من  االنتهاء   •
التخزين املؤقت ملحتوى اإلنترنت لشركة جوجل بكل من 
لخدمات  املتاحة  السعات  زيادة  تم  بحيث  وجدة  الرياض 
يف  تحقيقه  تم  بما  مقارنة   %270 تجاوزت  بنسبة  املحتوى 

العام 2014م.

2- الشركات التابعة املحلية
الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت   •
املحدودة - حلول إس تي سي  )إس تي سي 

للحلول املتقدمة سابقًا( - اململكة العربية 
السعودية

)ذات  واالتصاالت  اإلنترنت  لخدمات  العربية  الشركة  تأسست 
أبريل  يف  السعودية  العربية  اململكة  يف  محدودة(  مسؤولية 
مشاريع  وتشغيل  اإلنترنت  خدمات  تقديم  يف  وتعمل  2002م، 
السعودي،   السوق  يف  املعلومات  ومعالجة  ونقل  االتصاالت 
ىلع  2007م  ديسمبر  يف  السعودية  االتصاالت  مجموعة  وحازت 
واالتصاالت  اإلنترنت  لخدمات  العربية  الشركة  من   %100 حصة 
والبالغ رأس مالها 100 مليون ريال سعودي، ويقع مركزها الرئيسي 
يف  التشغيلي  نشاطها  وتمارس  السعودية  العربية  اململكة  يف 

اململكة العربية السعودية.

شركة االتصاالت لالستثمار التجاري املحدودة -   •
اململكة العربية السعودية

مسؤولية  )ذات  التجاري  لالستثمار  االتصاالت  شركة  تأسست 
محدودة( يف أكتوبر 2007م يف اململكة العربية السعودية برأس 
مال مليون ريال سعودي من قبل شركة االتصاالت السعودية، والتي 
وصيانة  تشغيل  بغرض  الشركة  مال  رأس  من   %100 نسبة  تمتلك 
اآللي وشبكات  الحاسب  وأعمال نظم شبكات  االتصاالت  شبكات 
اإلنترنت وصيانة وتشغيل وتركيب نظم وبرامج االتصاالت وتقنية 
املعلومات، ويقع مركزها الرئيسي يف اململكة العربية السعودية 

وتمارس نشاطها التشغيلي يف اململكة العربية السعودية.

شركة عقاالت املحدودة - اململكة العربية   •
السعودية

تأسست شركة عقاالت املحدودة يف مارس 2013م يف اململكة 
قبل  من  سعودي  ريال  مليون   10 مال  برأس  السعودية  العربية 
رأس  100% من  نسبة  تمتلك  والتي  السعودية،  االتصاالت  شركة 
واستثمار  وتملك  إقامة  يف  الشركة  هذه  وتعمل  الشركة  مال 
وإدارة العقار واملقاوالت وتقديم خدمات االستشارات واالستيراد 
مركزها  ويقع  السعودية،  االتصاالت  شركة  لصالح  والتصدير 
الرئيسي يف اململكة العربية السعودية، علمًا بأن الشركة لم تبدأ 

نشاطها التجاري بعد.

شركة االتصاالت العامة املحدودة “برافو”  -   •
اململكة العربية السعودية

يف  2002م  فبراير  يف  )برافو(  العامة  االتصاالت  شركة  تأسست 
اململكة العربية السعودية، وحازت شركة االتصاالت السعودية يف 
يناير 2014م ىلع نسبة 100% من شركة االتصاالت العامة )برافو(  
والبالغ رأس مالها 200 مليون ريال سعودي، وتعمل هذه الشركة 
يف األعمال الكهربائية وشبكات االتصاالت وتجارة الجملة والتجزئة 
واستيراد  الكهربائية  واألجهزة  السلكية  االتصاالت  أجهزة  يف 
والالسلكية  السلكية  االتصاالت  أجهزة  وتركيب وصيانة  وتسويق 
الرئيسي يف اململكة  وتقنية املعلومات املرخصة، ويقع مركزها 
العربية السعودية وتمارس نشاطها التشغيلي يف اململكة العربية 

السعودية.

شركة سفاير املحدودة - اململكة العربية   •
السعودية

العربية السعودية  تأسست شركة سفاير املحدودة يف اململكة 
يف يونيو 2014م برأس مال يبلغ 100 مليون ريال سعودي وتمتلك 
سفاير،  شركة  من   %100 نسبة  السعودية  االتصاالت  مجموعة 
ويشمل نطاق عمل هذه الشركة تجارة الجملة والتجزئة يف أجهزة 
وأنظمة الحاسب اآللي واالتصاالت السلكية والالسلكية ومعدات 
اإلنترنت ومواد الدعاية واإلعالن وقطع الغيار واألجهزة الكهربائية 
خدمات  وبيع  اآللية  البيع  نقاط  ومعدات  اآللي  الدفع  وأجهزة 
مشغلي االتصاالت وإنشاء مراكز االتصاالت والبيع وبيع الخدمات. 
ويقع  2015م،  يناير   14 بتاريخ  للشركة  التجاري  السجل  إصدار  تم 
مركزها الرئيسي يف اململكة العربية السعودية. علمًا أن الشركة 

لم تبدأ نشاطها التجاري بعد.

شركة سيل املتقدمة املحدودة )سيلكو(- اململكة   •
العربية السعودية 

تأسست شركة سيل املتقدمة املحدودة )سيلكو(  يف اململكة 
الجملة  تجارة  يف  وتعمل  2008م  يناير  يف  السعودية  العربية 
ومعدات  وأجهزة  االتصاالت  بطاقات  والتجزئة يف خدمات شحن 
االتصاالت وخدمات الحاسب اآللي وبيع وإعادة بيع كافة خدمات 
التجارية،  الثابتة واملتنقلة وصيانة وتشغيل املجمعات  االتصاالت 
البحرين  يف  فروع  ولها  السعودي  السوق  يف  الشركة  وتعمل 
وُعمان، وحازت شركة االتصاالت السعودية يف ديسمبر 2011م ىلع 
حصة 60% من شركة سيل املتقدمة املحدودة والبالغ رأس مالها 
اململكة  يف  الرئيسي  مركزها  ويقع  سعودي،  ريال  مليون   100
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العربية السعودية وتمارس نشاطها التشغيلي يف اململكة العربية 
وافق  2015م  ديسمبر   25 وبتاريخ  وُعمان.  والبحرين  السعودية 
مجلس إدارة الشركة ىلع تقديم عرض لشراء حصة )اتحاد سيل( 
بمبلغ  وذلك   %40 والبالغة  )سيلكو(  املتقدمة  سيل  شركة  يف 
رد  انتظار  الشركة يف  والتزال  ريال سعودي،  مليون   400 وقدره 

مالك اتحاد سيل ىلع هذا العرض.

الشركات التابعة الدولية  -3
شركة فيفا البحرين )ش.م.ب.م( – مملكة البحرين  •

عام  من  فبراير  م( يف  ب.  م.  )ش.  البحرين  فيفا  تأسست شركة 
2009م يف مملكة البحرين برأس مال 75 مليون دينار بحريني أي 
ذلك  يف  كما  الصرف  بسعر  سعودي  ريال  مليون   746 مايعادل 
التاريخ من قبل شركة االتصاالت السعودية، والتي تمتلك نسبة 
100% من رأس مال الشركة  وتعمل هذه الشركة يف كافة خدمات 
االتصاالت املتنقلة واالتصاالت الدولية والنطاق العريض والخدمات 
األخرى ذات الصلة بالسوق البحرينية، وقد بدأت التشغيل التجاري 
2010م. وبالرغم من املنافسة الشديدة يف السوق  3 مارس  يف 
أفضل  تتجاوز  أن  استطاعت  البحرين  فيفا  أن شركة  إال  البحريني 
للريادة  يف  العام حيث استطاعت الوصول   التوقعات خالل هذا 
العمالء، ويقع مركزها  ناحية عدد  البحرينية من  االتصاالت  سوق 
يف  التشغيلي  نشاطها  وتمارس  البحرين  مملكة  يف  الرئيسي 

البحرين. 

شركة إنتغرال القابضة )ش. م. ب. م( – مملكة   •
البحرين 

مملكة  يف  2009م  يونيو  يف  القابضة  إنتغرال  شركة  تأسست 
البحرين برأس مال 28 مليون دينار بحريني أي ما يعادل حوالي 281 
التاريخ من قبل  مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك 
شركة االتصاالت السعودية، والتي كانت تمتلك نسبة 51% من رأس 
مال الشركة، ويف ديسمبر 2011م زادت شركة االتصاالت السعودية 
حصتها بنسبة 20% لتبلغ 71%، وهي شركة قابضة تملك حصصًا يف 
يف  الرقمي  واإلعالم  املحتوى  خدمات  مجال  يف  تعمل  شركات 
دول الخليج، ويقع مركزها الرئيسي يف البحرين وتمارس نشاطها 

التشغيلي يف اإلمارات واململكة العربية السعودية.

شركة االتصاالت الكويتية )فيفا( )ش.م.ك( – دولة   •
الكويت

حازت شركة االتصاالت السعودية يف ديسمبر 2007م ىلع نسبة 
 50 رأسمالها  والبالغ  )فيفا(  الكويتية  االتصاالت  شركة  من   %26
مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 687 مليون ريال سعودي 
بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ، وتعمل هذه الشركة يف مجال 
التشغيل  بدأ  وقد  الكويتي،  السوق  يف  الجوال  الهاتف  خدمات 
التجاري لها يف 4 ديسمبر 2008م وقد تم إدراجها كشركة مساهمة 
يف سوق الكويت لألوراق املالية يف 14 ديسمبر 2014م. مجموعة 
)فيفا(  الكويتية  االتصاالت  شركة  تدير  السعودية  االتصاالت 
وتعالج استثمارها فيها بطريقة التوحيد لسيطرتها ىلع السياسات 
املالية والتشغيلية وذلك بسبب تمثيلها يف مجلس إدارتها بأغلبية 
نشاطها  وتمارس  الكويت  يف  الرئيسي  مركزها  ويقع  األعضاء، 
التشغيلي يف الكويت. بتاريخ 27 ديسمبر 2015م  تقدمت الشركة 

بعرض اختياري لشراء األسهم غير اململوكة يف شركة االتصاالت 
الكويتية )فيفا( والتي تمثل 74% من إجمالي عدد األسهم القائمة. 
واحد  كويتي  دينار  للمساهمين  الشركة  من  املقدم  العرض  بلغ 
لكل سهم )ما يعادل 12.37 ريال سعودي(، وبتاريخ 31 يناير 2016م 
عدد  وبلغت  الشركة  من  املقدم  االختياري  العرض  مدة  انتهت 
األسهم التي قبلت بالعرض 128,860,518 سهمًا، تمثل ما نسبته 
الكويتية  االتصاالت  إجمالي األسهم املصدرة لشركة  25.8% من 
)أي  كويتي  دينار   128,860,518 األسهم  تلك  قيمة  وتبلغ  )فيفا(، 
ما يعادل حوالي 1,590,138,792 ريال سعودي( وبهذا تصبح حصة 

الشركة يف شركة فيفا الكويت 51.8% بداًل من %26.

تنامت  قد  الكويت  يف  التشغيل  عمليات  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
رائدة يف  الشركة  السنوات األولى حيث أصبحت  بشكل كبير يف 
وذلك  السوق،  يف  األىلع  هي  بسرعات  العريض  النطاق  مجال 
التقنيات  أحدث  ىلع  واعتمادها  شبكتها  لجودة  مباشرة  كنتيجة 

للجيل الثالث والرابع وتميز تغطيتها لجميع أرجاء دولة الكويت.

وال يوجد للشركات التابعة أعاله أي أدوات دين مصدرة ىلع شكل 
صكوك أو سندات، تجدر اإلشارة إلى أن شركة االتصاالت السعودية 
خالل الربع الثاني من عام 2014م، اعتمدت برنامج صكوك بقيمة 
إجمالية تبلغ 5 مليار ريال سعودي كحد أقصى وتم إصدار الشريحة 

األولى وفيما يلي بياناتها كما يف 31 ديسمبر 2015م:

تاريخ اإلصدار
فئة اإلصداراإلصدار

القيمة 
اإلجمالية 

لإلصدار

تاريخ 
االستحقاق

صكوك 
االتصاالت

9 يونيو 
2014م

   1 مليون 
ريال سعودي

 2 مليار ريال 
سعودي

9 يونيو
2024م

بالقيمة اإلسمية بدون خصم  أعاله  الصكوك املوضحة  تم إصدار 
أساس  يحسب ىلع  عائدًا  الصكوك  هذه  تحمل  إصدار.  عالوة  أو 
 10 أساس ملدة  نقطة   70 قدره  + هامش  أشهر  لثالثة  )سايبور( 

سنوات تدفع كل ثالثة أشهر.

4- االستثمارات 
االستثمارات املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية   -1

االستثمارات يف املشاريع املشتركة  •
شركة أوجيه لالتصاالت املحدودة –  دولة اإلمارات   •

العربية املتحدة
شركة أوجيه لالتصاالت املحدودة هي شركة قابضة مسجلة يف 
إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة ويقع مركزها الرئيسي 
يف اإلمارات العربية املتحدة ولديها استثمارات تمارس من خاللها 
نشاطها التشغيلي يف شركات تعمل يف قطاع االتصاالت يف تركيا 
وجنوب أفريقيا. حازت شركة االتصاالت السعودية ىلع نسبة %35 
من شركة أوجيه لالتصاالت يف أبريل 2008م والبالغ رأسمالها 3.6 
ريال سعودي  13.5 مليار  أمريكي أي ما يعادل حوالي  مليار دوالر 

بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ. 

مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة – ماليزيا  •
بيناريانج املاليزية شركة استثمارية قابضة ويقع مركزها الرئيسي 
يف ماليزيا ولديها استثمارات تمارس من خاللها نشاطها التشغيلي 
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حيث تمتلك 100% من مجموعة ماكسيس القابضة املاليزية )Maxis( التي تعمل يف قطاع االتصاالت املتنقلة يف ماليزيا والتي لم تكن 
مدرجة يف السوق املالية املاليزية، وقد تم يف شهر نوفمبر 2009م طرح 30% من أسهم ماكسيس لالكتتاب العام وأدرجت تبعًا لذلك 
يف السوق املالية املاليزية، كما تم بيع حصة أخرى تبلغ 5% يف شهر يوليو 2012م، وبذلك انخفضت نسبة ملكيتها يف شركة ماكسيس 
إلى 65%. كما يوجد لديها استثمارات أخرى يف شركة إيرسيل - Aircel التي تعمل يف قطاع االتصاالت املتنقلة يف الهند، وقد حازت 
شركة االتصاالت السعودية ىلع نسبة 25% من مجموعة بيناريانج يف سبتمبر 2007م والبالغ رأس مالها 20.7 مليار رينجت ماليزي أي ما 
يعادل حوالي 23 مليار ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ. خالل عام 2013م، قامت املجموعة بمراجعة استثمارها الخارجي 
يف مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة )مشروع مشترك( بما يف ذلك طريقة إدارتها وتحديد مدى التأثير الفعلي املشترك ىلع هذا 
التشغيلية يف مجموعة  بحقوقها  يتعلق  فيما  بيناريانج  الشركاء يف مجموعة  باقي  االتفاقية مع  تعديل يف  وعليه وقعت  االستثمار. 
بالتوقف عن معالجة استثمارها يف مجموعة  بيناريانج(. وبناًء ىلع ذلك قامت املجموعة  التابعة ملجموعة  الشركات  )إحدى  إيرسيل 

إيرسيل  بطريقة حقوق امللكية ابتداًء من الربع الثاني 2013م.

االستثمارات يف الشركات الزميلة  •
الشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة – اململكة العربية السعودية  •

تأسست الشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة )ذات مسؤولية محدودة مختلطة( يف سبتمبر 2002م بغرض إنشاء وتأجير وإدارة 
وتشغيل كيبل بحري يربط بين اململكة العربية السعودية وجمهورية السودان لتمرير االتصاالت بينهما وأي دول أخرى. وقد بدأ النشاط 
التشغيلي للشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة يف شهر يونيو 2003م، وتمتلك شركة االتصاالت السعودية يف سبتمبر 2002م 
ىلع نسبة 50% من الشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة والبالغ رأسمالها 75 مليون ريال سعودي ويقع مركزها الرئيسي يف 

اململكة العربية السعودية وتمارس نشاطها التشغيلي يف اململكة العربية السعودية.

املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية “عربسات”  – اململكة العربية السعودية  •
تم إنشاء هذه املؤسسة من قبل الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية يف أبريل 1976م. وتوفر عربسات عددًا من الخدمات لهذه 
وتشمل  األوسط.  الشرق  منطقة  أساسية  وبصورة  تغطيتها  نطاق  يف  والخاصة  الرسمية  القطاعات  كافة  إلى  إضافة  األعضاء  الدول 
إقليمي، خدمات  إذاعي  تلفزيوني، بث  بيانات، فاكس وتلكس”، بث  الهاتفية اإلقليمية “صوتية، نقل  الخدمة  الخدمات املقدمة حاليًا: 
 %36.66 1999م ىلع حصة  أبريل  استعادة الخدمة وتأجير ِسعات ىلع أساس سنوي أو شهري. حازت شركة االتصاالت السعودية يف 
1,875 مليون  يعادل حوالي  ما  أي  أمريكي  500 مليون دوالر  رأسمالها  والبالغ  “عربسات”  الفضائية  العربية لالتصاالت  من املؤسسة 
ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ ويقع مركزها الرئيسي يف اململكة العربية السعودية وتمارس نشاطها التشغيلي يف 

اململكة العربية السعودية واإلمارات ومصر وفرنسا.

شركة مراكز االتصال – اململكة العربية السعودية  •
تأسست شركة مراكز االتصال )ذات مسؤولية محدودة مختلطة( لتقديم خدمات مراكز االتصال واستعالمات الدليل مع شركة أيجز 
)Aegis( يف نهاية ديسمبر 2010م باململكة العربية السعودية، وتملكت شركة االتصاالت السعودية يف ديسمبر 2010م ىلع حصة تبلغ 
حوالي 50% من شركة مراكز االتصال والبالغ رأسمالها 4.5 مليون ريال سعودي )عدد األسهم اململوكة 225,001 من أصل 450,000 
سهم( ويقع مركزها الرئيسي يف اململكة العربية السعودية وتمارس نشاطها التشغيلي يف اململكة العربية السعودية. قامت الشركة 
خالل الربع الرابع 2015م ببيع ما نسبتة 1% من حصتها يف شركة مراكز االتصال لصالح الشركاء اآلخرين حسب بنود اتفاقية الشركاء 

)عدد األسهم اململوكة 220,500 سهم من أصل 450,000 سهم(.

اتحاد فيرجن موبايل السعودية   •
تأسست شركة اتحاد فيرجن موبايل السعودية )ذات مسؤولية محدودة( خالل العام 2013م لتقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت 
املتنقلة االفتراضية، وقد بدأت نشاطها خالل العام 2014م وتمتلك شركة االتصاالت السعودية حصة 10% من رأس مال شركة فيرجن 
والبالغ 52 مليون ريال سعودي )2014م: 20 مليون ريال سعودي( خالل عام 2015م تم تعديل اتفاقية الشركاء وعقد تأسيس شركة 
موبايل  فيرجن  اتحاد  يف  الشركة  استثمار  تصنيف  إعادة  ذلك  عن  ونتج  جديد  شريك  دخول  نتيجة  السعودية  موبايل  فيرجن  اتحاد 
السعودية من استثمار متاح للبيع إلى استثمار يف شركة زميلة يعالج وفق طريقة حقوق امللكية، ويقع مركزها الرئيسي يف اململكة 

العربية السعودية وتمارس نشاطها التشغيلي يف اململكة العربية السعودية.

االستثمارات األخرى ب- 
صندوق رأس املال الجريء  •

قامت شركة االتصاالت السعودية باالستثمار يف صندوق رأس املال الجريء، واملتخصص باالستثمار يف الشركات الناشئة والصغيرة 
واملتوسطة الحجم التي تعمل يف مجاالت االتصاالت وتقنية املعلومات يف السوق السعودي واألسواق العاملية األخرى ىلع شكل 
وحدات استثمارية، وبمبلغ مبدئي يبلغ 50 مليون دوالر أمريكي بما يعادل 187.5 مليون ريال سعودي بتمويل ذاتي )املدفوع منه مبلغ 
37.5 مليون دوالر أمريكي بما يعادل 140.6 مليون ريال سعودي( ) 2014م : 25 مليون دوالر أمريكي بما يعادل 93.8 مليون ريال سعودي( 

تم تقييم الوحدات اململوكة للشركة كما يف 31 ديسمبر 2015م بقيمة 166.3 مليون ريال سعودي )2014م: 74.6 مليون ريال سعودي(. 
حاليًا الشركة هي املستثمر الوحيد يف هذا الصندوق. ويقع املقر الرئيسي للصندوق يف مملكة البحرين ويستثمر الصندوق يف السوق 

السعودي وأسواق الشرق األوسط وأوروبا والواليات املتحدة واليابان بهدف تقليل املخاطر االستثمارية للصندوق.  

الشركة السعودية لقياس وسائل اإلعالم   •
بدأت  اإلعالم، وهي شركة  لقياس وسائل  السعودية  الشركة  باالستثمار يف  2013م  العام  السعودية خالل  االتصاالت  قامت شركة 
العمل يف بداية عام 2014 ومجال نشاطها هو قياس نسب املشاهدة التلفزيونية بهدف تزويد السوق اإلعالمي بمعلومات تستند إلى 
مصدر املعلومة الصحيح. تمتلك شركة االتصاالت السعودية ما نسبته 10.42% من رأس مال الشركة والبالغ 54 مليون ريال سعودي؛ 
ما يعادل 5.6 مليون ريال سعودي )2014م: نسبته 14.15% من رأس مال الشركة والبالغ 39.8 مليون ريال سعودي؛ ما يعادل 5.6 مليون 

ريال سعودي( ويقع مركزها الرئيسي يف اململكة العربية السعودية وتمارس نشاطها التشغيلي يف اململكة العربية السعودية.

األداء املالي للمجموعة   -1
بلغ صايف الربح لعام 2015م مبلغ 9,258 مليون ريال سعودي مقابل 10,959 مليون ريال سعودي لعام 2014م وذلك بانخفاض  وقدره 
16% تقريبًا وبلغت ربحية السهم لعام 2015م 4.63 ريال سعودي مقابل 5.48 ريال سعودي لعام 2014م، فيما بلغ إجمالي الربح لعام 
2015م مبلغ 30,345 مليون ريال سعودي مقابل 28,156 مليون ريال سعودي لعام 2014م وذلك بارتفاع وقدره 8% تقريبًا. وبلغ الربح 
التشغيلي لعام 2015م مبلغ 11,859 مليون ريال سعودي مقابل 11,632 مليون ريال سعودي لعام 2014م وذلك بارتفاع وقدره 2% تقريبًا، 
كما بلغ الربح قبل االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائب )EBITDA( لعام 2015م 19,294 مليون ريال سعودي مقابل 19,061 
مليون ريال سعودي لعام 2014م وذلك بارتفاع وقدره 1%، كما ارتفع حجم إجمالي األصول ليبلغ 96,661 مليون ريال سعودي يف نهاية 
عام 2015م مقابل 90,093 مليون ريال سعودي يف نهاية عام 2014م، بارتفاع قدره 7% تقريبًا، كما ارتفعت الخصوم لتبلغ 34,699 مليون 
ريال سعودي يف نهاية عام 2015م مقابل 28,765 مليون ريال سعودي يف نهاية عام 2014م. وتتمتع املجموعة بمركز مالي قوي وأرباح 
عالية انعكست إيجابًا ىلع حقوق مساهميها التي نمت بنهاية عام 2015م لتصل إلى 60,541 مليون ريال سعودي مقابل 60,422 مليون 

ريال سعودي يف نهاية عام 2014م.

األثر املالي لألنشطة الرئيسة ىلع مستوى املجموعة    •
تعمل شركة االتصاالت السعودية ىلع توفير خدمات االتصال ىلع نطاق اململكة العربية السعودية  ولها استثمارات يف شركات تابعة 
وزميلة ومشاريع مشتركة محلية ودولية ُتعرف مجتمعة لغرض القوائم املالية بمجموعة االتصاالت السعودية وتتمثل األنشطة الرئيسة 
للمجموعة يف توفير سلسلة من خدمات االتصال تشمل الهاتف الجوال )الجيل الثاني والثالث والرابع( وخدمات الهاتف الثابت محلية 

وداخلية ودولية وخدمات املعطيات كنقل البيانات والخطوط املؤجرة وخدمات اإلنترنت والتجارة اإللكترونية.

والقطاعات التشغيلية الرئيسة ىلع مستوى املجموعة هي:
قطاع الجوال، وتشمل خدماته الرئيسية: الهاتف الجوال وخدمات الجيل الثالث والرابع والبطاقات مسبقة الدفع والتجوال الدولي   •

والرسائل.
قطاع الهاتف، وتشمل خدماته الرئيسة: الهاتف الثابت وهواتف البطاقة واالتصال البيني واالتصاالت الدولية.  •

قطاع املعطيات، وتشمل خدماته الرئيسة: الدوائر املؤجرة لنقل البيانات وخط العميل الرقمي )DSL( وخدمات اإلنترنت.  •
غير موزعة: وتشمل بعض العناصر التي ال يمكن ربطها بالقطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة أعاله.  •

ويبين الجدول التالي األثر املالي لألنشطة الرئيسة ىلع مستوى املجموعة  خالل عام 2015م: 

اإلجماليغير موزعة/تسوياتاملعطياتالهاتفالجوالالبيان )ماليين الرياالت(

33,48012,2704,8109150,651صايف إيرادات الخدمات

3,1523,2817262757,434االستهالك واإلطفاء

9,258)831(1,150)1,940(10,879صايف الدخل

33,71626,00214,45122,49296,661إجمالي األصول

17,3278,9505,3633,05934,699إجمالي الخصوم
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خالصة أصول وخصوم املجموعة ونتائج أعمالها عن السنوات املالية الخمس األخيرة:

البيان )ماليين الرياالت(
2011

موحدة 
مراجعة

 2012
موحدة** 

مراجعة

2013
موحدة 
مراجعة

 2014
موحدة* 
مراجعة

2015
 موحدة 
مراجعة

قائمة الدخل:

55,66259,36245,60545,82650,651 إيرادات النشاط

)38,792()34,194()34,616()48,154()44,491 (مصاريف النشاط

11,17111,20810,98911,63211,859مجمل ربح النشاط

)1,373(532)541()1,994()2,683 (اإليرادات واملصروفات األخرى – صايف

)1,228()1,205()551()1,938()759(الزكاة والضرائب وحقوق امللكية غير املسيطرة

7,7297,2769,89710,9599,258صايف الدخل:

قائمة املركز املالي:

21,96728,79332,17131,06936,989أصول متداولة ) أ (

25,26325,28819,66016,04322,714خصوم متداولة ) ب (

3,50512,51115,02614,275)3,296(رأس املال العامل ) أ - ب (

21,96728,79332,17131,06936,989أصول متداولة

5,0324,97612,18916,27214,401األصول األخرى غير املتداولة

45,271 84,40384,13543,01042,752األصول الثابتة وغير امللموسة

111,402117,90487,37090,09396,661إجمالي األصول

19,66016,04322,714 25,26325,288الخصوم املتداولة

23,96026,1246,9765,7853,744مرابحة طويلة األجل

8,0977,5974,5716,9378,241الخصوم األخرى

57,32059,00931,20728,76534,699إجمالي الخصوم

20,000 20,000 20,00020,000 20,000 رأس املال املدفوع

26,90831,33736,23040,42240,541االحتياطيات واألرباح املبقاة وفروقات الترجمة

46,90851,33756,23060,42260,541حقوق املساهمين

9061,421)67(7,1747,558حقوق امللكية غير املسيطرة

54,08258,89556,16361,32861,962إجمالي حقوق امللكية

111,402117,90487,37090,09396,661إجمالي الخصوم وحقوق امللكية

قائمة التدفق النقدي

16,48812,02619,72018,78120,716صايف التدفق النقدي التشغيلي

)11,737()8,887()15,662()9,243()8,264(صايف التدفق النقدي االستثماري

)9,942()5,387()4,512()4,252()7,686(صايف التدفق النقدي التمويلي

)963(4,507)454()1,469(538صايف التدفق النقدي

6,0516,5891,6149605,467النقد والنقد املماثل أول الفترة

--)200(--النقد والنقد املماثل آخر الفترة - أصول محتفظ بها للبيع

6,5895,1209605,4674,504النقد والنقد املماثل آخر الفترة

*تم إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2014م لتتماشى مع التصنيف املستخدم يف القوائم املالية للسنة املنتهية يف 
31 ديسمبر 2015م.

** بدءًا من عام 2013م، قامت املجموعة بتطبيق معيار االستثمارات املسجلة وفقًا لطريقة حقوق امللكية بداًل من التوحيد التناسبي ىلع استثماراتها 
يف املشاريع املشتركة وفقًا للمعيار املحاسبي رقم 16 )املحاسبة عن االستثمار وفق طريقة حقوق امللكية( الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين، وعليه قامت املجموعة بإعادة عرض البيانات املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2012م يف القوائم املالية السنوية املوحدة املنتهية 

للسنة يف 31 ديسمبر 2013م لتتماشى مع التصنيف املستخدم دون أن يكون لهذا التطبيق أثر ىلع صايف الربح وحقوق املساهمين.

التحليل الجغرايف إليرادات الخدمات املوحدة ىلع مستوى املجموعة:  •
الخارجية ىلع مستوى  ريال سعودي ساهمت االستثمارات  50,651 مليون  إيرادات بلغت  إجمالي  2015م  حققت املجموعة خالل عام 

املجموعة بما نسبته 10% منها والجدول التالي يوضح التوزيع الجغرايف لها وفقًا الستثمارات املجموعة االستراتيجية :

اإليرادات الدولية )ماليين الرياالت(اإليرادات املحلية )ماليين الرياالت(

اإلجمالي *

االتصاالت السعودية والشركة العربية لخدمات 
اإلنترنت واالتصاالت املحدودة )حلول إس 

تي سي( وشركة االتصاالت لالستثمار التجاري 
املحدودة وشركة سيل املتقدمة املحدودة 

)سيلكو( وشركة االتصاالت العامة )برافو( وشركة 
سفاير املحدودة

شركة االتصاالت شركة انتغرال القابضةشركة فيفا البحرين
الكويتية )فيفا(

46,8291,4353233,42252,009

* تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم املالية املتعلقة بإيرادات الخدمات املتبادلة مع الشركات التابعة مبلغ )1,358( مليون ريال سعودي

أما فيما يخص التوزيع املحلي لإليرادات فإنه ال يتوافر تحليل جغرايف إليرادات الشركة ىلع املستوى املحلي نظرًا لطبيعة عمل القطاع 
وذلك ألن اإليراد الناتج عن العميل ليس مرتبط بمنطقة واحدة، حيث يتم إنشاء حساب العميل يف منطقة ما بينما املكاملات التي يتم 
فوترته عليها قد تكون حدثت يف عدة مناطق وذلك بحسب تواجده داخل اململكة، أما املكاملات الدولية والتجوال الدولي التي يجريها 

العميل فال يمكن ربطها بأي منطقة ألنها تتم خارج الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية.

أبرز النتائج التشغيلية ىلع مستوى املجموعة لعام 2015م  مقارنة بعام 2014م:

%التغير2014 موحدة2015 موحدةالبيان )ماليين الرياالت(

قائمة الدخل: 

11%50,65145,8264,825   إيرادات الخدمات

15%)2,636()17,670()20,306(   تكلفة الخدمات

8%30,34528,1562,189إجمالي الدخل

12%)1,961()16,524()18,486(املصروفات التشغيلية

2%11,85911,632227الدخل من العمليات التشغيلية

-)1,905(532)1,373(اإليرادات واملصروفات األخرى

مخصص الزكاة والضرائب وحقوق 
2%)23()1,205()1,228(امللكية غير املسيطرة

16%)1,701(9,25810,959صايف الدخل

يعود سبب انخفاض صايف الربح خالل عام 2015م بمبلغ 1,701 مليون ريال مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى األسباب التالية:
ارتفاع تكلفة الخدمات بمبلغ 2,636 مليون ريال، وارتفاع املصروفات التشغيلية بمبلغ 1,961 مليون ريال خالل عام 2015م مقارنة   .1

بالعام السابق، نتيجة الرتفاع اإليرادات خالل الفترة بمبلغ 4,825 مليون ريال مقارنة بالعام السابق.
1,905 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، والسبب بشكل رئيسي  انخفاض “صايف اإليرادات واملصروفات األخرى” بمبلغ وقدره   .2

يعود إلى التالي:
تسجيل مبلغ 406 مليون ريال خالل عام 2015م بسبب التكاليف الناتجة عن تطبيق برنامج التقاعد املبكر، والذي لم يكن   •

مطبقًا يف العام السابق.
ارتفاع خسائر االستثمارات املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية بمبلغ 118 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، وذلك يعود بشكل   •

رئيسي إلى االنخفاض الكبير يف سعر صرف الليرة التركية مقابل الدوالر خالل عام 2015م مقارنة بالعام السابق.
ارتفاع العوائد بمبلغ 57 مليون ريال مقارنة بالعام السابق.  •

انخفاض “اإليرادات واملصروفات األخرى - أخرى، بالصايف”  بمبلغ 1,435 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، والسبب الرئيسي   •
يعود إلى:

انخفاض اإليرادات املتنوعة بمبلغ 111 مليون ريال مقارنة بالعام السابق. أ. 
تسجيل “خسائر بيع / استبعاد املمتلكات واملنشآت واملعدات”  بمبلغ 360 مليون ريال خالل عام 2015م مقارنة بمكاسب  ب. 
قدرها 403 مليون ريال يف العام السابق، وتلك املكاسب التي تم تسجيلها يف العام السابق كانت تتضمن مع بعض البنود 
األخرى مبلغ 595 مليون ريال مكاسب ناتجة عن العوض املالي مقابل نزع ملكية أرض الشركة واملباني املقامه عليها 
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والواقعة يف حي الفيصلية بالرياض )حسب ما سبق اإلعالن عنه(. 
ارتفاع املصروفات املتنوعة بمبلغ 560 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، والتي تتضمن مصروف راتب شهرين بمبلغ 395  ج. 
مليون ريال تم تسجيله ضمن املصروفات املتنوعة خالل الربع األول من العام 2015م )حسب ما سبق اإلعالن عنه( كمنحة 

ملوظفي الشركة والتي جاءت اقتداًء وتزامنًا مع األمر امللكي الكريم. 
انخفاض مخصص الزكاة والضرائب خالل عام 2015م بمبلغ 78 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.  .3

مرابحات املجموعة وتتمثل يف:  •
وتتمثل يف:

2014 موحدة2015 موحدةالبيان )ماليين الرياالت(
1,9031,997قصيرة األجل
3,7445,785طويلة األجل

5,6477,782اإلجمالي 

وتفاصيلها كما يلي:

املسدد خالل جميع املبالغ بماليين الرياالت السعودية
الرصيد القائم العام

 الجهةالشركة
املانحة

 طبيعة
التمويل

 مدة
التمويل

 تاريخ الحصول
قيمةالعملةىلع التمويل

التمويل
 قيمة

20152014املستخدم
الجزء غير املتداولالجزء املتداول

2015201420152014

شركة 
االتصاالت 

السعودية – 
اململكة العربية 

السعودية

 بنك
 ريالأبريل - 102008 سنواتمرابحةسامبا

1,0001,000110110110110165275سعودي

 البنك
 ريالأبريل - 102008 سنواتمرابحةاألهلي

5,0005,0005565565565568331,389سعودي

 بنك
 ريالأبريل - 102008 سنواتمرابحةالرياض

3,5003,500389389389389583972سعودي

1,0551,0551,5812,636املجموع

الشركات 
التابعة

 بنوك
 دولية

ومحلية

 مرابحة
 وتورق

 وتسهيالت
وائتمانية

 من سنة
 إلى 10

سنوات
------8489422,1633,149

إجمالي 
مرابحات 

املجموعة
1,9031,9973,7445,785

- بعض املرابحات املذكورة أعاله مضمونة بسندات ألمر واعتمادات مستندية.
- يتضمن الجزء غير املتداول من املرابحات، مرابحات بحوالي 97 مليون ريال مقابل رهن أصول ثابتة.



بيان بقيمة املبالغ النظامية املستحقة واملدفوعة من قبل الشركة مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

بيان
ماليين 
الرياالت

السعودية
السببالوصف

ما يتم سداده أوتحميله ىلع الفترة وفقًا ألحكام التراخيص املمنوحة للشركة 3,004الرسوم الحكومية
متطلب نظاميمقابل تقديم الخدمة تجاريًا ورسوم استخدام الطيف الترددي.

6,702أنصبة أرباح
ما يتم سداده أوتحميله ىلع الفترة كتوزيعات أرباح للحكومة والجهات شبه 

الحكومية )صندوق االستثمارات العامة واملؤسسة العامة للتقاعد واملؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية(.

متطلب نظامي

ما يتم سداده أوتحميله ىلع الفترة وفقًا ألحكام نظام العمل يف اململكة العربية 621التأمينات االجتماعية
متطلب نظاميالسعودية.

الزكاة وضريبة االستقطاع 
ما يتم سداده أوتحميله ىلع الفترة وفقًا ألحكام وقواعد فريضة الزكاة ونظام 548وأخرى

متطلب نظاميضريبة الدخل ورسوم نظام سداد يف اململكة العربية السعودية. 

إجمالي املستحق واملدفوع 
إلى الجهات الحكومية وشبه 

الحكومية
تمثل املبالغ النظامية املستحقة واملدفوعة لحكومة اململكة العربية السعودية.10,875

العقوبات والجزاءات والقيود االحتياطية   •
أصدرت لجنة الفصل يف هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات )CITC( ومجلس املنافسة وغيرها عددًا من القرارات ضد شركة االتصاالت 
السعودية، ولم تركن الشركة لهذه القرارات بل تظلمت ىلع ما ورد فيها بناًء ىلع نظام االتصاالت الصادر من املقام السامي، وتتنوع 
ينسب  بما  يتعلق  اآلخر  والبعض  الدفع،  االتصال مسبقة  بتأسيس شرائح  يتعلق  فبعضها  الفصل،  لجنة  من  الصادرة  القرارات  أسباب 
للشركة حول عدم تمرير املكاملات الدولية الواردة لعمالء الشركة عبر شبكة احدى الشركات املنافسة وعدم تفعيل خدمة نقل األرقام 
وتقديم عروض غير معتمدة من الهيئة، كما يوجد بعضًا من القرارات املتعلقة بشكاوى العمالء والتي ترى الهيئة أن الشركة تتأخر يف 
الرد عليها، حيث بلغ عدد القضايا الصادرة ضد الشركة )802( قضية بنهاية العام املالي 2015م، بقيمة إجمالية قدرها )773( سبعمائة 
وثالثة وسبعون مليون ريال سعودي، كما أن الشركة قامت استنادًا لنظام االتصاالت برفع دعاوى إدارية أمام املحكمة اإلدارية )ديوان 

املظالم( للطعن يف قرارات لجنة النظر يف مخالفات نظام االتصاالت، وموقف هذه القضايا ىلع النحو التالي:
قضايا منتهية بموجب أحكام نهائية ضد الشركة بنهاية العام املالي 2015م عددها )134( قضية بقيمة إجمالية قدرها )104( مليون   -1

ريال سعودي.
قضايا منتهية بموجب أحكام نهائية لصالح الشركة بنهاية العام املالي 2015م عددها )176( قضية بقيمة إجمالية قدرها )424(   -2

مليون ريال سعودي.
قضايا قائمة وما زالت متداولة أمام ديوان املظالم بنهاية العام املالي 2015م عددها )492( قضية بقيمة إجمالية قدرها )245(   -3
مليون ريال سعودي منها )193( قضية صدر بشأنها أحكام ابتدائية لصالح الشركة بقيمة إجمالية قدرها )70( مليون ريال سعودي.

كما فرضت هيئة السوق املالية غرامة مالية ىلع شركة االتصاالت السعودية مقدارها )40( ألف ريال سعودي، وذلك لعدم احتواء تقرير 
مجلس إدارة الشركة للعام 2013م ىلع األحكام التي لم يتم تطبيقها من الئحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك، إضافة إلى غرامة مالية 
مقدارها )80( ألف ريال سعودي وذلك لعدم تحديث نموذج اإلفصاح اإللكتروني رقم )6( فور حدوث تغيير ألربعة من كبار التنفيذيين 

يف الشركة يف العام 2014م. 

املخاطر املحتملة  •
- املخاطر االستراتيجية والتشغيلية: 

يتميز مجال قطاع االتصاالت باملنافسة القوية، ويتطلب توفير بنية تحتية ضخمة، ويستدعي ذلك تحديد فترات دورية قصيرة لتقييم 
التهديدات وتخفيف املخاطر املرتبطة بها من أجل الحد من انقطاع الخدمة. كذلك يتميز  قطاع االتصاالت  بالتغييرات املتسارعة التي 
تنعكس نتائجها باستمرار يف ظهور مخاطر جديدة  قد ُتفقد املتابعة للمخاطر التي تم تحديدها يف املاضي. ولضمان تحسين الجودة 
ورضا العمالء، فإنه يتوجب علينا فحص ومراجعة املخاطر بانتظام. لذا فإن االلتزام بالنهج املتكامل إلدارة وحوكمة املخاطر يعتبر أمرًا 

مهما، يمكن من خالله التغلب ىلع املخاطر ذات الصلة بفعالية عالية، باتباع اإلجراءات الصحيحة. 

إلدارة  الدولي  للمعيار  وفقًا  املخاطر،  إدارة  إجراء  تطبيق  بعد  تحديدها  تم  التي  والتشغيلية  االستراتيجية  املخاطر  أهم  أدناه  موضح 
املخاطر ISO 31000، وخطط درءها وكذلك تم تحديد املخاطر املالية يف الجزء الخاص باألداء املالي.

2829
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خطط درء الخطرالخطر

التهديدات  إحدى  السيبرانية  الهجمات  تعتبر  السيبرانية:  الهجمات   )1

الكبرى، حيث ينعكس ذلك يف املخاطر املتزايدة من القرصنة والبرمجيات 

مختلف  بين  واالتصال  التواصل  لوسائل  املتزايد  االنتشار  مع  الخبيثة، 

األجهزة.

أنشأت شركة االتصاالت السعودية وحدة تنظيمية متخصصة يف األمن 

السيبراني، ورفعت من مستويات  األمن  دراسة  السيبراني، وشرعت يف 

جدران الحماية، ووضعت خططًا ألمن املعلومات قصيرة وطويلة املدى، 

املعلومات.  أمن  وإجراءات  سياسات  وتقييم  بتحديث  باستمرار  وتقوم 

كذلك يقوم مركز العمليات األمنية )SOC( باملراقبة الدائمة 24/7.

القانونية والتنظيمية  باألنظمة  االلتزام  التنظيمي والقانوني:  االلتزام   )2

كبيرًا  ضررًا  يسبب  وعدمه  الشركة،  يف  قصوى  أولوية  يعتبر  واملالية 

تعطيل  إلى  وتؤدي  كبيرة،  مالية  غرامات  ويتسبب يف  الشركة،  لسمعة 

األعمال مما قد ينتج عن ذلك خسائر مالية.

التنظيمية  بالقوانين  االلتزام  لضمان  تنظيميًا  إطارًا  الشركة  طورت 

والقانونية.  وقد تم التخطيط ألتممة إجراء إدارة املخالفات لضبط عملية 

االلتزام باالطار التنظيمي والحد من أي خسائر مالية محتملة.

واالبتكارات  التقنية  التطورات  مواكبة  التقنية:  مجال  يف  االستثمار   )3

أصبحت  الجديدة  التقنيات  املناسب يف  الوقت  الجديدة واالستثمار يف 

أمرًا إلزاميًا يف صناعة االتصاالت، وذلك لتلبية احتياجات العمالء املتغيرة 

احتمال عدم  التنافسية. وهذا يشكل خطر  امليزة  بسرعة والحفاظ ىلع 

ىلع  مناسبة  عوائد  تحقيق  ىلع  القدرة  وعدم  املناسبة  التقنية  اختيار 

االستثمار.

لدى الشركة وحدة متخصصة يف معلومات السوق وذلك من أجل متابعة 

ومواكبة االبتكارات والتقنيات الجديدة، وتبني االبتكارات الجديدة لضمان 

التنفيذ يف الوقت املناسب للتقنيات الجديدة ضمن دورة امليزانية وعن 

االتصال الفعال مع الهيئة املنظمة  ليتالءم التنفيذ والتطبيق مع الجدول 

الزمني العتماد التقنيات الجديدة.

خدمات  لتقديم  الشركة  تحتاج  الثالث:  الطرف  مع  العالقات  إدارة   )4

االتصاالت املتميزة للعمالء، إلى االعتماد ىلع أطراف ثالثة  لتوفير البنية 

يكمن  وهنا  الصلة،  ذات  والخدمات  االستراتيجية  األهمية  ذات  التحتية 

الخطر يف عدم توفر إدارة فعالة و/أو األداء غير الفعال أو أي مشكالت 

مالية أخرى قد تنشأ.

قوي  مشتريات  برنامج  ونفذت  السعودية  االتصاالت  شركة  وضعت 

مبني ىلع أفضل األسس واملمارسات التي تغطي إجراءات اختيار ومراقبة  

الرئيسية  األداء  تم وضع مجموعة من مؤشرات  وقد  املقاولين.  أفضل 

ملراقبة املقاولين وتقييم نوعية وجودة املخرجات.

االتصاالت  أهمية  تزايدت  الكوارث:  واحتواء  األعمال  استمرارية   )5

املتنقلة و الثابتة يف الحياة اليومية، وتبرز هذه األهمية يف أوقات األزمات، 

الكثير  مّنا  ينتظرون  واألفراد  والخاصة  العامة  املؤسسات  فإن  لذلك 

أنظمة  أو  الشبكة  يف  كبير  فشل  أي  املقدمة.  الخدمات  ىلع  للحفاظ 

تقنية املعلومات قد يؤدي إلى توقف الخدمة مما يلحق أضرارًا جسيمة 

بسمعتنا وعمالئنا وتبعًا لذلك فقدان اإليرادات.

مرونة  أكثر  ولتكون  املتغيرات  مع  لتتواكب  الشركة  شبكة  بناء  تم 

لالستجابة للمتطلبات الجديدة. يتم مراقبة األنظمة االستراتيجية بشكل 

مستمر للتأكد من معالجة أي خلل واستبدالها بسرعة يف حالة الفشل. 

الكوارث  واحتواء  األعمال  استمرارية  بخطة  الشبكة  ترتبط خطط طوارئ 

ىلع  سنوية  تدريبية  بعمليات  يقوم  الذي  للطوارئ  االستجابة  وبفريق 

الحاالت الطارئة.

املخاطر املالية  -
مخاطر القيمة العادلة:

القيمة العادلة هي املبلغ الذي يمكن أن تتم به مبادلة أصل أو سداد التزام بين أطراف مطلعة وراغبة يف التعامل وبشروط تعامل 
عادلة. ال تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية الخاصة باملجموعة تختلف كثيرًا عن قيمتها الدفترية كما يف 

31 ديسمبر 2015م و2014م.

مخاطر معدالت العوائد:
وتدير  النقدية.  وتدفقاتها  للمجموعة  املالي  املركز  السوق ىلع  العوائد يف  معدالت  التغيرات يف  بتأثير  تتعلق  متعددة  مخاطر  هي 
املجموعة تدفقها النقدي عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي املحصل والتدفق النقدي املستخدم. ويتم استثمار الفائض 
النقدي لزيادة دخل املجموعة من العوائد من خالل أرصدة يحتفظ بها كمرابحة وودائع قصيرة وطويلة األجل. إال أن مخاطر معدالت 

العوائد يف هذا الخصوص ال تعتبر جوهرية.

مخاطر تغير أسعار الصرف: 
هي مخاطر التغير يف قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. تقوم اإلدارة بمراقبة تقلبات أسعار صرف 
العمالت األجنبية والدخول يف اتفاقيات تحوط عند الحاجة، للحد من مخاطر تغير أسعار الصرف، كما أن العملة الرسمية للمجموعة هي 

الريال السعودي وهو العملة األساسية التي تتعامل بها املجموعة وسعره ثابت حاليًا وبهامش بسيط مقابل الدوالر األمريكي.
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مخاطر االئتمان:
هي مخاطر عدم قدرة األطراف األخرى ىلع الوفاء بالتزاماتها تجاه 
املجموعة مما يؤدي إلى تكبد املجموعة لخسارة مالية. وتتكون 
األدوات املالية التي قد تعرض املجموعة ملخاطر تركز املديونية 
تقوم  املدينين.  وحسابات  النقدية  األرصدة  من  رئيسي  بشكل 
املجموعة بإيداع أرصدتها النقدية يف عدد من املؤسسات املالية 
حجم  من  للحد  سياسة  وتباشر  العالية  االئتمانية  القدرات  ذات 
املجموعة  تعتقد  وال  مالية.  مؤسسة  كل  يف  املودعة  أرصدتها 
بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة من هذه املؤسسات املالية. وال 
تعتقد املجموعة أنها عرضة ملخاطر تركز املديونية يف ما يتعلق 
)سكنية،  املتنوعة  مشتركيها  لقاعدة  نظرًا  املدينين  بحسابات 
مهنية، مؤسسات تجارية كبرى ومؤسسات عامة( التي تعمل يف 

مجاالت عمل متنوعة موزعة ىلع مناطق عديدة .

مخاطر السيولة:
هي مخاطر تعرض املجموعة لصعوبات يف الحصول ىلع األموال 
الالزمة ملقابلة االلتزامات املرتبطة باألدوات املالية. تدار السيولة 
عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية ملقابلة 
ملخاطر  عرضة  أنها  املجموعة  تعتبر  وال  مستقبلية.  التزامات  أية 

جوهرية متعلقة بالسيولة.

سياسة الشركة يف توزيع األرباح  •
االتصاالت  لشركة  األساسي  النظام  من   )44( املادة  تنص 
خصم  بعد  السنوية  الصافية  الشركة  أرباح  توزيع  ىلع  السعودية 

جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى ىلع الوجه اآلتي: 

نظامي،  احتياطي  لتكوين  الصافية  األرباح  من   %10 يجنب   -1 
بلغ  التجنب متى  العادية وقف هذا  العامة  للجمعية  ويجوز 
االحتياطي املذكور نصف رأس املال علمًا بأن هذا االحتياطي 
قد بلغ الحد األىلع النظامي يف عام 2010م ولذلك تم وقف 

التجنيب. 
للجمعية العامة العادية، بناًء ىلع اقتراح مجلس اإلدارة، أن   -2
اتفاقي  احتياطي  لتكوين  الصافية  األرباح  من  نسبة  تجنب 

وتخصيصه لغرض أوأغراض معينة.
تعادل  للمساهمين  أولى  دفعة  ذلك  بعد  الباقي  من  يوزع   -3

)5%( من رأس املال املدفوع.
تحددها  الباقي  من  مئوية  نسبة  تقدم  ما  بعد  يخصص   -4
الجمعية العامة ملكافأة مجلس اإلدارة ىلع أال تتجاوز )%0.5( 
)نصف يف املائة( من صايف األرباح بعد االقتطاعات السابقة، 
ويوزع الباقي بعد ذلك ىلع املساهمين كحصة إضافية يف 
القادمة مع مراعاة ما تصدره وزارة  األرباح أو يرحل لألعوام 

التجارة من تعليمات يف هذا الشأن.

االتصاالت  لشركة  األساسي  النظام  من   )45( املادة  تنص  كما 
السعودية، ىلع أن يتم توزيع األرباح املقرر توزيعها ىلع املساهمين 
يف املكان واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة ىلع أال يتجاوز 

موعد توزيع األرباح شهرًا من تاريخ إقرار الجمعية العامة للتوزيع.

يوم  اجتماعه  يف  السعودية  االتصاالت  شركة  إدارة  مجلس  أقر 
توزيع  سياسة  2015/11/10م  املوافق  1437/01/28هـ  الثالثاء 
الربع  من  بداية  القادمة  سنوات  الثالث  لفترة  للشركة  األرباح 
الرابع من العام 2015م، وسوف يتم عرضها بإذن الّل تعالى خالل 

اإلعالن  سيتم  والذي  العتمادها،  القادم  العامة  الجمعية  اجتماع 
عن موعده الحقًا. وهي سياسة توزيعات تقوم ىلع أساس الحفاظ 
ىلع حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد ىلع أساس ربع سنوي. 
سوف يكون توزيع األرباح للسنوات الثالث القادمة متماشيًا مع 

هذه السياسة، وهي ىلع النحو التالي:

تلتزم شركة االتصاالت السعودية بتوزيع ريال سعودي واحد عن 
كل ربع سنة، وذلك لفترة الثالث سنوات القادمة. وباإلضافة إلى 
ذلك، سوف تنظر الشركة بدفع توزيعات إضافية ىلع أساس ربع 
مجلس  ملوافقة  اإلضافية  التوزيعات  هذه  تخضع  بحيث  سنوي، 
املستقبلية  والتوقعات  للشركة  املالي  الوضع  تقييم  بعد  اإلدارة 
هذه  تتفاوت  أن  املرجح  ومن  للشركة.  الرأسمالية  واملتطلبات 
التوزيعات اإلضافية من ربع سنة إلى الربع الذي يليه بناًء ىلع أداء 
بناًء  للتغيير  قابلة  األرباح  توزيعات  الشركة، وسوف تظل سياسة 

ىلع التالي:
أي تغييرات جوهرية يف استراتيجية وأعمال الشركة )بما يف   -

ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة(.
القوانين، واألنظمة، والتشريعات والضوابط املنظمة للقطاع   -

والتي تخضع لها الشركة.
أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أوتمويلية أو مقابلة   -
متطلبات وكاالت التصنيف االئتماني، والتي قد تكون ملزمة 

ىلع الشركة من وقت آلخر.

خطة التحول إلى معايير املحاسبة الدولية  •
بناًء ىلع قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يف التحول 
من  األول  الربع  من  بدأ  الدولية  املحاسبية  معايير  تطبيق  إلى 

مع  بالتعاقد  2015م  عام  خالل  الشركة  قامت  2017م.  عام 
معايير  بين  مقارنة  لعمل  املتخصصة  االستشارية  املكاتب  أحد 
وتحليل  تحديد  بهدف  وذلك  والدولية  السعودية  املحاسبة 
الثغرات “الفروقات”  املتعلقة بصناعة االتصاالت إن وجدت وتحديد 
الخيارات املناسبة للتعامل معها.  وبناًء عليه وضعت الشركة خطتها 
وتم  2016م،  عام  من  بدأ  الدولية  املحاسبة  معايير  إلى  للتحول 
مراحل  املتخصصة الستكمال  العاملية  املكاتب  أحد  مع  التعاقد 
بأن خطة  علمًا  الفنية خاللها،  الدعم واملساندة  التطبيق وتقديم 
الشركة ال تتضمن التطبيق املبكر للمعيار املحاسبي الدولي رقم 9  
)املشتقات املالية( واملعيار املحاسبي الدولي رقم 15  )اإليرادات 
من العقود املبرمة مع العمالء( واللذان سيتم تطبيقهما بإذن الّل 
تعالى يف عام 2018م. وعليه تم اعتماد خطة التحول والبدء بالتنفيذ 
وسوف يتم بإذن الّل تعالى تطبيق معايير املحاسبة الدولية ىلع 
التقارير املالية التي ستصدرها الشركة ابتداًء من أول يناير 2017م.    

فيما يلي خطة الشركة وبرنامجها يف التحول إلى معايير املحاسبة 
الدولية:

املرحلة األولى : مقارنة املعايير املحاسبية السعودية بالدولية: 
تحديد وتحليل الفروقات ودراسة أثرها املحاسبي والزكوي   •

والضريبي.
تحليل البدائل واالستثناءات املتاحة يف املعايير املحاسبية   •

وتفسيرها.
اختيار السياسات املحاسبية املناسبة بما يتماشى مع طبيعة   •
أفضل  عرض  ويحقق  املحاسبية  وأنظمتها  الشركة  نشاط 

للمعلومات املالية.
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املرحلة الثانية: اتخاذ اإلجراءات املناسبة لتنفيذ التطبيق:
السياسات  مع  وتوافقها  املحاسبية  السياسات  تحديث   •

املحاسبية للمجموعة.
إعداد مسودة القوائم املالية واإلفصاحات املتعلقة بها.  •

وضع خطة لتحديد أي تعديالت مطلوبة يف أنظمة الشركة.  •
وضع خطة تفصيلية للتحول واعتمادها.    •

املرحلة الثالثة: تنفيذ التحول “ التطبيق”:
من  للتحقق  املناسبة  االختبارات  وعمل  األنظمة  تعديل   •

مقابلتها ملتطلبات املعايير الدولية .
واتخاذ  العادلة  القيمة  قياس  تتطلب  التي  العناصر  تحديد   •

الترتيبات الالزمة لذلك.

املرحلة الرابعة : ما بعد التحول “ التطبيق” :
إعداد القوائم املالية األولية الربعية لعام 2016م.  •

إعداد القوائم املالية السنوية لعام 2016م.  •
إعداد القوائم املالية األولية للربع األول 2017م.  •

الخارجي  املراجع  قبل  من  واعتمادها  القوائم  تلك  مراجعة   •
للشركة.    

املساهمة يف الناتج الوطني   •
الناتج  يف  السعودية  االتصاالت  شركة  مساهمة  إجمالي  بلغ 
أكثر  2015م  العام  2000م وحتى نهاية  الوطني منذ عام  املحلي 
من 138 مليار ريال سعودي ويمثل هذا املبلغ الرسوم الحكومية 

املدفوعة للدولة ونصيب الدولة من األرباح السنوية.

ج – التوقعات املستقبلية
السوق  الجديدة يف  التغيرات  أن  إلى  التوقعات املستقبلية  تشير 
املعطيات  خدمات  ىلع  رئيس  بشكل  ترتكز  التقني  والتقدم 
وحلول البيانات، ومما يعزز ذلك تضاعف حركة البيانات ىلع شبكة 
املاضية  القليلة  السنوات  خالل  مرات  عدة  السعودية  االتصاالت 
وهو ما شجع الشركة ىلع تعزيز استثماراتها يف توسيع شبكتها 
بطرق مدروسة وفق أفضل التقنيات، إضافة إلى أن خطة التحول 
الحكومي الرامية لتنويع وتطوير القطاعات االقتصادية تخلق فرص 
نمو واعدة للشركة، لتستثمرها يف تعزيز تواجدها وتنويع منتجاتها 
خدمات  لتقديم  جديدة  مجاالت  يف  والدخول  خدماتها  وتطوير 
متكاملة. كما أن سعي الشركة يف تحقيق توجهاتها االستراتيجية 
وإقليميًا،  استثمارات مدروسة محليًا  الدخول يف  يحفزها ىلع  قد 
والريادة  والجغرايف  والتقني  املالي  مركزها  قوة  باالعتبار  آخذين 
استثماراتها  ومراجعة  متابعة  يف  الشركة  استمرار  مع  السوقية، 

الحالية وتعزيز االستفادة من أصولها.

د - التوجهات االستراتيجية
جديدة  استراتيجية  بتنفيذ  السعودية  االتصاالت  شركة  شرعت 
للتميز يف تقنية املعلومات واالتصاالت، حيث تهدف رؤية الشركة 
من  واملعلومات  االتصاالت  تقنيات  يف  الريادة  موقع  “تبوأ  إلى 
ثقة  لنكسب  واملبتكرة  الشاملة  والحلول  الخدمات  تأمين  خالل 

عمالئنا ونثري مجتمعنا”، وترتكز االستراتيجية ىلع :-
بناء شبكة اتصاالت ذات جودة عالية  تلبي احتياجات العمالء.  -

االتصاالت  وتقنيات  خدمات  تقديم  يف  الريادة  تحقيق   -
واملعلومات لقطاع األعمال.

التحول يف االستثمارات االستراتيجية.  -
تعزيز كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية واالستغالل األمثل   -

لألنظمة الرقمية .
تعزيز العالقات اإليجابية والتفاعلية مع الجهات التنظيمية.   -

استمرارية تقديم الحلول املبتكرة ذات القيمة املضافة للعمالء.  -
تحسين تجارب العمالء لزيادة مستوى الرضى عن الخدمات.  -

واالرتباط  املهارات  ىلع  والتركيز  الداخلية  القدرات  تطوير   -
املهني للقوى العاملة. 

التوسع السوقي من خالل استغالل الفرص الجديدة.  -

هـ – املوارد البشرية 
إتمام  ىلع  2015م  العام  خالل  البشرية  املوارد  أعمال  تركزت 
نوعية  نقلة  تمثل  والتي  االستراتيجية  البشرية  املوارد  مشاريع 
تمحورًا  أكثر  جعلها  يف  وتساهم  السعودية  االتصاالت  لشركة 
حول عمالؤها وموظفيها ىلع حٍد سواء وقد تم إنجاز العديد من 

البرامج وكان من أبرزها:

برنامج إعادة هيكلة قطاع األعمال  •
تم إعادة رسم استراتيجية قطاع األعمال بشكل يمكن معه   -
التوسع  متطلبات  لتلبية  الهام  القطاع  هذا  جهود  توجيه 
املتوقع يف القطاع  الحكومي والخدمي واملؤسسات وىلع 

وجه الخصوص املدن الذكية. 
والبدائل  القطاع  هذا  ملكونات  تنظيمي  تصور  تقديم  تم   -
تحقيق  ىلع  يساعد  بما  هيكلته  إلعادة  املتاحة  الهيكلية 

الريادة يف صناعة االتصاالت وتم اعتماده.
بناًء ىلع الشكل التنظيمي الجديد لقطاع األعمال, تم إعادة   -

تصميم الوظائف لعكس املستجدات الهيكلية.

تنفيذ تسكين املوظفين ىلع الهيكل الجديد   •
الشركة  موظفي  جميع  تسكين  مشروع  تنفيذ  ىلع  العمل  تم 
ووفق  واملعتمد  الجديد  الهيكل  املعتمدة ضمن  الوظائف  ىلع 
بين  والشفافية  العدالة  تحقيق  تضمن  ومعتمدة  محددة  معايير 

املوظفين ىلع مختلف مستوياتهم. 

تحديد فائض العمالة   •
تم من خالل مشروع التسكين ىلع الهيكل الجديد تحديد )فائض 
العمالة( وذلك وفق معايير وضوابط تعتمد ىلع مدى قدرة أولئك 
وتم  عدمه،  من  الشركة  وتطلعات  أهداف  تحقيق  ىلع  العاملين 
استهدافهم يف برنامج تحسين القوى العامله الذي نفذ يف العام 

2015م. 

التغيير الثقايف  •
عمل ورش مجموعات التركيز للموظفين وذلك ملعرفة نقاط   -

الضعف والقوة املوجودة بالشركة.
بتوعيه  تتعلق  التغيير  رسائل  من  عدد  وإرسال  تصميم   -
 ).. املوظفين بخصوص )أخالقيات العمل، األمن والسالمة، 

باستخدام مركز الرسائل ورسائل الجوال. 
التواصل مع قيادات الشركة ملتابعة تطبيق القيم والسلوكيات.  -

لعمل  الشركة  مستوى  ىلع  مشروع   )14( بعدد  املشاركة   -
وتنفيذ خطة التغيير الالزمة إلنجاح املشروع. 

برنامج عمولة املبيعات )تستاهل(  •
لقيمة  وتحقيقًا  املبيعات  موظفي  تحفيز  أهمية  من  انطالقًا 
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“املوظف أواًل”، تم إعادة تصميم برنامج عمولة املبيعات )حافز( 
األنشطة  طبيعة  مراعاة  تم  حيث  )تستاهل(  إلى  مسماه  وتغيير 
املختلفة يف قطاعي املستهلك واألعمال بتصميم هياكل عمولة 
واملوظف  الشركة  أهداف  يخدم  وبما  النشاط  تتناسب وطبيعة 

ويعزز ثقافة رضا العميل.

برنامج إدارة األداء الوظيفي  •
الشركة  رابط  ىلع  وإطالقها  األداء  معايير  مكتبة  إنشاء   -
الداخلي IGATE. تضم املكتبة أهداف ومؤشرات أداء لجميع 
شعبة،  ومدير  إدارة  مدير  اإلدارية  املستويات  يف  املناصب 
وكذلك لجميع املواقع يف العائالت الوظيفية غير القيادية 

ويتم تحديثها وتنقيحها بشكل مستمر.
تحسين آلية تقييم مدراء العموم وجعلها تتسم باملوضوعية   -

والتركيز ىلع األهداف الوظيفية واملؤسساتية.
تحديث سياسات إدارة األداء لضمان العدل واإلنصاف يف إدارة   -
األداء الوظيفي بما يتناسب مع توجهات الشركة االستراتيجية.

زيادة الوعي وتحسين ثقافة األداء الوظيفي عن طريق ندوات   -
تثقيفية، وحمالت إعالمية، ونشرات تعريفية خالل العام.

النظام  تطبيق  يف  الرؤساء  ملمارسات  التدريجي  التصحيح   -
وفق أفضل املمارسات العاملية )التخطيط، التوثيق، القياس(.

املزايا والسياسات  •
اعتبارًا ملا تبنته الشركة من قيم تجعل املوظف ضمن أولوياتها 
واعتبارًا للتغييرات املستمرة يف ممارسات الشركات السعودية من 
جانب املزايا والسياسات، تمت مراجعة وتطوير سياسات املوارد 
البشرية ونظام املكافآت يف الشركة لعكس التوجهات الجديدة 

لتتوافق مع تلك املستجدات. 

برامج  تدريب وتطوير املوارد البشرية  •
تم إطالق برنامج “مساري”  والذي يحوي عدة مسارات تطويرية 

تستهدف فئات محددة من املوظفين، وهي كالتالي:
برنامج “طموح”  وهو مخصص للموظفين الجدد حديثي التخرج.  -
قيادات  وتطوير  الكتشاف  مخصص  وهو  “واعد”   برنامج   -

املستقبل.
برنامج “خبير”  الذي يهدف لتوطين الخبرات يف الشركة.  -

الوظيفي  التعاقب  برنامج  بتطبيق  البدء  تم  أخرى  ناحية  من 
بمنهجيته الجديدة والذي يساهم يف إعداد قيادات مؤهلة لتولي 
شمولية  برامج  بتصميم  البدء  تم  كما  الشركة،  يف  عليا  مناصب 
القياديين واملدراء وبرامج  البشرية تشمل تطوير  لتطوير املوارد 
خاصة للموهوبين ولشاغلي الوظائف التخصصية ولحديثي التخرج 
2015م تم  كما تم تحديث برنامج اإلحالل الوظيفي. وخالل عام 
من  متدرب   )14,553( منها  استفاد  تدريبية  فعالية   )1,991( عقد 
التخصصية،  الفنية  البرامج  من  العديد  شملت  الشركة،  موظفي 
إلى  باإلضافة  املتخصصة.  الدولية  والشهادات  االدإرية  والبرامج 
برامج التدريب اإللكتروني والتفاعلي يف مجاالت اللغة اإلنجليزية 
والتدريب اإلداري واملتخصص )EF, Harvard , Skillsoft(  استفاد 

منها )2,200( موظف.

برنامج قروض املوظفين  •
بمبلغ  موظف   )166( منه  واستفاد  السيارات  قروض  برنامج 
30,488,020 ريال سعودي، كما تم اعتماد تعديل سياسة القروض 
يف  البدء  وسيتم  البنوك  طريق  عن  الشركة  ملوظفي  السكنية 

تنفيذها خالل العام 2016م. 

صندوق الحاالت الخاصة  •
الحاالت  صندوق  من  متنوعة  طبية  حالة   )424( عدد  تغطية  تم 
بإجمالي  2015م  لعام  الطبي  التأمين  بوثيقة  مغطاة  غير  الطبية 

تكلفة 5,000,000 ريال سعودي.

برنامج صندوق التكافل االجتماعي  •
استمرت شركة االتصاالت السعودية يف تبنيها لصندوق التكافل 
االجتماعي والذي يهدف لتنمية أواصر األخوة والتعاون والتكافل 
ما  تذليل  يف  واملساهمة  الشركة  منسوبي  من  للمشتركين 
ويقوم  معيشية،  صعوبات  من  العمل  يف  زمالءهم  يعترض  قد 
الصندوق ىلع تقديم اإلعانات املادية غير املرتجعة للمستحقين 
بالبرنامج،  للمشتركين  املرتجعة  الحسنة  القروض  وتقديم 
وساهمت الشركة بمبلغ 5 مليون ريال سعودي يف السنة األولى 
 2 قدره  سنوي  ودعم  2005م  العام  يف  الصندوق  تأسيس  من 

مليون  ريال سعودي.

غير  تكافلية  منحة   )80( عدد  الشركة  قدمت  2015م  عام  وخالل 
مرتجعة بإجمالي مبلغ وقدره 810,000 ريال سعودي وعدد )1,076( 
قرض حسن مسترد بإجمالي مبلغ وقدره 19,522,837 ريال سعودي.

الترقيات  •
تم العمل ىلع ترقية املوظفين ىلع خطة القوى العاملة الجديدة 
وفقًا لآللية املعتمدة املبنية ىلع مصلحة الشركة واملوظف يف آن 
واحد وخالل عام 2015م تم ترقية )2,410( موظف وتم تعديل درجات 

املؤهالت لعدد )353( موظف، وتعديل راتب لعدد )510( موظف.

برنامج استقطاب الكفاءات السعودية   •
تم التحاق عدد )332( موظف بالعمل خالل العام 2015م، وقد تم 
تنفيذ العديد من حمالت التوظيف املحلية والخارجية الستقطاب 
الشريفين  الحرمين  خادم  برنامج  خريجي  من  الوطنية  الكفاءات 
امللك عبدالّل بن عبدالعزيز لالبتعاث الخارجي وخريجي الجامعات 
املحلية، كما وقد اطلقت الشركة مؤخرا برنامج )نافس(  الخاص 
لجميع  الفرصة  إتاحة  خالله  من  يتم  والذي  الشركة  بموظفي 
املوظفين للتقديم ىلع الوظائف الشاغرة بالشركة وفق الضوابط 
املعتمدة للبرنامج. باإلضافة إلى استفادة عدد )2,238( طالب من 
الصيفي.  والتوظيف  التطبيقي  والتدريب  التعاوني  التدريب  برامج 
وصندوق  الشركة  بين  ما  حاليًا  القائم  التعاون  يخص  وفيما 
تنمية املوارد البشرية فقد تم حصول الشركة ىلع ما يقارب من 

14,072,054 ريال سعودي بنهاية العام 2015م

و– املسؤولية االجتماعية
االتصاالت  شركة  لدى  االجتماعية  املسؤولية  استراتيجية  تهدف 
لخدمة  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  تسخير  إلى  السعودية 
املجتمع، عبر رؤيتها لتكون محفز التطوير االقتصادي واالجتماعي 
من أجل تمكين وربط املجتمع والقطاعات املختلفة فيه بخدمات 
وحلول تقنية. ويمثل عام 2015م خطوة متميزة يف مسيرة الشركة، 
حيث حفل بالعديد من املساهمات والنشاطات املجتمعية التي 

تركزت املحاور الرئيسة التالية:

ريادة شباب األعمال:  •
ساهمت الشركة يف تأسيس معهد ريادة األعمال بالتعاون   -
العامة  واملؤسسة  املعدنية  والثروة  البترول  وزارة  مع 



للتدريب التقني واملهني تحت مسمى معهد ريادة األعمال 
الوطني، ويعتبر مركزًا وطنيًا غير ربحي متخصص يف مساعدة 
الصغيرة  املشاريع  وأصحاب  الحر  العمل  بممارسة  الراغبين 

واملتوسطة من الجنسين.
أطلقت الشركة بادرة “INSPIRE U” لتكون أول حاضنة أعمال   -
الرقمي  االبتكار  ىلع  تركز  التي  الناشئة  التجارية  للمشاريع 
يف مجال تقنية املعلومات واالتصاالت يف اململكة العربية 

السعودية ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
 2015 األعمال  وشابات  شباب  منتدى  يف  الشركة  شاركت   -
الشباب والشابات يف مجال األعمال  يركز ىلع دعم  والذي 
أفكارهم  لعرض  املناسبة  املنصة  لهم  ويقدم  الحرة 
وإنتاجاتهم من خالل إستضافة العديد من الشركات الكبرى 
بالشباب  الخاصة  واملنتجات  األفكار  تلك  لتبني  باملنطقة، 
وبين  املحلية  السوق  بين  الوصل  حلقة  وليصبح  والشابات، 
أعمالهم وأفكارهم لفرص استثمارية جيدة  لتحويل  الشباب 

وتقديم االستشارات والدعم لهم.
املشاركة يف مؤتمر “أطلق مشروعك” والذي أقيم بتنظيم   -
ببرنامج  ممثلة  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  من 
بادر لحاضنات التقنية. ويسعى املؤتمر الذي تضمن مجموعة 
إلى  العمل،  وورش  التدريبية،  والبرامج  النقاش،  حلقات  من 
التوجه للشباب ورواد األعمال يف قطاعات املنشآت الصغيرة 
واملتوسطة، بهدف تقديم أىلع مستويات التدريب والتحفيز 
للشباب، من أجل إطالق مشاريع تجارية ناجحة وذات قيمة 

اقتصادية.
)تحدي   Get in the Ring برنامج  فعاليات  الشركة  نظمت   -

STC( والذي يعد أوملبياد مصغر خاص برواد األعمال.
استراتيجية مع شركة عرب- اتفاقية شراكة  الشركة  وقعت   -

- نت ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبرنامج بادر 
الرقمية يف املنطقة  الصناعة  إنماء  التقنية بهدف  لحاضنات 
وإنشاء منّصات مباشرة وغير مباشرة للتواصل والتعّلم، ودعم 
عمل  فرص  وتوفير  جديدة  شركات  إلنشاء  األعمال  شباب 

للشباب.

التعليم والتدريب:  •
للطلبة  واملوجهة  املعرفة  هدية  حملة  الشركة  دعمت   -
كمبيوتر  جهاز  ألف   13 تزويد  عبر  املدارس  يف  املحتاجين 
الطالب  ىلع  توزيعها  تم  لإلنترنت  مجانية  بشرائح  لوحي 

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشركة أرامكو.
هواوي  وشركة  سلطان  األمير  وجامعة  الشركة  وقعت   -
مشروع  ضمن  تدريبية  أكاديمية  إلنشاء  اتفاقية  السعودية 
بهدف  التوظيف  أجل  من  للتعليم  سلمان  امللك  برنامج 
إعداد كوادر وطنية متميزة تعمل ىلع أهم التقنيات الجديدة.
نظمت الشركة برامج تعليمية وتثقيفية لألسرة بالتعاون مع   -
أكاديمية األسرة للتدريب واالستشارات تهتم بتطوير ودعم 
وتقديم  األسرة  قدرات  وبناء  األسري  املجال  يف  العاملين 
الدعم واالستشارات للمنظمات والهيئات العاملة يف املجال.

الصحة والتنمية االجتماعية:  •
وهي  الحسنة،  القدوة  سعفة  مؤسسة  الشركة  دعمت   -
مؤسسة مجتمع مدني تسعى عبر جائزتها السنوية إلى إبراز 

مجال  يف  السعودية  العربية  اململكة  يف  املضيئة  األدوار 
منها  لالستفادة  لآلخرين  قدوة  لجعلها  والنزاهة،  الشفافية 

والحرص عليها.
السعودية  االتصاالت  عمالء  وقف  مشروع  الشركة  دعمت   -
“خير مكة”  االستثماري الخيري من خالل العائد من رسائل 
ويتم  املعوقين،  األطفال  لجمعية  لصالح  الجوال  الهاتف 
شركة  عمالء  برج  إنشاء  يف  العائد  هذا  من  االستفادة 
االتصاالت السعودية االستثماري الخيري، وهو عبارة عن برج 
سكني تجاري بارتفاع 12 طابقًا، ويقام ىلع مساحة 2500 متر 
مربع يف مكة املكرمة. وبعد االنتهاء من تشييد البرج سيتم 

االستفادة من عوائده لتمويل برامج ومبادرات الجمعية.
رعت الشركة املعرض السعودي الدولي الثاني ملستلزمات   -
الرياض  يف  أقيم  والذي  2015م  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

باملركز الدولي للمؤتمرات واملعارض.
وخدمة  االجتماعي  التواصل  وسائل  ملتقى  الشركة  رعت   -
األطفال  جمعية  بمقر  أقيم  الذي  اإلعاقة  ذوي  األفراد 

املعاقين بالرياض.
رعت الشركة املشروع الخيري “رواد حفظ النعمة”  بالتعاون   -
بقايا  للمحافظة ىلع  )إطعام(  للطعام  الخيرية  الجمعية  مع 
املوالت  داخل  املنتشرة  املطاعم  يف  الغذائية  الوجبات 

التجارية.
نظمت الشركة حمالت للتبرع بالدم تحت شعار “مد ذراعك   -
وذلك  املحتاجين”  حياة  إنقاذ  يف  وساعد  تبرع  وساعد.. 
بالتعاون مع كل من مدينة امللك فهد الطبية ومستشفى 
امللك فيصل التخصصي، لصالح املرضى واملصابين، انطالقًا 

من دور STC يف استشعار مسؤوليتها االجتماعية.
رعت الشركة فيلمًا قصيرًا عن عاصفة الحزم مساندة لجنودنا   -

البواسل وتضامنا مع وطننا الغالي يف الدفاع عن حدودنا.
رعت الشركة تأمين وتوزيع كمامات طبية خالل موسم الحج   -

كما قامت بتوزيع مظالت ىلع ضيوف الرحمن.
نفذت الشركة حمالت توعوية يف قنوات التواصل االجتماعي:  -

لحفظ النعم  •
اإلسعافات األولية  •

واملعلومات  البيانات  مع  والتعامل  الشائعات  مواجهة   •
األمنية

كيفية استخدام طفايات الحريق  •
طرق اإلنعاش القلبي الرئوي  •

حملة توعوية لتفادي أخطار الكهرباء  •
حملة إلرشادات اإلخالء يف حاالت الطوارئ  •

األيام العاملية:  •
اليوم العاملي للدفاع املدني  -

اليوم العاملي للسكري  -
اليوم العاملي للغة العربية  -

اليوم العاملي لإلعاقة  -
اليوم العاملي للتمييز العنصري  -

اليوم العاملي ملكافحة التدخين  -
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• الشباب والرياضة:
للشباب  ونشاطات  برامج  السعودية  االتصاالت  شركة  قدمت 

والرياضة من خالل املساهمات التالية:
رعاية اتحاد كرة القدم السعودي  -

رعاية مسابقات كأس خادم الحرمين الشريفين  -
رعاية مسابقة كأس ولي العهد السعودي  -

رعاية كأس السوبر السعودي  -
رعاية دوري األحياء  -

رعاية لجنة الحكام يف االتحاد السعودي  -
رعاية املنتخبات السعودية  -

رعاية تقنية لدوري عبداللطيف جميل للمحترفين   -
إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة MBC ومحورها   -

 ”MBC PRO SPORTS“ الشباب والرياضة عبر قنوات
رعاية إثنين من كبريات األندية العاملية هما نادي مانشستر   -
بموجب  الشركة  تقدم  حيث  مدريد،  ريال  ونادي  يونايتد 
يف  لعمالئها  حصري  ومحتوى  خدمات  االتفاقيات  هذه 
اململكة العربية السعودية، إضافة إلى البحرين والكويت عبر 
شركتي ڤيڤا البحرين وڤيڤا الكويت. وتشمل هذه الخدمات 
وفرص  املباريات،  وتذاكر  الحصري،  واملحتوى  التطبيقات، 
ريال  قناة  من  لقطات  تقدم  كما  الفريق،  نجوم  مع  للسفر 
مدريد، وتبث تلفزيون مانشستر يونايتد ىلع إنفجن، وغيرها 
من الحقوق الحصرية، مثل عرض إعالنات الشركة يف ملعب 

ريال مدريد ملدة 12 دقيقة يف كل مباراة.

وتهدف الشركة من خالل هذه الرعايات إلى توفير محتوى رياضي 

جاذب لعمالئها إضافة إلى منحهم الفرصة للفوز بعشرات الجوائز 
للسفر إما إلى مانشستر أو إلى مدريد لحضور مباريات الفريقين.

محليًا، عملت الشركة ىلع توفير مشاهدة املباريات لعمالئها مجانًا 
وبشكل حصري أينما كانوا سواء داخل اململكة العربية السعودية 

أوخارجها عبر تطبيق الكرة السعودية “دوري بلس”.

طريق  يف  تسير  وهي  السعودية  االتصاالت  شركة  فإن  ختامًا، 
مفهوم املسؤولية االجتماعية واالستدامة تحرص كل الحرص ىلع 
أن تواكب خطط التنمية يف اململكة العربية السعودية للرقي بالفرد 

وأسرته ومجتمعه، وفق قيمها واستراتيجيتها وخططها وأهدافها.

ز - خدمة حجاج بيت الّل الحرام 
مع  للجوال  شبكاتها  سعة  السعودية  االتصاالت  شركة  رفعت 
املنورة  واملدينة  املكرمة  1436هـ يف كل من مكة  موسم حج 
واملشاعر املقدسة إلى أكثر من 27 مليون مستخدم ىلع شبكات 
الثاني والثالث والرابع، وسجلت الشبكة يف مكة املكرمة  الجيل 
تاريخ  يف  أداء  مؤشرات  أفضل  العام  هذا  املقدسة  واملشاعر 
خالل  الدولية  الحركة  ارتفاع  من  الرغم  ىلع  اإلطالق،  ىلع  الحج 
أىلع ساعات الحج ذروًة إلى أكثر من 57% مقارنة بموسم حج عام 
1435هـ، وجاء هذا االرتفاع نتيجة لعرض الشركة خدمات االتصال 
والرسائل الدولية مجانًا لعمالء خطوط سوا زيارة ملدة 24 ساعة 
مرتين خالل موسم الحج، كانت املرة األولى عقب حادثة سقوط 
الرافعة يف الحرم املكي الشريف والثانية عقب حادثة التدافع يف 
مشعر منى، وجاء تقديم ذلك العرض ألسباب إنسانية واجتماعية.

مقارنة  الدولي  التجوال  عمالء  يف  ارتفاعًا  الشركة  سجلت  كما 
البيانات  حركة  وارتفعت   .%33 بنسبة  1435هـ  العام  حج  بموسم 

عيد  يوم  منى  يف  الذروة  ساعة  خالل  لتسجل  الرابع  الجيل  ىلع 
حج العام املاضي زيادة فاقت 543% عن العام الذي قبله. وبالرغم 
املكرمة  مكة  يف  البيانات  لحركة  اليومي  املعدل  ارتفاع  من 
واملشاعر املقدسة عن العام املاضي بنسبة 123%، إال أن معدل 
نجاح كافة الخدمات الصوتية والبيانات لم يقل عن 99% طوال أيام 
الحج مع األخذ يف الحسبان التحدي الفريد من نوعه يف العالم 
الشبكة  الذي يشكله وقوع  والدولية  املحلية  اإلشارة  نظم  ىلع 
بين ذروة التحديث املستمر لتحركات الحجاج من عمالء التجوال 
الدولي داخليًا بالتزامن مع ذروة التحديث املستمر لعمالء الشركة 

املسافرين خارجيًا أثناء فترة إجازة الحج.

وتعكس جهود الشركة يف خدمة ضيوف الرحمن إيمانها بشرف 
خدمتهم كما هو الحال باألعوام املاضية، مع الحرص ىلع تحقيق 
وفرت  حيث  تنافسية،  وبأسعار  املتاحة،  البيعية  العوائد  أفضل 
الشركة أجهزة جوال اقتصادية تناسب الحجاج، كما نشرت الشركة 
الشعار  الذين يحملون  الجائلين  والباعة  الثابتة واملتنقلة  مكاتبها 
للحجاج  الخدمات  لتقديم  رسمية،  وببطاقات  للشركة  الرسمي 

وللعاملين يف خدمتهم بمواقع تواجد الحجاج، وأثناء تنقالتهم.

الكاملة ملسار قطار املشاعر املمتد  التغطية  الشركة  كما وفرت 
من منى إلى عرفات مرورًا بمزدلفة، ورفعت سعة الشبكة بمنطقة 
املسارات املخصصة للقطار تلبية للكثافة الهائلة أثناء انتقال الحجاج 
لتغطي  القاعدية  املحطات  من  املئات  وشيدت  املشاعر،  بين 
منطقة مكة املكرمة واملشاعر واملدينة املنورة بشكل أكبر من 
العام املنصرم والداعمة للجيلين الثاني والثالث، مع توسعة مواقع 
محدثة وجديدة يف املناطق املحيطة بالحرم لتعزيز قوة الشبكة 

والسعات يف املناطق ذات الكثافة البشرية، مثل توسعات الحرم 
املتواصلة، ومنطقة أبراج وقف امللك عبدالعزيز وعدد من الفنادق 
األنفاق  لجميع  شاملة  تغطية  وفرت  كما  منها،  القريبة  الكبرى 
املحيطة بمنطقة الحرم بحلول ذكية، ووفرت للمشاريع املحدثة 

تغطية بخدمات االتصاالت األلياف البصرية وغيرها من الخدمات.

الشبكة  ألعمال  ميداني  نجاح  بتحقيق  امليدانية  الفرق  وشاركت 
الواضحة  اإلنسيابية  تحقيق  يف  مساندًا  عاماًل  وكانت  الحج،  يف 
لحركة االتصاالت يف املشاعر املقدسة ومكة املكرمة، ووجهت 
إمكاناتها  جانب  إلى  الحج،  أعمال  إلنجاح  موظف   5000 الشركة 
وأرقام  نجاحات  الحمد  ولّل  وحققت  والكبيرة،  الواسعة  الفنية 
قياسية تسجل للمرة األولى يف الحج، كما تميز حج عام 1436هـ 
وإلى  من  والواردة  الصادرة  االتصاالت  حركة  لنقل  شاملة  بخطة 
العالم  ودول  اململكة  لداخل  املقدسة  واملشاعر  املكرمة  مكة 
التي  الدول  يف  الشركة  مجموعة  بين  والتعاون  التنسيق  ونجح 
تعمل فيها مثل الكويت والبحرين، حيث حصل عمالء الشركة من 
احتياجاتهم خالل  تالئم  تسويقية  عروض  الدول ىلع  حجاج هذه 

فترة الحج.

وتعمل الشركة يف كل عام ىلع االستعدادات املبكرة للشبكة من 
تخطيط وتصميم وتنفيذ ألعمال التوسعة ومتابعة املشاريع بدقة 
وإضافة  يليه  الذي  العام  بداية حج  حتى  الحج  انتهاء موسم  منذ 
من  املزيد  الستيعاب  للشبكة  املبتكرة  الخصائص  من  مجموعة 
الحركة واالستغالل األمثل للموارد ورفع مؤشر “تجربة العميل”، 
العام تم إحداث إدارة خاصة بالحج والعمرة تعمل ىلع  ويف هذا 
شؤون  مختلف  يف  بالشركة  القطاعات  مختلف  مع  العام  مدار 

الحج العمرة والخدمات املتعلقة بهما.
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ثانيًا : مجلس إدارة الشركة 
تكوين املجلس وتصنيف أعضائه

حدد النظام األساسي للشركة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة بتسعة أعضاء، وهو ما يتوافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة 
من هيئة السوق املالية، وقد تم يف العام املالي 2015م انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة السادسة يف 2015/04/28م وملدة ثالث 
سنوات ميالدية، ويبين الجدول التالي قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة يف دورته السادسة، وعضويتهم يف مجالس اإلدارة يف 

الشركات املساهمة املدرجة يف السوق املالية وغير املدرجة.   

عضوية أعضاء مجلس اإلدارة يف الشركات املساهمة األخرى املدرجة وغير املدرجة:

عضوية يف الشركات االسمم
عضوية يف الشركات غير املدرجةاملدرجة 

تصنيف العضوية

غير تنفيذي
مستقلتنفيذي

1
الدكتور / عبد الّل بن حسن العبد القادر

رئيس مجلس اإلدارة، رئيس اللجنة التنفيذية، 
رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت

ال يوجد
• سنابل لالستثمار

• الشركة السعودية للتنمية 
واالستثمار التقني

√

2
األستاذ / طه بن عبد الّل القويز

نائب رئيس املجلس، رئيس لجنة االستثمار، 
عضو لجنة الترشيحات واملكافآت

• بنك الجزيرة 
• شركة كيان السعودية 

للبتروكيماويات 

• شركة دراية املالية
• الشركة السعودية لهندسة 

وصناعة الطيران
√

الدكتور / خليل بن عبد الفتاح كردي3
عضو لجنة املراجعة

• شركة امانتيت العربية 
√• شركة عودة كبيتالالسعودية

4
األستاذ / عمر بن محمد التركي

عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة الترشيحات 
واملكافآت

√اليوجداليوجد

الدكتور / خالد بن عبد العزيز العرفج5
عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة االستثمار

• الشركة السعودية 
√ال يوجدللصناعة والتغليف

األستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان6
رئيس لجنة املراجعة، عضو لجنة االستثمار

•شركة سافكو
• الشركة السعودية 
للصناعات االساسية 

)سابك(

√شركة السعودي الفرنسي املالية

7
األستاذ / صالح بن علي العذل

عضو لجنة الترشيحات واملكافآت، عضو لجنة 
االستثمار

• البنك السعودي 
لالستثمار

• الشركة السعودية للمختبرات 
الخاصة

√√

األستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز مازي8
√√• شركة االستثمارات النقديةال يوجدعضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة االستثمار

9
الدكتور / إبراهيم بن عبد الرحمن القاضي

عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة الترشيحات 
واملكافآت

√√ال يوجدال يوجد

مشاركة األعضاء يف اجتماعات املجلس واللجان 
أواًل - تبين الجداول التالية عدد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان املتبقية من الدورة الخامسة، وحضور األعضاء لتلك االجتماعات خالل 

العام 2015م للفترة 2015/01/01م إلى 2015/04/27م وقد عقد املجلس خالل هذه الفترة سبعة اجتماعات:

االسم

رقم وتاريخ االجتماع خالل الفترة من 2015/01/01 م إلى 2015/04/27 م

40414243444546

ملجموع
ا

2م
01

5/
1/

19

2م
01

5/
2/

1

2م
01

5/
2/

23

2م
01

5/
2/

25

2م
01

5/
3/

15

2م
01

5/
3/

30

2م
01

5/
4/

19

7√√√√√√√املهندس/ عبد العزيز  بن عبد الّل الصقير1

X√√6√√√√األستاذ/ محمد بن عبد الّل الخراشي2

7√√√√√√√األستاذ/ محمد بن صالح الدهام3

7√√√√√√√األستاذ/ إبراهيم بن علي الحسن4

7√√√√√√√الدكتور/ حمد بن سليمان القسومي5

7√√√√√√√األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان6

X√√√√√√6املهندس/ محمد بن عمران العمران7

7√√√√√√√األستاذ/ محمد بن ضحيان الضحيان8

7√√√√√√√األستاذ/ صالح بن علي العذل9

ويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض اجتماعات مجلس اإلدارة لدواعي السفر.

اللجنة التنفيذيةم

رئيسًااملهندس / عبدالعزيز بن عبدالّل الصقير1

عضوًااألستاذ / محمد بن عبد الّل الخراشي 2

عضوًااألستاذ / محمد بن صالح الدهام 3

عضوًاالدكتور / حمد بن سليمان القسومي4

عضوًااملهندس /محمد بن عمران العمران 5

عقدت اللجنة اجتماعًا واحدًا خالل الفترة من 2015/01/01م إلى 2015/04/27م

االسمم
17

املجموع
2015/02/23م

1√املهندس / عبدالعزيز بن عبدالّل الصقير1

1√األستاذ / محمد بن عبد الّل الخراشي 2

1√األستاذ / محمد بن صالح الدهام 3

1√الدكتور / حمد بن سليمان القسومي4

1√املهندس / محمد بن عمران العمران 5

لجنة الترشيحات واملكافآتم

رئيسًا املهندس / عبدالعزيز بن عبدالّل الصقير1

عضوًاالدكتور / حمد بن سليمان القسومي 2

عضوًااألستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان3

عضوًااألستاذ / صالح بن علي العذل4

عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات خالل الفترة من 2015/01/01م إلى 2015/04/27م

االسمم
303132

املجموع
2015/03/15م2015/02/25م2015/02/17م

3√√√املهندس/ عبد العزيز بن عبد الّل الصقير1

3√√√الدكتور / حمد بن سليمان القسومي 2

3√√√األستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان 3

3√√√األستاذ / صالح بن علي العذل4
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لجنة املراجعةم

رئيسًااألستاذ / محمد بن عبد الّل الخراشي1

عضوًااألستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان 2

عضوًاالدكتور / يحيى بن علي الجبر3

عضوًااألستاذ / خالد بن محمد الخويطر 4
عقدت اللجنة عدد ثالثة اجتماعات خالل الفترة من 2015/1/1م إلى 2015/04/27م

االسمم
262728

املجموع
2015/4/19م2015/2/22م2015/1/18م 

3√√√األستاذ / محمد بن عبد الّل الخراشي1

3√√√األستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان 2

3√√√الدكتور / يحيى بن علي الجبر3

3√√√األستاذ / خالد بن محمد الخويطر4

لجنة االستثمارم

رئيسًااألستاذ / محمد بن ضحيان الضحيان1

عضوًااألستاذ / محمد بن صالح الدهام2

عضوًااألستاذ / إبراهيم بن علي الحسن3

عضوًااألستاذ / صالح بن علي العذل4

عقدت اللجنة عدد ثالثة اجتماعات خالل الفترة من 2015/01/01م إلى 2015/04/27م

االسمم
232425

املجموع
2015/03/30م2015/03/10م2015/02/12م

3√√√األستاذ / محمد بن ضحيان الضحيان1

3√√√األستاذ / محمد بن صالح الدهام2

X√√2األستاذ / إبراهيم بن علي الحسن3

3√√√األستاذ / صالح بن علي العذل4

ويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض اجتماعات مجلس اإلدارة لظروف خاصة

ثانيًا: تمثل الفترة من 2015/04/28م إلى 2015/12/31م الدورة السادسة من مجلس اإلدارة، وتبين الجداول التالية عدد اجتماعات   •
مجلس اإلدارة واللجان، وحضور األعضاء لتلك االجتماعات، وقد عقد املجلس سبعة اجتماعات خالل هذه الفترة.

اسم عضو مجلس اإلدارةم

رقم وتاريخ االجتماع خالل الفترة من 2015/04/28م إلى 2015/12/31م
ملجموع

ا

1234567

2م
01

5/
5/

4

2م
01

5/
5/

15
-1

4

2م
01

5/
6/

11

2م
01

5/
7/

2

2م
01

5/
10

/1
9

2م
01

5/
11/

10

2م
01

5/
12

/2
6-

25

7√√√√√√√الدكتور/ عبدالّل بن حسن العبدالقادر1

7√√√√√√√األستاذ/ طه بن عبدالّل القويز2

7√√√√√√√الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي3

X√√√6√√√األستاذ/ عمر بن محمد التركي4

7√√√√√√√الدكتور/ خالد بن عبد العزيز العرفج5

7√√√√√√√األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان6

7√√√√√√√األستاذ/ صالح بن علي العذل7

7√√√√√√√األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي8

7√√√√√√√الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي9

ويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض اجتماعات مجلس اإلدارة لظروف خاصة

لجان املجلس  •
لتأدية عمله بما  الالزمة  اللجان  العالقة، يشكل املجلس  الجهات ذات  الصادرة من  الشركة، واألنظمة واللوائح  وفقًا لالئحة حوكمة 
يحقق كفاءة وفاعلية املجلس، وتشمل هذه املجاالت استراتيجيات الشركة، التقارير املالية، ترشيح عضو للمجلس، مكافآت األعضاء 
بذلك،  الالزم  القرار  وإصدار  كتابة،  املجلس  قبل  من  عملها،  وإجراءات  مسؤولياتها،  تحديد  اللجان  تشكيل  عند  ويراعى  والتنفيذيين، 

وتعريف ذوي العالقة بها ىلع نحو مناسب. وقد تم تشكيل لجان املجلس للدورة  الحالية )السادسة( ىلع النحو التالي:

اللجنة التنفيذيةم

رئيسًاالدكتور/ عبدالّل بن حسن العبدالقادر1

عضوًااألستاذ/ عمر بن محمد التركي                            2

عضوًاالدكتور/ خالد بن عبدالعزيز العرفج3

عضوًااألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي4

عضوًاالدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي5

املهام واملسؤوليات:
وتختص اللجنة التنفيذية بمراجعة االستراتيجيات واملوازنات السنوية التقديرية واألعمال املحلية والدولية للشركة يف مجاالت العمل 
األساسية وغير األساسية، واملوافقة عليها بحسب الصالحيات املنوطة بها واملحددة من قبل مجلس اإلدارة، وقد عقدت اللجنة أربعة 

اجتماعات خالل الفترة من 2015/04/28م إلى 2015/12/31م.

االسمم
1234

املجموع
2015/12/15م2015/12/7م2015/11/18م2015/10/15م

4√√√√الدكتور/ عبدالّل بن حسن العبدالقادر1

4√√√√األستاذ/ عمر بن محمد التركي                            2

4√√√√الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز العرفج3

4√√√√األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي4

4√√√√الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي5

لجنة الترشيحات واملكافآتم

رئيسًاالدكتور/ عبدالّل بن حسن العبدالقادر1

عضوًااألستاذ/ طه بن عبدالّل القويز2

عضوًااألستاذ/ عمر بن محمد التركي3

عضوًااألستاذ / صالح بن علي العذل4

عضوًاالدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي5

املهام واملسؤوليات:
وتختص اللجنة بمراجعة عملية تصميم آلية التشغيل املالئمة واملصادقة عليها وإقرارها ووضع ومراجعة هيكل الرواتب بما يتناسب 
مع معايير وتطورات السوق، وتطبيقها تطبيقًا عاداًل بما يؤّمن الحوافز الالزمة لإلدارة واملوظفين للقيام بالدور املطلوب، ومراجعة 
هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات ملجلس اإلدارة بشأن التغييرات التي يمكن إجرائها، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء 
املستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى، وكذلك مراجعة سياسة املميزات 
والتعويضات ملجلس اإلدارة واملصادقة عليها تمهيدًا إلحالتها إلى مجلس اإلدارة، وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خالل الفترة من 

2015/4/28م إلى الفترة 2015/12/31م.

االسمم
12345

املجموع
2015/12/1م2015/10/15م2015/6/16م2015/6/11م2015/5/12م

5√√√√√الدكتور/ عبدالّل بن حسن العبدالقادر1

5√√√√√األستاذ/ طه بن عبدالّل القويز2

X√√4√√األستاذ/ عمر بن محمد التركي3

5√√√√√األستاذ / صالح بن علي العذل4

X4√√√√الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي5

ويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض اجتماعات اللجنة لظروف خاصة أو لدواعي السفر .
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لجنة املراجعةم

رئيسًااألستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان  1

عضوًا  الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي2

عضوًاالدكتور / يحيى بن علي الجبر3

عضوًااألستاذ / خالد بن محمد الخويطر 4

املهام واملسؤوليات:
وتختص اللجنة بمراجعة السياسات واإلجراءات املالية واإلدارية للشركة، وإجراءات إعداد التقارير املالية ومخرجاتها، كما تقوم اللجنة 
باالطالع ىلع تقارير ملحوظات املراجعة الداخلية والتوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم 
بشأنها،  والتوجيه  الرأي  وإبداء  اإلدارة  مجلس  ىلع  عرضها  قبل  والسنوية  األولية  املالية  القوائم  ودراسة  استقالليتهم،  من  والتأكد 
القانوني وإبداء ملحوظاتها  القوائم املالية وكذلك دراسة خطة املراجعة مع املحاسب  القانوني ىلع  ودراسة ملحوظات املحاسب 
عليها، وغيرها من األعمال بصورة دورية ومنتظمة، وبما يمكن من تقويم كفاءة وفاعلية األنشطة الرقابية وإدارة املخاطر يف الشركة، 

وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خالل الفترة من 2015/04/28م إلى الفترة 2015/12/31م.  

االسمم
12345

املجموع
2015/12/22م2015/10/20م2015/7/29م2015/6/29م2015/5/31م

5√√√√√األستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان  1

X4√√√√الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي2

5√√√√√الدكتور / يحيى بن علي الجبر3

5√√√√√األستاذ / خالد بن محمد الخويطر 4

ويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض اجتماعات اللجنة لظروف خاصة.

لجنة االستثمارم

رئيسًااألستاذ/ طه بن عبدالّل القويز1

عضوًاالدكتور/ خالد بن عبدالعزيز العرفج2

عضوًااألستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان3

عضوًااألستاذ / صالح بن علي العذل   4

عضوًااألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي5

املهام واملسؤوليات:

ودراسة  بمراجعة  اللجنة  تقوم  كما  الشركة،  استراتيجيات  وفق  للشركة  االستراتيجية  االستثمارات  سياسة  بمراجعة  اللجنة  وتختص 
فرص االستثمار االستراتيجية والتوصية باملناسب منها، وقد عقدت اللجنة سبعة اجتماعات خالل الفترة من 2015/4/28م إلى الفترة 

2015/12/31م.

االسمم
1234567

املجموع
2015/12/14م2015/11/30م2015/11/25م2015/11/10م2015/10/25م2015/6/30م2015/5/20م

7√√√√√√√األستاذ/ طه بن عبدالّل القويز1

7√√√√√√√الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز العرفج2

7√√√√√√√األستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان3

7√√√√√√√األستاذ / صالح بن علي العذل   4

7√√√√√√√األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي5

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة  •
املالية  العمليات  لرئيس  أو  التنفيذي/  للرئيس  أو  اإلدارة،  فيها مصلحة جوهرية ألعضاء مجلس  عقود  أو  أعمال  أية  الشركة  تبرم  لم 

للمجموعة، أو ألي شخص ذي عالقة بهم.

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة )الطبيعيين(، وأزواجهم وأوالدهم القصر 

االسمم

نهاية السنة )ملخص(بداية السنة )ملخص(
صايف 
التغيير

نسبة 
التغيير

عدد األسهم عند 
بداية الفترة

أدوات الدين يف 
بداية الفترة

عدد األسهم عند 
نهاية الفترة

أدوات الدين يف 
نهاية الفترة

0%0ــــ1,000ــــ1,000الدكتور/ عبدالّل بن حسن العبدالقادر1

--ــــ0ــــ0األستاذ/ طه بن عبدالّل القويز2

0%0ــــ20,013ــــ20,013الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي3

--ــــ0ــــ0األستاذ/ عمر بن محمد التركي4

--ــــ0ــــ0الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز العرفج5

--ــــ0ــــ0األستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان6

1%3,038ــــ259,688ــــ256,650األستاذ/ صالح بن علي العذل7

24%19,647ــــ100,000ــــ80,353األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي8

0%0ــــ10,000ــــ10,000الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي9

ملكية كبار التنفيذيين، وأزواجهم وأوالدهم القصر )اإلدارة التنفيذية(

اسم املديرم

نهاية السنة )ملخص(بداية السنة )ملخص(
صايف 
التغيير

نسبة 
التغيير عدد األسهم عند 

بداية الفترة
أدوات الدين يف 

بداية الفترة
عدد األسهم عند 

نهاية الفترة
أدوات الدين يف 

نهاية الفترة

--ــــ0ــــ0حمود محمد إبراهيم القصير1

--ــــ0ــــ0فيصل سعيد السابر الحمالي2

--ــــ0ــــ0عبدالّل عبدالرحمن الزمامي3

--ــــ0ــــ0أمين فهد عبدالعزيز الشدي4

0%0ــــ8,501ــــ8,501عمر عبدالّل عمر النعماني5

--ــــ0ــــ0أيمن صالح سليمان السحيم6

--ــــ0ــــ0محمد عبدالعزيز محمد الحقباني7

--ــــ0ــــ0آنف أحمد عبداملحسن ابانمي8

0%0ــــ2,000ــــ2,000خالد حسين صالح بياري9

--ــــ0ــــ0شينك اوزير سيردار10

--ــــ0ــــ0زياد محي الدين البطل11

--ــــ0ــــ0رياض سعيد صادق معوض12

--ــــ0ــــ0عماد عوده عبدالّل العوده13

--ــــ0ــــ0فرايسر مارك كورلي14

--ــــ0ــــ0سيريل جوي بورات15

--ــــ0ــــ0سوبرا جيوتي داس16

--ــــ0ــــ0علي عثمان علي الركبان17

--ــــ0ــــ0ماركوس جولدير18

--ــــ0ــــ0طارق محمد عناية الّل عناية19

--ــــ0ــــ0ناصر سليمان عبدالّل الناصر20

--ــــ0ــــ0غريغ رولي21
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معامالت مع أطراف ذات العالقة   •
الجهات الحكومية باململكة العربية السعودية

توفر الشركة خدمات اتصال متنوعة للقطاع الحكومي، صوتية ونقل بيانات وغيرها.

بلغت اإليرادات واملصروفات املتعلقة بالجهات الحكومية خالل عام 2015م )شاملة الرسوم الحكومية( مبلغ 3,387 مليون ريال سعودي 
و4,158 مليون ريال سعودي، ىلع التوالي )2014م: 3.267 مليون ريال سعودي و3,925 مليون ريال سعودي، ىلع التوالي(. 

وبلغ إجمالي األرصدة املدينة والدائنة مع الجهات الحكومية كما يف 31 ديسمبر 2015م مبلغ 6,383 مليون ريال سعودي ومبلغ 2.010 
مليون ريال سعودي، ىلع التوالي. )2014م : 3,458 مليون ريال سعودي و847 مليون ريال سعودي، ىلع التوالي(. 

املشاريع املشتركة والشركات الزميلة
لم تكن املعامالت التي تمت واألرصدة القائمة مع املشاريع املشتركة والشركات الزميلة خالل السنة ذات أهمية نسبية فيما عدا 

االستثمار بالصكوك البالغ حوالي 1,315 مليون ريال سعودي )2014م : 1,688 مليون ريال سعودي(.

الشركات التابعة 
بلغت العمليات املتبادلة مع الشركات التابعة خالل العام مبلغ 22,598 مليون ريال سعودي  واألرصدة القائمة يف 31 ديسمبر 2015م 
مبلغ 4,985 مليون ريال سعودي.)2014م : العمليات املتبادلة مبلغ 22,725 مليون ريال سعودي  واألرصدة القائمة مبلغ 4,368 مليون 

ريال سعودي(. علمًا بأن تلك العمليات واألرصدة تم استبعادها من القوائم املالية املوحدة.

حوكمة الشركة  •
هذا  ويشتمل  الشركة(،  )حوكمة  بــ  يسمى  فيما  ومراقبتها  الشركة  توجيه  متميزًا يف  نظامًا  السعودية  االتصاالت  تبنت شركة  لقد 
النظام ىلع واحد وثالثين مبدٍء، تسع ُجل مواد وبنود نظام حوكمة الشركات الصادر من قبل هيئة السوق املالية. كما تبنت العديد 
من املمارسات العاملية املتميزة يف ُنُظم الحوكمة، وذلك النظام يتفق مع الُنُظم والقواعد الصادرة من الجهات ذات العالقة باململكة 
العربية السعودية، فضاًل عن اعتماد الشركة سياسة مكتوبة لإلفصاح تهدف إلى تحديد ما يجب أن تفصح عنه، ومتى، وكيف، ومن 
املسؤول عنه، وتم نشرها بموقع الشركة اإللكتروني. ومن ثم فإن الشركة قد استوفت متطلبات الئحة حوكمة الشركات السعودية 
النظام  أعضائها، والعديد من مواد  اللجان، وتكوينها، واستقاللية  السوق املالية من حيث عدد  الصادرة من قبل هيئة  االسترشادية 
األخرى، إضافة إلى أنه قد تم عمل تقييم ألداء مجلس اإلدارة ولجانه املختلفة وذلك بتقييم مدى تطابق املواضيع التي تمت مناقشتها 
والقرارات التي تم اتخاذها يف االجتماعات مع مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة ولجانه املحددة يف قواعد عمل مجلس اإلدارة ولجانه 

والصالحيات العليا االستراتيجية املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
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ويف الجدول التالي تفصيل ملدى التزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة من هيئة السوق املالية:

تم رقم املادة وفق الئحة حوكمة الشركاتم
االلتزام

التزام 
جزئي

لم يتم 
الشرحااللتزام

•الثالثة:  الحقوق العامة للمساهمين1

2
الرابعة:  تسهيل ممارسة املساهمين لحقوقهم 

•وحصولهم ىلع املعلومات

•الخامسة:  حقوق املساهمين املتعلقة باجتماع الجمعية العامة3

•السادسة : حقوق التصويت4

•السابعة:  حقوق املساهمين يف أرباح األسهم5

•الثامنة: السياسات واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح6

•التاسعة: اإلفصاح يف تقرير مجلس اإلدارة7

•العاشرة : الوظائف األساسية ملجلس اإلدارة8

•الحادية عشر : مسؤوليات مجلس اإلدارة9

•الثانية عشر: تكوين مجلس اإلدارة10
بخصوص الفقرة )د( فإن الجمع بين منصب رئيس 

مجلس اإلدارة والعضو املنتدب انتهى بتاريخ 
2015/4/27م وتم بتعيين رئيس تنفيذي للشركة

•الثالثة عشر: لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها 11

•الرابعة عشر: لجنة املراجعة12

•الخامسة عشر: لجنة الترشيحات واملكافآت 13

•السادسة عشر: اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال14

•السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم 15

•الثامنة عشر : تعارض املصالح يف مجلس اإلدارة16

الرقابة الداخلية   •
يقر مجلس إدارة الشركة بأن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح وأن نظام وإجراءات الرقابة الداخلية أعد ىلع أسس سليمة وُنفذ 

بفاعلية، وأنه ال يوجد أي شك يذكر  يف قدرة الشركة ىلع مواصلة نشاطها.

وتقوم لجنة املراجعة املنبثقة من مجلس اإلدارة باإلشراف ىلع أعمال املراجعة الداخلية التي تقوم بشكل دوري بفحص مدى كفاية 
وفاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بما يمّكن من توفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته. ويأتي ذلك ضمن 
أهداف مجلس اإلدارة يف الحصول ىلع اقتناع معقول عن مدى سالمة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة، حيث قامت 
لجنة املراجعة يف هذا السبيل وخالل العام املالي بعقد )ثمانية اجتماعات( ناقشت خاللها عددًا من املوضوعات ذات الصلة بأعمال 
اللجنة ومنها ىلع سبيل املثال مراجعة القوائم املالية واالستثمارات ومراجعة وحدات األعمال يف الشركة وكذلك الشؤون االستراتيجية 
والتنظيمية واملوارد البشرية إضافة إلى مراجعة الشبكة وأنظمة املعلومات، وذلك بحضور املسؤولين يف املراجعة الداخلية والقطاعات 

ذات العالقة بالشركة، إلى غير ذلك من املسائل املتعلقة بسير العمل يف الشركة من كافة الجوانب.

املراجعة الداخلية   •
املراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدي واستشاري موضوعي ومستقل بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة. وتساعد املراجعة الداخلية 
الشركة يف تحقيق أهدافها بتوفير مدخل منتظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة املخاطر، والرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها األداء الرقابي 
للشركة. هذا وقد نفذت املراجعة الداخلية العديد من عمليات املراجعة الدورية والخاصة والتركيز ىلع األنشطة والوظائف ذات املخاطر العالية 
للعمل ىلع رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة والتي شملت ىلع سبيل املثال مراجعة السياسات واإلجراءات املتعلقة باملشتريات 
والشؤون االستراتيجية وتقنية املعلومات ووحدات األعمال باإلضافة إلى القطاع املالي، والتي كان من شأنها الحد من فقد اإليرادات وخفض 
التكاليف، إضافة إلى املساهمة يف مراجعة القوائم املالية األولية والنهائية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية . لم تظهر عمليات املراجعة 
املشار إليها وجود مالحظات جوهرية أو ضعٍف يف نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، مما يعكس القناعة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية املتبع.  
تود املراجعة الداخلية اإلشارة إلى ما ورد يف اإلفصاح الخاص بااللتزامات املحتملة الوارد يف القوائم املالية للشركة والذي تضمن تسلم الشركة 
طلب مصادقة من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات بمبلغ 5.4 مليار ريال سعودي؛ هذا املبلغ يتضمن رسوم حكومية ىلع الشركة وتسددها 
بشكل دوري؛  ويتضمن مبالغ جوهرية أخرى محل خالف بين الشركة والهيئة يعود إلى اختالف يف طريقة احتساب الرسوم الحكومية، علمًا بأن 
هذا االختالف متعلق بقطاع االتصاالت يف اململكة كجزء من أعماله االعتيادية وال يخص الشركة وحدها، وتعتقد اإلدارة بناًء ىلع اآلراء القانونية 
املستقلة واألحكام القضائية املشابهة يف سوق االتصاالت يف اململكة عدم أحقية هذه املبالغ. ويف املقابل تطالب الشركة الهيئة وتؤكد 
حقها باسترداد مبالغ جوهرية تم دفعها خالل السنوات السابقة للهيئة متعلقة أيضًا بآلية احتساب الرسوم الحكومية. وبناًء ىلع طبيعة هذه 

االختالفات واملخصصات املسجلة ال تعتقد إدارة الشركة بأن هذا الخالف سيترتب عليه أية مخصصات إضافية جوهرية يف املستقبل.
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توزيع األرباح واملكافآت
وتوصيات مجلس اإلدارة
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ثالثًا : توزيع األرباح واملكافآت وتوصيات مجلس اإلدارة 
• توزيع األرباح املقترحة لعام 2015م

أقر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح أولية مقدارها 6,000 مليون ريال أرباح خالل العام املالي 2015م بواقع 3 ريال للسهم، للثالثة 
أرباع السابقة من العام 2015م، وأوصى بتوزيع أرباح أولية مقدارها 2,000 مليون ريال عن الربع الرابع من عام 2015م بواقع 1 ريال عن 
كل سهم. وبذلك يصبح إجمالي األرباح املوزعة عن عام 2015م مبلغ 8,000 مليون ريال بواقع 4 ريال للسهم الواحد وتعادل 40% من 

القيمة اإلسمية للسهم.

وقد كانت التوزيعات عن عام 2015م املقرة واملوصى بها كما يلي:

إجمالي التوزيع البيان
)ماليين الرياالت(

نصيب السهم 
تاريخ التوزيعتاريخ االستحقاقتاريخ اإلعالن)ريال(

2015/5/14م2015/4/26م2015/4/20م 2,0001توزيعات نقدية عن الربع األول 2015م

2015/8/25م2015/8/3م2015/7/05م2,0001توزيعات نقدية عن الربع الثاني 2015م

2015/11/22م2015/10/29م2015/10/19م2,0001توزيعات نقدية عن الربع الثالث 2015م

تاريخ انعقاد الجمعية 2016/1/20م2,0001توزيعات نقدية عن الربع الرابع 2015م
سيتم التحديد الحقًاوسيتم التحديد الحقًا

8,0004إجمالي التوزيعات
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مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  •
بلغت مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة الشركة عن حضورهم لجلسات املجلس واللجان املنبثقة عنه خالل السنة املنتهية 2015م 
باإلضافة إلى أكبر خمسة تنفيذيين يف الشركة بما فيهم الرئيس التنفيذي، ورئيس العمليات املالية للمجموعة خالل العام 2015م وفق 
الجدول أدناه، كما يوصي املجلس بصرف مبلغ 200 ألف ريال سعودي لكل عضو مكافأة سنوية لعام 2015م، وفقًا للنظام األساسي 

للشركة.

اإلفصاح عن املكافآت والتعويضات بشكل عام )بنود(  •
)مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة الدورة الخامسة للفترة من 2015/01/01م إلى 2015/04/27م(

أعضاء مجلس اإلدارة 
التنفيذيين

أعضاء املجلس غير 
التنفيذيين/ املستقلين

مجموع ما حصل عليه خمسة من كبار 
التنفيذيين )بما فيهم العضو املنتدب 

واملدير املالي(

3,591,047-80,000الرواتب والتعويضات

-21,000162,000بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة

-12,00057,000بدل حضور جلسات اللجان

52,000416,0001,334,136املكافآت الدورية / أو السنوية لعضوية اللجان

-200,0001,600,000املكافآت الدورية / أو السنوية لعضوية املجلس

16,915,715--الخطط التحفيزية )املكافأة السنوية(

الخطط التحفيزية أي تعويضات أو مزايا عينية 
---أخرى تدفع بشكل شهري أوسنوي

365,0002,235,00021,840,899مجموع التعويض واألجر

)مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة الدورة السادسة للفترة من 2015/4/28م إلى 2015/12/31م(

أعضاء مجلس اإلدارة 
التنفيذيين

أعضاء املجلس غير 
التنفيذيين/ املستقلين

مجموع ما حصل عليه خمسة من 
كبار التنفيذيين )بما فيهم العضو 

املنتدب واملدير املالي(

395,1619,221,725-الرواتب والتعويضات

-186,000-بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة

-261,000-بدل حضور جلسات اللجان

-972,000-املكافآت الدورية / أو السنوية لعضوية اللجان

---املكافآت الدورية / أو السنوية لعضوية املجلس

---الخطط التحفيزية )املكافأة السنوية(

الخطط التحفيزية أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 
---تدفع بشكل شهري أو سنوي

1,814,1619,221,725-مجموع التعويض واألجر

• إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية بما يلي:

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  •
أن نظام الرقابة الداخلية أعد ىلع أسس سليمة وُنفذ بفعالية.    •

أنه ال يوجد لدى املجلس أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة ىلع مواصلة نشاطها.  •
تم إعداد القوائم املالية املوحدة لعام 2015م وفقًا ملعايير املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.   •

لم يتم إبالغ الشركة عن أي شخص طبيعي أو اعتباري تملك )5%( أو أكثر من األسهم املصدرة للشركة خالل عام 2015م.  •
ال يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها   •

الشركة خالل عام 2015م.
ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء قامت به الشركة خالل عام 2015م ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.  •

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.  •

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق يف األرباح.  •
الرئيس  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ألحد  جوهرية  مصلحة  فيه  توجد  كانت  أو  وتوجد  فيه  طرفًا  الشركة  تكون  عقد  أي  يوجد  ال   •
التنفيذي/العضو املنتدب أو رئيس العمليات املالية للمجموعة أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، فيما عدا ما تم ذكره يف وصف 

مصالح األطراف ذات العالقة إن وجد.
لم تقدم الشركة قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها أو ضمنت أي قرض عقده واحد منهم مع غيره.  •

ال يوجد أي حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أوالدهم القصر.   •
ال توجد أي أحداث الحقة جوهرية تؤثر ىلع سالمة املركز املالي للشركة ونتائج عملياتها حدثت بعد نهاية العام ولم يتم توضيحها   •

فيما عدا التوصية بتوزيعات أرباح للربع الرابع من عام 2015م، وكذلك زيادة حصة الشركة يف شركة االتصاالت الكويتية “فيفا” .
أن املراجع الخارجي للشركة قد أبدى رأيه دون تحفظ ىلع القوائم املالية.  •

•  التوصيات
يوصي مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية الجمعية العامة للشركة بما يلي:

التصويت ىلع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 2015/12/31م.  .1
التصويت ىلع تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة املالية املنتهية يف 2015/12/31م.   .2

التصويت ىلع القوائم املالية املوحدة للشركة للسنة املالية املنتهية يف 2015/12/31م.  .3
التصويت ىلع اقتراح مجلس اإلدارة توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام املالي 2015م بمقدار )1( ريال للسهم بمبلغ إجمالي يبلغ   .4
)2( مليار ريال )10% من القيمة اإلسمية للسهم( باإلضافة إلى ما تم توزيعه عن األرباع الثالثة األولى من عام 2015م البالغ )3( 
ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح املوزع عن العام املالي 2015م )4( ريال للسهم، وستكون أحقية أرباح الربع الرابع 2015م 
للمساهمين املقيدين يف سجالت تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وصرف األرباح  )سيتم تحديد التواريخ 

الحقًا(،  وترحيل ما تبقى من صايف األرباح لألعوام القادمة.
التصويت ىلع اختيار مراجع الحسابات املرشح من قبل لجنة املراجعة لتقديم خدمات املراجعة والزكاة والضريبة للشركة للسنة   .5

املالية املنتهية يف 2016/12/31م والبيانات املالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
التصويت ىلع اعتماد سياسة توزيع األرباح للشركة لفترة السنوات الثالث القادمة بداية من الربع الرابع من العام 2015م.   .6

التصويت ىلع صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة املالية املنتهية يف 2015/12/31م.  .7
التصويت ىلع إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية يف 2015/12/31م.  .8

www.stc.com.sa فيما يخص نتائج الجمعية العامة لعام 2014م، يمكن االطالع ىلع محضر االجتماع يف موقع الشركة اإللكتروني  •

الخاتمة:
يتقدم مجلس إدارة الشركة - بعد شكر الّل عز وجل ىلع توفيقه- بالشكر ملقام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود وولي عهده األمين صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وولي ولي عهده صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وحكومتنا الرشيدة. مشيدين بالدعم والرعاية والتشجيع الذي تلقاه الشركة 
الشركة ومساهميها  لعمالء  والتقدير  بالشكر  الشركة  إدارة  يتقدم مجلس  أدائها وتحسين خدماتها. كما  لتطوير  منهم يف سعيها 
املجلس  ويؤكد  معها،  املتعاملين  ولكل  أعمالهم،  أداء  وتفانيهم يف  إخالصهم  الشركة ىلع  موظفي  ولجميع  ثقتهم،  الكرام ىلع 
سعي الشركة لتطوير أعمالها بما يلبي احتياجات العمالء، ويحقق تطلعات املساهمين، ويخدم األهداف االجتماعية، ويؤكد املكانة 

الريادية للشركة يف قطاع االتصاالت يف اململكة العربية السعودية.
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القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015م
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قائمة املركز املالي املوحدة 
كما يف 31 ديسمبر 2015م )بآالف الرياالت السعودية(

2014م2015مإيضاح

األصول

األصول املتداولة:

34,504,0465,467,121النقد وما يماثله

416,802,17514,347,318استثمارات قصيرة اآلجل

511,796,0908,514,689حسابات املدينين، صايف

63,886,5662,740,175املصروفات املدفوعة مقدمًا واألصول املتداولة األخرى

36,988,87731,069,303إجمالي األصول املتداولة

األصول غير املتداولة:

76,914,0118,518,937استثمارات مسجلة وفق طريقة حقوق امللكية وأخرى 

86,474,7516,787,047استثمارات محتفظ بها إلى تاريخ االستحقاق

940,487,59138,228,697املمتلكات واملنشآت واملعدات، صايف

104,783,1074,523,073األصول غير امللموسة، صايف

111,012,772966,583األصول غير املتداولة األخرى

59,672,23259,024,337إجمالي األصول غير املتداولة

96,661,10990,093,640إجمالي األصول

الخصوم وحقوق امللكية

الخصوم املتداولة:

123,796,5112,070,158حسابات الدائنين

134,861,8154,189,499األرصدة الدائنة األخرى - املتداولة

1412,152,9787,786,143املصروفات املستحقة 

151,903,0871,997,246املرابحات - الجزء املتداول

22,714,39116,043,046إجمالي الخصوم املتداولة

الخصوم غير املتداولة:

153,744,0765,785,169املرابحات - الجزء غير املتداول

162,000,0002,000,000صكوك

174,075,6253,768,489مخصص مكافأة نهاية الخدمة

132,164,7741,168,326األرصدة الدائنة األخرى – غير املتداولة

11,984,47512,721,984إجمالي الخصوم غير املتداولة

34,698,86628,765,030إجمالي الخصوم

حقوق امللكية

حقوق املساهمين:

رأس املال املصرح به، املصدر والقائم 

21820,000,00020,000,000 مليار سهم بقيمة أسمية 10 رياالت للسهم

1910,000,00010,000,000االحتياطي النظامي

34,652,90133,394,473األرباح املبقاة

)1,153,101()1,546,576(20احتياطيات أخرى

)1,819,044()2,564,989(فروق ترجمة القوائم املالية

60,541,33660,422,328إجمالي حقوق املساهمين

906,282     1,420,907   حقوق امللكية غير املسيطرة

61,328,610 61,962,243 إجمالي حقوق امللكية

96,661,10990,093,640إجمالي الخصوم وحقوق امللكية

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 36 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة الدخل املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015م )بآالف الرياالت السعودية(

2014م2015مإيضاح

2150,650,61245,825,640إيرادات الخدمات

)17,670,009()20,305,793(22تكلفة الخدمات

30,344,81928,155,631إجمالي الدخل

املصروفات التشغيلية

)5,928,975()7,198,738(23املصروفات البيعية والتسويقية

)3,166,159()3,852,430(24املصروفات العمومية واإلدارية

)7,029,907()7,434,369(25االستهالك واإلطفاء

)399,000(-7، 26خسائر االنخفاض املتعلقة باالستثمارات

)16,524,041()18,485,537(إجمالي املصروفات التشغيلية

11,859,28211,631,590الدخل من العمليات التشغيلية

املصروفات واإليرادات األخرى

-)405,703(تكلفة برنامج التقاعد املبكر

)261,088()378,745(خسائراالستثمارات املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية

)234,523()238,410(27تكاليف التمويل

446,375389,639العوائد

637,803)796,777(28أخرى، بالصايف

531,831)1,373,260(صايف )املصروفات( واإليرادات األخرى

صايف الدخل قبل الزكاة والضرائب وحصة

10,486,02212,163,421حقوق امللكية غير املسيطرة

)774,695()696,844(29مخصص الزكاة والضرائب

9,789,17811,388,726صايف الدخل قبل حصة حقوق امللكية غير املسيطرة

)429,236()530,750(حصة حقوق امللكية غير املسيطرة

9,258,42810,959,490صايف الدخل

5.935.82ربح السهم األساسي للدخل من العمليات التشغيلية بالريال السعودي

)خسارة( / ربح السهم األساسي للدخل من العمليات األخرى
0.27)0.69(املصروفات واإليرادات األخرى( بالريال السعودي( 

4.635.48ربح السهم األساسي لصايف الدخل بالريال السعودي

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 36 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة التدفق النقدي املوحدة  
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015م )بآالف الرياالت السعودية(

2014م2015مإيضاح
التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

10,486,02212,163,421صايف الدخل قبل الزكاة والضرائب وحصة حقوق امللكية غير املسيطرة
تسوية صايف الدخل مع صايف التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية:

7,434,3697,029,907االستهالك واإلطفاء
399,000-7 .26خسائر االنخفاض املتعلقة باالستثمارات
231,714,5421,293,219مصروف الديون املشكوك يف تحصيلها

378,745261,088خسائر االستثمارات املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية
)389,639()446,375(العوائد

27238,410234,523تكاليف التمويل
17,46524,548خسائر تغير أسعار العمالت األجنبية

530,189410,338مخصص مكافأة نهاية الخدمة
-405,703تكلفة برنامج التقاعد املبكر

)402,722(28360,193خسائر/)مكاسب( بيع/استبعاد املمتلكات واملنشآت واملعدات
-)90,748(34املكاسب الناتجة عن االستحواذ ىلع شركة تابعة 

التغير يف:
)2,306,760()4,995,943(حسابات املدينين

446,491)1,519,506(املصروفات املدفوعة مقدمًا واألصول املتداولة األخرى
)56,731()46,189(األصول غير املتداولة األخرى

1,726,3531,051,536حسابات الدائنين
)44,059(311,504األرصدة الدائنة األخرى
)1,335,924(4,325,178املصروفات املستحقة 

986,975446,771اإليرادات املؤجلة
)407,042()585,236(زكاة وضرائب مدفوعة 

)37,300()223,053(مخصص مكافأة نهاية الخدمة املدفوع
-)293,023(تكلفة برنامج التقاعد املبكر املدفوعة

20,715,57518,780,665صايف التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

)6,100,145()9,248,435(املصروفات الرأسمالية
)616,305()1,099,973(األصول غير امللموسة، بالصايف

40,266132,633استثمارات يف حقوق ملكية وأخرى
40,462-34االستحواذ ىلع شركة تابعة جديدة

)5,099,547()59,718(8استثمارات محتفظ بها إلى تاريخ االستحقاق 
2,481,615)2,454,857(استثمارات قصيرة األجل

234,583264,029العوائد املحصلة
851,32610,404املتحصل من بيع املمتلكات واملنشآت واملعدات

)8,886,854()11,736,808(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية
التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

)6,469,730()8,018,959(توزيعات أرباح مدفوعة
)762,279()1,763,239(املرابحات، صايف

2,000,000-16 إصدار صكوك
)154,755()159,644(تكاليف تمويل مدفوعة

)5,386,764()9,941,842(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية
4,507,047)963,075(صايف )النقص( /الزيادة يف النقد وما يماثله

5,467,121960,074النقد وما يماثله يف بداية السنة
4,504,0465,467,121النقد وما يماثله يف نهاية السنة

بنود غير نقدية
)18,622()745,945(فروق ترجمة القوائم املالية 

)121,214()393,475(احتياطيات أخرى

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 36 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة التغيرات يف حقوق امللكية املوحدة
 للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015 م )بآالف الرياالت السعودية(

االحتياطي رأس املالإيضاح
احتياطيات األرباح املبقاةالنظامي

أخرى

فروق ترجمة 
القوائم 
املالية

احتياطيات 
متعلقة بأصول 

محتفظ 
بها للبيع

إجمالي 
حقوق 

املساهمين

حقوق 
امللكية غير 
املسيطرة

إجمالي 
حقوق 
امللكية

56,162,693)66,934(372,84656,229,627)1,800,422()1,031,887(20,000,00010,000,00028,689,090الرصيد يف 31 ديسمبر 2013م

10,959,490-10,959,490---10,959,490--صايف الدخل

)6,500,000(-)6,500,000(---)6,500,000(--  توزيعات أرباح

)121,214(-)121,214(--)121,214(---20احتياطيات أخرى

 احتياطيات متعلقة بأصول
)372,846(-)372,846()372,846(-----محتفظ بها للبيع

)18,622(-)18,622(-)18,622(----فروق ترجمة القوائم املالية

973,216973,216-------                                          حقوق امللكية غير املسيطرة

 إعادة تدوير احتياطيات إلى
245,893-245,893---245,893--أرباح مبقاة

60,422,328906,28261,328,610-)1,819,044()1,153,101(20.000,00010.000,00033,394,473الرصيد يف 31 ديسمبر 2014م

9.258.428-9,258,428---9,258,428--صايف الدخل

)8,000,000(-)8,000,000(---)8,000,000(--                                                       توزيعات أرباح

)393,475(-)393,475(--)393,475(---20احتياطيات أخرى

)745,945(-)745,945(-)745,945(----فروق ترجمة القوائم املالية

514,625514,625-------                                          حقوق امللكية غير املسيطرة

60,541,3361,420,90761,962,243-)2,564,989()1,546,576(20,000,00010,000,00034,652,901الرصيد يف 31 ديسمبر 2015م

1- عام
أ(  تأسيس الشركة 

تأسست شركة  االتصاالت  السعودية )الشركة(  بصفتها  شركة مساهمة سعودية بموجب املرسوم امللكي رقم م/35 بتاريخ 24 
ذوالحجة 1418هـ )املوافق 21 أبريل  1998م( الذي قضى بتحويل قطاع البرق والهاتف بوزارة البرق والبريد والهاتف )يشار إليه فيما 
بعد بـ ”قطاع االتصاالت“( مع مختلف مكوناته وإمكانياته الفنية واإلدارية إلى الشركة، وطبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 23 
الشركة يف حينه  )النظام األساسي(. وقد كانت  الشركة األساسي  اعتمد نظام  الذي  1998م(  أبريل   20 1418هـ )املوافق  ذوالحجة  
مملوكة بالكامل لحكومة اململكة العربية السعودية )الحكومة(. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 2 رجب 1423هـ )املوافق 

9 سبتمبر 2002م(، قامت الحكومة ببيع 30% من أسهمها. 

بدأت الشركة عملها بتوفير خدمات االتصاالت ىلع نطاق اململكة العربية السعودية )اململكة( يف 6 محرم 1419هـ )املوافق 2 مايو 
1998م(. وحصلت الشركة ىلع سجلها التجاري رقم 1010150269 كشركة مساهمة سعودية بتاريخ 4 ربيع األول 1419هـ )املوافق 29 

يونيو 1998م(. ويقع املركز الرئيسي للشركة يف مدينة الرياض.

ب(  أعمال وأنشطة املجموعة
تتمثل األنشطة الرئيسة للمجموعة يف توفير وتقديم خدمات االتصاالت واملعلومات واإلعالم، وتشمل أغراضها ىلع سبيل املثال ال 

الحصر، ما يلي: 
إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة واملتحركة.  أ. 

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015م

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 36 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

توصيل وتقديم خدمات االتصاالت املختلفة إلى العمالء وصيانتها وإدارتها.  ب. 
الفنية واملالية واإلدارية. وإعداد  النواحي  االتصاالت من جميع  لتطوير وتنفيذ وتوفير خدمات  الالزمة  والدراسات  الخطط  إعداد  ج. 
وتنفيذ الخطط التدريبية يف مجال االتصاالت وتقديم أو الحصول ىلع الخدمات االستشارية التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر 

بأعمالها وأوجه نشاطها. 
التوّسع يف شبكات ونظم االتصاالت وتطويرها عن طريق استخدام أحدث األجهزة واملعدات التي توصلت إليها تقنية االتصاالت  د. 

خصوصًا يف مجال تقديم الخدمات وإدارتها. 
توفير املعلومات والتقنيات واألنظمة املعتمدة ىلع املعلومات للعمالء بما يف ذلك إعداد وطبع وتوزيع أدلة الهاتف واألدلة  هـ. 
التجارية والنشرات واملعلومات والبيانات وتوفير وسائل االتصال الالزمة لنقل خدمات )اإلنترنت( بما ال يتعـارض مع قرار مجلس 
الوزراء رقم )163( بتاريخ 23 / 10 / 1418هـ وخدمات الحاسب اآللي العامة، وغير ذلك مما يتعلق بأنشطة االتصاالت أو الخدمات 

التي تقدمها الشركة سواء كان ذلك ألغراض اإلعالم أو التجارة أو الدعاية أو أية أغراض أخرى تراها الشركة مناسبة. 
تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير وشراء وامتالك وتأجير وتصنيع وتسويق وبيع وتطوير وتصميم وتركيب وصيانة أجهزة  و. 
ومعدات ومكونات شبكات االتصاالت املختلفة بما يف ذلك الشبكات الثابتة واملتحركة والخاصة، وكذلك برامج الحاسب اآللي 

واملمتلكات الفكرية األخرى وتقديم الخدمات والقيام بأعمال املقاوالت املتعلقة بشبكات االتصاالت املختلفة. 
استثمار عقارات الشركة وما قد يترتب ىلع ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة.  ز. 

فضاًل عن ذلك يحق للمجموعة أن تؤسس شركات أخرى وأن تشترك مع الشركات واملؤسسات أو الهيئات األخرى السعودية واألجنبية 
التي تزاول أعمااًل شبيهة أو مكملة ألعمالها أو التي قد تعاونها ىلع تحقيق غرضها أو أن تشتريها كلها أو جزءًا منها.

ج(  استثمارات الشركة
للشركة استثمارات مختلفة يف شركات تابعة وزميلة ومشاريع مشتركة تعرف مجتمعة، لغرض القوائم املالية، بـ “املجموعة”. تفاصيل 

هذه االستثمارات كالتالي:

اسم الشركة
نسبة امللكية

املعالجة31 ديسمبر

2016م2015م

الشركات التابعة:
1- الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت املحدودة ) حلول إس تي سي( 

 طريقة التوحيد100%100%)إس تي سي للحلول املتقدمة سابقًا(- اململكة العربية السعودية

طريقة التوحيد100%100%2- شركة االتصاالت لالستثمار التجاري املحدودة - اململكة العربية السعودية

 طريقة التوحيد100%100%3- شركة فيفا البحرين )ش. م. ب. م( – مملكة البحرين

 طريقة التوحيد100%100%4- شركة عقاالت املحدودة )إقامة وتملك وإدارة العقار( - اململكة العربية السعودية 

طريقة التوحيد100%100%5- شركة االتصاالت العامة )برافو( – اململكة العربية السعودية 

 طريقة التوحيد100%100%6- شركة سفاير املحدودة - اململكة العربية السعودية

طريقة التوحيد71%71%7- شركة إنتغرال القابضة )ش. م. ب. م( – مملكة البحرين  

 طريقة التوحيد60%60%8- شركة سيل املتقدمة املحدودة )سيلكو(- اململكة العربية السعودية

 طريقة التوحيد26%26%9- شركة االتصاالت الكويتية )فيفا( ) ش.م.ك ( – دولة الكويت 
املشاريع املشتركة والشركات الزميلة:

طريقة حقوق امللكية 35%35%10- شركة أوجيه لالتصاالت املحدودة – دولة اإلمارات العربية املتحدة

طريقة حقوق امللكية25%25%11- مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة – ماليزيا

طريقة حقوق امللكية50%50%12- الشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة – اململكة العربية السعودية

طريقة حقوق امللكية36.66%36.66%13- املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( – اململكة العربية السعودية

طريقة حقوق امللكية50%49%14- شركة مراكز االتصال – اململكة العربية السعودية

طريقة حقوق امللكية-10%15- شركة اتحاد فيرجن موبايل السعودية – اململكة العربية السعودية
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت املحدودة )حلول إس تي سي( )إس تي سي للحلول املتقدمة   .1
سابقًا(- اململكة  العربية السعودية:

تأسست الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت )ذات مسؤولية محدودة( يف أبريل 2002م، وتعمل يف تقديم خدمات اإلنترنت 
ديسمبر  يف  السعودية  االتصاالت  مجموعة  وحازت  السعودي،  السوق  يف  املعلومات  ومعالجة  ونقل  االتصاالت  مشاريع  وتشغيل 

2007م ىلع حصة 100% من الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والبالغ رأس مالها 100 مليون ريال سعودي.

شركة االتصاالت لالستثمار التجاري املحدودة – اململكة العربية السعودية:  .2
تأسست شركة االتصاالت لالستثمار التجاري )ذات مسؤولية محدودة( يف أكتوبر 2007م يف اململكة العربية السعودية برأس مال 
بغرض تشغيل وصيانة  الشركة  رأس مال  100% من  تمتلك نسبة  والتي  السعودية،  االتصاالت  ريال سعودي من قبل شركة  مليون 
الحاسب اآللي وشبكات اإلنترنت وصيانة وتشغيل وتركيب نظم وبرامج االتصاالت وتقنية  شبكات االتصاالت وأعمال نظم شبكات 

املعلومات وتعمل يف السوق السعودي. 

شركة فيفا البحرين )ش. م. ب. م(  – مملكة البحرين:  .3
تأسست شركة فيفا البحرين )ش. م. ب. م( يف فبراير 2009م بمملكة البحرين برأس مال 75 مليون دينار بحريني أي ما يعادل حوالي 
746 مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ من قبل شركة االتصاالت السعودية، والتي تمتلك نسبة 100% من رأس 
مال الشركة، وتعمل هذه الشركة يف كافة خدمات االتصاالت املتنقلة واالتصاالت الدولية والنطاق العريض والخدمات األخرى ذات 

الصلة بالسوق البحرينية، وقد بدأت التشغيل التجاري يف 3 مارس 2010م.

شركة عقاالت املحدودة - اململكة العربية السعودية:  .4
تأسست شركة عقاالت املحدودة يف مارس 2013م يف اململكة العربية السعودية برأس مال 10 مليون ريال سعودي من قبل شركة 
االتصاالت السعودية، والتي تمتلك نسبة 100% من رأس مال الشركة، وتعمل هذه الشركة يف إقامة وتملك واستثمار وإدارة العقار 
واملقاوالت وتقديم خدمات االستشارات واالستيراد والتصدير لصالح شركة االتصاالت السعودية، علمًا بأن الشركة لم تبدأ نشاطها 

التجاري بعد.

شركة االتصاالت العامة )برافو( – اململكة العربية السعودية:  .5
تأسست شركة االتصاالت العامة )برافو( يف فبراير 2002م يف اململكة العربية السعودية، وحازت شركة االتصاالت السعودية يف يناير 
2014م ىلع نسبة 100% من شركة االتصاالت العامة )برافو(  والبالغ رأس مالها 200 مليون ريال سعودي، وتعمل هذه الشركة يف 
األعمال الكهربائية وشبكات االتصاالت وتجارة الجملة والتجزئة يف أجهزة االتصاالت السلكية واألجهزة الكهربائية واستيراد وتسويق 

وتركيب وصيانة إجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية املعلومات املرخصة )انظر إيضاح 34(. 

شركة سفاير املحدودة - اململكة العربية السعودية:  .6
تأسست شركة سفاير املحدودة يف اململكة العربية السعودية يف يونيو 2014م برأس مال يبلغ 100 مليون ريال سعودي وتمتلك 
مجموعة االتصاالت السعودية نسبة 100% من شركة سفاير، ويشمل نطاق عمل هذه الشركة تجارة الجملة والتجزئة يف أجهزة وأنظمة 
الحاسب اآللي واالتصاالت السلكية والالسلكية ومعدات اإلنترنت ومواد الدعاية واإلعالن وقطع الغيار واألجهزة الكهربائية وأجهزة 
الدفع اآللي ومعدات نقاط البيع اآللية وبيع خدمات مشغلي االتصاالت وإنشاء مراكز االتصاالت والبيع وبيع الخدمات. وقد تم إصدار 
السجل التجاري للشركة بتاريخ 14 يناير 2015م، وعليه فإن شركة سفاير تم توحيدها من ضمن القوائم املالية املوحدة للمجموعة ابتداًء 

من الربع األول 2015م، علمًا بأن الشركة لم تبدأ نشاطها التجاري بعد.

شركة إنتغرال القابضة )ش. م. ب. م( – مملكة البحرين    .7
تأسست شركة إنتغرال القابضة يف يونيو 2009م يف مملكة البحرين برأس مال 28 مليون دينار بحريني أي ما يعادل حوالي 281 مليون 
%51 من رأس مال  التاريخ من قبل شركة االتصاالت السعودية، والتي كانت تمتلك نسبة  ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك 
تملك حصصًا يف  71%، وهي شركة قابضة  لتبلغ   %20 بنسبة  السعودية حصتها  االتصاالت  زادت شركة  2011م  الشركة، ويف ديسمبر 

شركات تعمل يف مجال خدمات املحتوى واإلعالم الرقمي يف دول الخليج. 

شركة سيل املتقدمة املحدودة )سيلكو( - اململكة العربية السعودية  .8
تأسست شركة سيل املتقدمة املحدودة )سيلكو( يف اململكة العربية السعودية يف يناير 2008م وتعمل يف تجارة الجملة والتجزئة 
يف خدمات شحن بطاقات االتصاالت وأجهزة ومعدات االتصاالت وخدمات الحاسب اآللي وبيع وإعادة بيع كافة خدمات االتصاالت 
وحازت  وُعمان  البحرين  فروع يف  ولها  السعودي  السوق  الشركة يف  وتعمل  التجارية،  املجمعات  وتشغيل  وصيانة  واملتنقلة  الثابتة 
شركة االتصاالت السعودية يف ديسمبر 2011م ىلع حصة 60% من شركة سيل املتقدمة املحدودة والبالغ رأس مالها 100 مليون ريال 
سعودي.وبتاريخ 25 ديسمبر 2015م  وافق مجلس إدارة الشركة ىلع تقديم عرض لشراء حصة )اتحاد سيل( يف شركة سيل املتقدمة 
)سيلكو( والبالغة 40% وذلك بمبلغ وقدره 400 مليون ريال سعودي، والتزال الشركة يف انتظار رد مالك اتحاد سيل ىلع هذا العرض.
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شركة االتصاالت الكويتية ) فيفا ( ) ش.م.ك(–   .9
دولة الكويت :

حازت شركة االتصاالت السعودية يف ديسمبر 2007م ىلع نسبة 
%26 من شركة االتصاالت الكويتية )فيفا( والبالغ رأس مالها 50 
مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 687 مليون ريال سعودي 
بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ، وتعمل هذه الشركة يف مجال 
التشغيل  بدأ  وقد  الكويتي  السوق  يف  الجوال  الهاتف  خدمات 
كشركة  إدراجها  تم  وقد  2008م،  ديسمبر   4 يف  لها  التجاري 
مساهمة يف سوق الكويت لألوراق املالية يف 14 ديسمبر 2014م. 
الكويتية  االتصاالت  شركة  تدير  السعودية  االتصاالت  مجموعة 
ىلع  لسيطرتها  التوحيد  بطريقة  فيها  استثمارها  وتعالج  )فيفا( 
مجلس  يف  تمثيلها  بسبب  وذلك  والتشغيلية  املالية  السياسات 

إدارتها بأغلبية األعضاء.

بتاريخ 27 ديسمبر 2015م  تقدمت الشركة بعرض اختياري لشراء 
األسهم غير اململوكة يف شركة االتصاالت الكويتية )فيفا( والتي 
تمثل 74% من إجمالي عدد األسهم القائمة. بلغ العرض املقدم 
من الشركة ملساهمي شركة فيفا دينار كويتي واحد لكل سهم 
انتهت  2016م  يناير   31 وبتاريخ  سعودي(،  ريال   12.37 يعادل  )ما 
الشركة وبلغت عدد األسهم  العرض االختياري املقدم من  مدة 
التي قبلت بالعرض 128,860,518 سهمًا، تمثل ما نسبتة 25.8% من 
إجمالي األسهم املصدرة لشركة االتصاالت الكويتية )فيفا(، وتبلغ 
حوالي  يعادل  )ما  كويتي  دينار   128,860,518 األسهم  تلك  قيمة 
1,590,138,792 ريال سعودي( وبهذا تصبح حصة الشركة يف شركة 

فيفا الكويت 51.8% بداًل من 26%. )انظر إيضاح 35(.

10. شركة أوجيه لإلتصاالت املحدودة – اإلمارات العربية 
املتحدة:

مسجلة  قابضة  شركة  هي  املحدودة  لالتصاالت  أوجيه  شركة 
العربية املتحدة ولديها استثمارات  إمارة دبي بدولة اإلمارات  يف 
يف شركات تعمل يف قطاع االتصاالت يف تركيا وجنوب أفريقيا. 
حازت شركة االتصاالت السعودية ىلع نسبة 35% من شركة أوجيه 
دوالر  مليار   3.6 مالها  رأس  والبالغ  2008م  أبريل  يف  لالتصاالت 
أمريكي أي ما يعادل حوالي 13.5  مليار ريال سعودي بسعر الصرف 

كما يف ذلك التاريخ.

مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة – ماليزيا:  .11
بيناريانج املاليزية شركة استثمارية قابضة يف ماليزيا  كانت تمتلك 
التي   )Maxis( املاليزية  القابضة  ماكسيس  مجموعة  من   %100
تكن  لم  والتي  ماليزيا  يف  املتنقلة  االتصاالت  قطاع  يف  تعمل 
مدرجة بالسوق املالية املاليزية، وقد تم يف شهر نوفمبر 2009م 
تبعًا  وأدرجت  العام  لالكتتاب  ماكسيس  أسهم  من   %30 طرح 
لذلك يف السوق املالية املاليزية، كما تم بيع حصة أخرى تبلغ %5 
انخفضت نسبة ملكيتها يف شركة  2012، وبذلك  يوليو  يف شهر 
دولة  أخرى يف  استثمارات  لديها  يوجد  كما   .%65 إلى  ماكسيس 

 .)Aircel - الهند )شركة إيرسيل

من   %25 نسبة  ىلع  السعودية  االتصاالت  شركة  حازت  وقد 
مجموعة بيناريانج يف سبتمبر 2007م والبالغ رأس مالها 20.7 مليار 

23 مليار ريال سعودي بسعر  رينجت ماليزي أي ما يعادل حوالي 
الصرف كما يف ذلك التاريخ.

الخارجي  استثمارها  بمراجعة  املجموعة  قامت  2013م،  عام  خالل 
القابضة )مشروع مشترك( بما  بيناريانج جي إس إم  يف مجموعة 
املشترك  الفعلي  التأثير  مدى  وتحديد  إدارتها  طريقة  ذلك  يف 
باقي  مع  االتفاقية  تعديل يف  وعليه وقعت  االستثمار.  ىلع هذا 
التشغيلية  بحقوقها  يتعلق  فيما  بيناريانج  مجموعة  يف  الشركاء 
يف مجموعة إيرسيل )احدى الشركات التابعة ملجموعة بيناريانج(. 
وبناًء ىلع ذلك قامت املجموعة بالتوقف عن معالجة استثمارها 
يف مجموعة إيرسيل بطريقة حقوق امللكية إبتداء من الربع الثاني 

2013م.

الشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة –   .12
اململكة العربية السعودية:

تأسست الشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة )ذات مسئولية 
محدودة مختلطة( يف سبتمبر 2002م بغرض إنشاء وتأجير وإدارة 
السعودية  العربية  اململكة  بين  يربط  بحري  كيبل  وتشغيل 
وجمهورية السودان لتمرير االتصاالت بينهما وأية دول أخرى. وقد 
بدأ النشاط التشغيلي للشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة 
السعودية  االتصاالت  شركة  وتملكت  2003م،  يونيو  شهر  يف 
50% من الشركة العربية للكوابل  2002م ىلع نسبة  يف سبتمبر 

البحرية املحدودة والبالغ رأس مالها 75 مليون ريال سعودي.

املؤسسة العربية لإلتصاالت الفضائية )عربسات( –   .13
اململكة العربية السعودية:

الجامعة  يف  األعضاء  الدول  قبل  من  املؤسسة  هذه  إنشاء  تم 
العربية يف أبريل 1976م. وتوفر عربسات عددًا من الخدمات لهذه 
والخاصة يف  الرسمية  القطاعات  كافة  إلى  إضافة  األعضاء  الدول 
تشمل  األوسط،  الشرق  منطقة  أساسية  وبصورة  تغطيتها  نطاق 
الخدمات املقدمة حاليًا: الخدمة الهاتفية اإلقليمية )صوتية، نقل 
بيانات، فاكس وتلكس(، بث تلفزيوني، بث إذاعي إقليمي، خدمات 

استعادة الخدمة وتأجير ِسعات ىلع أساس سنوي أو شهري.

حصة  ىلع  1999م  أبريل  يف  السعودية  االتصاالت  شركة  حازت 
)عربسات(  الفضائية  لالتصاالت  العربية  املؤسسة  من   36.66%
 1,875 يعادل  ما  أمريكي  دوالر  مليون   500 مالها  رأس  والبالغ 

مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ.

شركة مراكز اإلتصال– اململكة العربية السعودية:  .14
تأسست شركة مراكز اإلتصال )ذات مسؤولية محدودة مختلطة( 
لتقديم خدمات مراكز االتصال واستعالمات الدليل مع شركة أيجز 
)Aegis( يف نهاية ديسمبر 2010م يف اململكة العربية السعودية، 
وتملكت شركة االتصاالت السعودية يف ديسمبر 2010م ىلع حصة 
تبلغ حوالي 50% من شركة مراكز االتصال والبالغ رأس مالها 4.5 
مليون ريال سعودي )عدد األسهم اململوكة 225,001 سهم من 
أصل 450,000 سهم(. قامت الشركة خالل الربع الرابع 2015م ببيع 
ما نسبتة 1% من حصتها يف شركة مراكز االتصال لصالح الشركاء 
اآلخرين حسب بنود اتفاقية الشركاء لتصبح حصة الشركة 49% )عدد 

األسهم اململوكة 220,500 سهم من أصل 450,000 سهم(.
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اتحاد فيرجن موبايل السعودية – اململكة العربية   .15
السعودية:

مسؤولية  )ذات  السعودية  موبايل  فيرجن  اتحاد  تأسست شركة 
شبكات  مشغلي  خدمات  لتقديم  2013م  العام  خالل  محدودة( 
العام  خالل  نشاطها  بدأت  وقد  االفتراضية،  املتنقلة  االتصاالت 
رأس  10% من  السعودية حصة  االتصاالت  2014م وتمتلك شركة 
)2014م:  سعودي  ريال  مليون   52 والبالغ  فيرجن  شركة  مال 
اتفاقية  تعديل  تم  2015م  عام  خالل  سعودي(.  ريال  مليون   20
السعودية  موبايل  فيرجن  اتحاد  شركة  تأسيس  وعقد  الشركاء 
استثمار  تصنيف  إعادة  ذلك  عن  ونتج  جديد  دخول شريك  نتيجة 
الشركة يف اتحاد فيرجن موبايل السعودية من استثمار متاح للبيع 

إلى استثمار يف شركة زميلة يعالج وفق طريقة حقوق امللكية.

السياسات املحاسبية الهامة  -2
يف ما يلي ملخص ألهم السياسات املحاسبية:

أسس اإلعداد والقياس   1-2
تم إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقًا ملعايير املحاسبة 
عن  والصادرة  السعودية  العربية  اململكة  يف  عليها  املتعارف 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتتضمن القوائم املالية 
التابعة  وشركاتها  للشركة  املالية  القوائم  للمجموعة  املوحدة 

الواردة يف اإليضاح 1.

القوائم  إعداد  يف  املتبعة  الهامة  املحاسبية  السياسات  تتفق 
املبينة  املحاسبية  السياسات  أدناه مع  املدرجة  املوحدة  املالية 
 31 يف  املنتهية  للسنة  املدققة  املوحدة  املالية  القوائم  يف 

ديسمبر 2014م.

تعد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء 
االستثمارات املقتناه ألغراض املتاجرة واالستثمارات املتاحة للبيع 

واألدوات املالية املشتقة والتي تقاس بالقيمة العادلة.

أساس توحيد القوائم املالية  2-2 
السيطرة  عليها  املجموعة  تمارس  التي  الشركات  تصنيف  يتم 
أو  استخدام،  القدرة ىلع  بأنها  السيطرة  تابعة. وتعرف  كشركات 
اقتصادية.  منافع  أخرى الكتساب  منشأة  أصول  استخدام،  توجيه 
يبدأ توحيد القوائم املالية للشركات التابعة ضمن القوائم املالية 

املوحدة للمجموعة اعتبارًا من تاريخ السيطرة وينتهي بفقدانها.

محققة  غير  مكاسب  وأية  املجموعة  داخل  واملعامالت  األرصدة 
ناتجة من املعامالت داخل املجموعة، إذا كانت ذات أهمية نسبية، 

يتم استبعادها عند إعداد القوائم املالية املوحدة.

استخدام التقديرات   3-2
املحاسبة  ملعايير  وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية استخدام التقديرات 
والخصوم  األصول  مبالغ  يف  تؤثر  التي  واالفتراضات  املحاسبية 
القوائم  تاريخ  يف  املحتملة  وااللتزامات  األصول  عن  واإلفصاح 
فترة  خالل  واملصروفات  اإليرادات  مبالغ  وعن  املوحدة  املالية 

القوائم املالية املوحدة.

فترة القوائم املالية املوحدة   4-2
شهر  بنهاية  وتنتهي  يناير  أول  يف  للمجموعة  املالية  السنة  تبدأ 

ديسمبر من كل عام ميالدي.

النقد وما يماثله   5-2
يشمل النقد وما يماثله النقد يف الصناديق واألرصدة لدى البنوك 
يومًا   90 السيولة ذات فترة استحقاق قدرها  عالية  واالستثمارات 
أو أقل من تاريخ شرائها وفيما عدا ذلك تصنف استثمارات قصيرة 

األجل.

استثمارات قصيرة األجل   6-2
تشمل االستثمارات قصيرة األجل املرابحات اإلسالمية مع البنوك 
املحلية واإلقليمية والدولية ذات التصنيف االئتماني العالي وذلك 

لفترات ال تقل عن 91 يومًا وال تزيد عن سنة.

حسابات املدينين   7-2
يظهر رصيد حسابات املدينين بصايف القيمة القابلة للتحقق التي 
تمثل قيمة الفواتير مضافًا إليها اإليراد املستحق املتعلق برسوم 
يف  املشكوك  الديون  مخصص  ناقصًا  املفوترة  غير  االستخدام 

تحصيلها. 

املخصصات  لتكوين  املدينين  حسابات  بدراسة  املجموعة  تقوم 
عند  ويراعى  تحصيلها،  يف  املشكوك  الديون  ملواجهة   الالزمة 
ثابتة،  خطوط  )جوال،  املقدمة  الخدمة  نوع  املخصص  تكوين 
والعمر  العميل  وفئة  ...الخ(  دولية،  تسويات  معطيات،  خدمات 
السابقة  الديون  تحصيل  يف  املجموعة  وخبرة  للدين،  الزمني 

والحالة االقتصادية العامة.

مقاصة الحسابات   8-2
خارجية  اتصاالت  شبكات  مشغلي  مع  اتفاقيات  املجموعة  لدى 
مع  دوري  بشكل  مقاصة  إجراء  بموجبها  تتضمن  أخرى  وجهات 
لنفس  والدائنة  املدينة  األرصدة  مقاصة  يتم  بحيث  الجهات  تلك 

املشغل الخارجي أو الجهات األخرى.

املخزون   9-2
كوابل  من  أساسي  بشكل  يتكون  الذي  املخزون،  تسجيل  يتم 
املرجح  التكلفة  متوسط  باستخدام  ومستهلكات،  غيار  وقطع 
صاٍف من املخصصات. يتم تسجيل بنود املخزون التي تعتبر جزءًا 
أساسيًا من أصول الشبكة، مثل املعدات االحتياطية للطوارئ التي 
واملنشآت  املمتلكات  بنود  ضمن  املقسم،  من  نقلها  يمكن  ال 
املقاول  املوجودة يف عهدة  املخزون  بنود  واملعدات. وتسجل 
األعمال  ضمن  الشبكة  وتوسعة  كفاءة  رفع  عن  املسئول 

الرأسمالية تحت التنفيذ.

والبطيء  املتقادم  للمخزون  مخصص  بتكوين  املجموعة  تقوم 
منفصل  بشكل  املخزون  حركة  دراسة  ىلع  بناًء  وذلك  الحركة 
يتم  عملي،  غير  اإلجراء  هذا  يكون  وعندما  الرئيسية.  لألصناف 
أصناف  من  فئات  أو  مجموعات  أساس  ىلع  املخصص  تكوين 
التي قد  الفردية  التأكد من أن األصناف  يراعى  أن  املخزون، ىلع 
تتطلب إجراء تخفيض جوهري  يف قيمتها قد تم أخذها يف االعتبار 

عند تكوين املخصص.
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املمتلكات واملنشآت واملعدات واالستهالك  10-2
ببيانات  االتصاالت  قطاع  يحتفظ  لم  1998م،  مايو   2 قبل   )1(
واملنشآت  املمتلكات  لتسجيل  كافية  تفصيلية  تاريخية 
كافة  تسجيل  تم  ولذا  التاريخية،  التكلفة  وفق  واملعدات 
املمتلكات واملنشآت واملعدات التي تم تحويلها من قطاع 
االتصاالت إلى الشركة يف 2 مايو 1998م طبقًا للتقويم الذي 
قامت به الشركة وبمساعدة خبراء تقويم محليين ودوليين. 

وفيما يلي األسس الرئيسية املستخدمة يف التقويم:

 - األراضي          قيمة التقويم

 - املباني واملنشآت واملعدات      تكلفة االستبدال املستهلكة
يف ما عدا ما ورد يف الفقرة )1( أعاله يتم تسجيل املمتلكات   )2(
بالتكلفة   املجموعة  تقتنيها  التي  واملعدات  واملنشآت 

التاريخية.
التوصيل  نقطة  حتى  النفقات  جميع  الشبكة  تكلفة  تشمل   )3(
والعمالة  واملواد  املقاولين  أتعاب  ذلك  يف  بما  للعميل، 

املباشرة، حتى تاريخ وضع هذه األصول يف الخدمة. 
واملعدات  واملنشآت  املمتلكات  استهالك  احتساب  يتم   )4(
ىلع  الثابت  القسط  طريقة  باستخدام  األراضي  باستثناء 

األعمار التشغيلية التقديرية لألصول حسب ما يأتي:

            عدد السنوات
50  – 20 املباني     
شبكة ومعدات االتصاالت   3  –  25  
األصول األخرى   2  –  8  

إذا  إال  عند حدوثها.  والصيانة  اإلصالح  إثبات مصروفات  يتم   )5(
كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشغيلي لألصل، ويف كلتا 

الحالتين تتم رسملتها.
استبعاد/بيع  من  الناتجة  والخسائر  املكاسب  تحديد  يتم   )6(
القيمة  بمقارنة  وذلك  واملعدات  واملنشآت  املمتلكات 
املستبعدة/املباعة  لألصول  الدفترية  القيمة  مع  املتحصلة 

وتدرج املكاسب والخسائر يف قائمة الدخل املوحدة. 
يتم تصنيف إيجارات املمتلكات واملنشآت واملعدات التي يتم   )7(
فيها تحويل جوهري ملنافع ومخاطر امللكية إلى املجموعة 
تاريخ  يف  الرأسمالي  اإليجار  إثبات  يتم  رأسمالية.  كإيجارات 
نشأته بالقيمة العادلة لألصل أو القيمة الحالية للحد األدنى 
لدفعات اإليجار، أيهما أقل. ويتم تجزئة كل دفعة من دفعات 
اإليجار إلى جزأين هما املصروف التمويلي الذي يجب تحميله 
ىلع دخل السنة الحالية والنقص يف قيمة االلتزام عن عقد 

اإليجار الرأسمالي.
إيجارات رأسمالية  يتم استهالك األصول املستأجرة بموجب   )8(

ىلع مدى األعمار اإلنتاجية لتلك األصول.
حقوق  لعقود  الخاضعة  الثابته  املوجودات  استهالك  يتم   )9(
االمتياز )إن وجدت( ىلع عمرها اإلنتاجي أو مدة العقد أيهما 

أقصر.  

تكاليف برامج الحاسب اآللي  11-2
يتم رسملة التكاليف املتعلقة ببرامج التشغيل والتطبيقات   )1(
الرسملة،  بمعايير  تفي  حينما  املورد  من  شراؤها  يتم  التي 
ومنها تحسين القدرة اإلنتاجية ألصل من األصول أو أن تزيد 

ىلع  إطفاؤها  ويتم  لألصل،  اإلنتاجي  العمر  ملحوظ  بشكل 
فترة االنتفاع بها. 

إذا  داخليًا  املطورة  التشغيل  برامج  تكاليف  رسملة  يتم   )2(
عمل  مجموعة  تخصيص  ومنها  الرسملة،  معايير  استوفت 
التكاليف  تحديد  يمكن  وأن  البرامج  لتطوير  معينة  داخلية 

ذات العالقة بسهولة، ويتم إطفاؤها ىلع فترة االنتفاع بها.
داخليًا  املطورة  التطبيقات  برامج  تكاليف  تحميل  يتم   )3(
برامج  تكلفة  تحديد  تعذر  وإذا  حدوثها،  عند  كمصروفات 
أنظمة التشغيل بشكل منفصل عن تكاليف أجهزة الحاسب 
اآللي ذات الصلة فيتم تسجيل برامج أنظمة التشغيل كجزء 

من الجهاز.
تطوير  عمليات  أو  التعديالت  أو  اإلضافات  تكلفة  تحمل   )4(
البرامج الالحقة سواء كانت تشغيلية أو تطبيقية كمصروفات 

عند حدوثها.
اآللي  الحاسب  ببرامج  املرتبطة  التدريب  تكاليف  تحمل   )5(

وتكاليف تحويل البيانات كمصروفات عند حدوثها.

األصول غير امللموسة  12-2
الشهرة   

وتمثل  التابعة.  الشركات  يف  حصة  شراء  عند  الشهرة  تنشأ   •
العادلة  القيمة  الشراء عن حصة املجموعة يف  زيادة تكلفة 
لصايف األصول للشركة التابعة يف تاريخ الشراء. وعندما يكون 
قائمة  ضمن  كمكاسب  فورًا  تسجيله  يتم  سالبًا  الفرق  هذا 

الدخل املوحدة بالسنة التي تمت بها عملية االستحواذ.
يتم قياس الشهرة بالتكلفة وتخفض بأي خسائر هبوط يف   •

قيمتها )إن وجدت(.

االتصاالت  خدمات  تقديم  وتراخيص  الترددي  الطيف  حقوق 
املتنوعة 

يتم تسجيل هذه األصول غير امللموسة عند الشراء بالتكلفة ويتم 
إطفاؤها ابتداًء من تاريخ تقديم الخدمة باستخدام طريقة القسط 
الثابت ىلع مدى أعمارها اإلنتاجية أو املدة النظامية أيهما أقصر، 

ويتم إطفاء التراخيص ىلع فترات تتراوح بين 30-20 سنة.

الهبوط يف قيمة األصول غير املتداولة   13-2
دوري  بشكل  املتداولة  غير  األصول  بمراجعة  املجموعة  تقوم 
ملعرفة ما إذا كانت هنالك مؤشرات ىلع وجود هبوط يف قيمتها 
الدفترية. ويتم يف حالة وجود هذه املؤشرات تقدير القيمة املمكن 
استردادها لألصل. وتستخدم لهذا الغرض وحدة توليد النقد التي 
يتبع لها األصل يف حالة تعذر تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل 
القيمة  عن  لألصل  الدفترية  القيمة  يف  الزيادة  وتعتبر  بمفرده. 
املمكن استردادها هبوطًا يف قيمة األصل تسجل كخسارة يف 
ثبت  وإذا  التي تحدث فيها.  املالية  للفترة  الدخل املوحدة  قائمة 
مستقباًل زوال األسباب التي أدت إلى الهبوط يف قيمة األصل فيتم 
عكس خسارة هبوط القيمة )باستثناء الشهرة( وتثبت كدخل يف 
قائمة الدخل املوحدة يف السنة املالية التي تحدث فيها، بما ال 
يتجاوز القيمة الدفترية التي كان من املمكن تحديدها فيما لولم 

يتم إثبات خسارة هبوط قيمة األصل يف الفترات املالية السابقة.
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االستثمارات   14-2
االستثمارات املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية 

أ- االستثمارات يف املشاريع املشتركة 
املجموعة  بموجبه  تقوم  تعاقدي  ترتيب  هو  املشترك  املشروع 
وأطراف أخرى بنشاط اقتصادي يخضع للسيطرة املشتركة وذلك 
املتعلقة  والتشغيلية  املالية  االستراتيجية  القرارات  تتطلب  عندما 
بنشاطات املشروع املشترك املوافقة باإلجماع من كل األطراف 

املشاركة يف السيطرة.

الترتيبات التعاقدية التي تتضمن تكوين منشأة منفصلة يكون لكل 
مشارك فيها حصة يشار إليها كمنشآت تحت السيطرة املشتركة.

يف  لحصة  املجموعة  شراء  من  الناتجة  الشهرة  معالجة  تتم 
املشاريع تحت السيطرة املشتركة كجزء من حساب االستثمار يف 

املشروع املشترك عند تطبيق طريقة حقوق امللكية. 

يتم قيد االستثمارات يف املشاريع املشتركة عند الشراء بالتكلفة، 
دخل  صايف  من  املجموعة  يخص  بما  ذلك  بعد  تعديلها  ويتم 
املوزعة  وأرباحها  فيها  املستثمر  املشتركة  املشاريع  )خسارة( 
املجموعة  لتعكس حصة  وذلك  ملكيتها،  حقوق  تغيرات يف  وأي 
يف صايف أصول املشاريع املشتركة املستثمر فيها. وتظهر هذه 
االستثمارات يف قائمة املركز املالي املوحدة ضمن األصول غير 
)خسارة(  دخل  صايف  من  املجموعة  يخص  ما  ويظهر  املتداولة، 

املشاريع املشتركة املستثمر فيها يف قائمة الدخل املوحدة.

ب- االستثمارات يف الشركات الزميلة
التي  األخرى  املنشآت  أو  الشركات  تلك  هي  الزميلة  الشركات 
عليها،  تسيطر  ال  ولكنها  مهمًا  تأثيرًا  عليها  املجموعة  تمارس 
وترتبط عمومًا بامتالك نسبة 20-50% من حقوق التصويت. التأثير 
املهم هو القدرة ىلع املشاركة يف السياسات املالية والتشغيلية 

للشركات الزميلة دون التمكن من السيطرة ىلع تلك السياسات.

تأثيرًا  فيها  تؤثر  التي  الشركات  يف  استثماراتها  املجموعة  تظهر 
مهمًا وفق طريقة حقوق امللكية. وطبقًا لطريقة حقوق امللكية، 
يتم قيد االستثمارات عند الشراء بالتكلفة، ويتم تعديلها بعد ذلك 
بما يخص املجموعة من صايف دخل )خسارة( الشركات املستثمر 
وذلك  ملكيتها،  حقوق  يف  تغيرات  وأي  املوزعة  وأرباحها  فيها 
الجهة املستثمر فيها.  لتعكس حصة املجموعة يف صايف أصول 
وتظهر هذه االستثمارات يف قائمة املركز املالي املوحدة ضمن 
األصول غير املتداولة، ويظهر ما يخص املجموعة من صايف دخل 

)خسارة( الشركات املستثمر فيها يف قائمة الدخل املوحدة.

االستثمارات األخرى
ال  التي  للبيع  املتاحة  املالية  األوراق  يف  االستثمار  تسجيل  يتم 
تؤدي إلى سيطرة أو تأثير هام ىلع أساس القيمة العادلة، وتحسب 
القيمة العادلة  لألوراق املالية املتاحة للبيع التي تتوفر لها قيمة 
سوقية ىلع أساس هذه القيمة. أما األوراق املالية املتاحة للبيع 
سوق  وجود  عدم  بسبب  العادلة،  قيمتها  تحديد  يمكن  ال  التي 
خاللها  من  يمكن  أخرى  مؤشرات  توفر  عدم  أو  لتبادلها  نشط 
البديل  هي  تكلفتها  فتكون  بموضوعية،  السوقية  القيمة  تحديد 
إثبات املكاسب والخسائر غير املحققة يف  العادلة. ويتم  للقيمة 

املالي  املركز  قائمة  يف  املساهمين  حقوق  ضمن  مستقل  بند 
عن  الناتجة  الخسائر  إظهار  ويتم  جوهرية.  كانت  إن  املوحدة 
االنخفاض الدائم يف القيمة العادلة بأقل من التكلفة يف قائمة 

الدخل املوحدة للفترة التي يحدث فيها االنخفاض.

املالية  األوراق  بيع  عن  الناتجة  والخسائر  املكاسب  إثبات  يتم 
أي  عكس  ويتم  فيها،  تحدث  التي  السنة  خالل  للبيع  املتاحة 
مكاسب أو خسائر غير محققة تم إثباتها سابقًا يف قائمة الدخل 

املوحدة.

إلى  بها  يحتفظ  التي  املالية  األوراق  يف  االستثمار  تسجيل  يتم 
االستنفاد  بمقدار  املعدلة  التكلفة  أساس  االستحقاق ىلع  تاريخ 
يف العالوة أو الخصم، إن وجدت. ويتم إظهار الخسائر الناتجة عن 
االنخفاض غير املؤقت يف القيمة العادلة عن تكلفتها ضمن قائمة 

الدخل املوحدة للفترة التي يحدث فيها االنخفاض. 

الزكاة  15-2
املبني  الزكاة  مخصص  وتسجيل  باحتساب  املجموعة  تقوم 
وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  ضمن  الزكوي  الوعاء  أساس  ىلع 
ألحكام وقواعد فريضة الزكاة الشرعية يف اململكة. ويتم تسجيل 
يتم  التي  السنة  يف  النهائي  الزكوي  الربط  عن  الناتجة  الفروقات 

فيها اعتماد هذا الربط من مصلحة الزكاة والدخل.

الضرائب   16-2
يتم احتساب الضريبة للشركات املستثمر فيها خارج اململكة وفقًا 

لألنظمة الضريبية املتبعة يف بلدانها.

الضرائب املؤجلة 
حالة  يف  فقط  األجنبية  للشركات  املؤجلة  الضرائب  تسجيل  يتم 
مقابلها  يمكن  للضريبة  خاضعة  مستقبلية  أرباح  وجود  احتمال 
حكمًا  هذا  ويتطلب  الشركات.  لتلك  املؤقتة  الفروقات  استخدام 
قامت  التي  األجنبية  للشركة  املستقبلي  املالي  باألداء  يتعلق 

بإثبات الضريبة املؤجلة.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة   17-2
تدفع  مستحقة  مبالغ  الخدمة  نهاية  مكافأة  مخصص  يمثل 
للموظفين عند انتهاء عقود عملهم، وفقًا لألنظمة املعمول بها 

يف اململكة العربية السعودية والدول املستثمر فيها. 

معامالت العمالت األجنبية   18-2
عملة التعامل والعرض

يتم قياس البنود املضمنة يف القوائم املالية املوحدة لكل منشأة 
التي  الرئيسية  االقتصادية  البيئة  عملة  باستخدام  املجموعة  يف 

تعمل فيها املنشأة “عملة التعامل”.

إن هذه القوائم املالية املوحدة يتم عرضها بالريال السعودي.

املعامالت واألرصدة

يتم تحويل األرصدة بالعمالت األجنبية لألصول وااللتزامات النقدية 
محددة القيمة باستخدام أسعار الصرف السائدة يف تاريخ قائمة 

املركز املالي املوحدة.

معامالت  تسوية  عن  الناتجة  والخسائر  املكاسب  تسجيل  يتم 
عن  الناتجة  املحققة  غير  والخسائر  واملكاسب  األجنبية  العمالت 

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015م
تحويل األرصدة النقدية للعمالت األجنبية إلى الريال السعودي يف 

قائمة الدخل املوحدة.

منشآت املجموعة )ترجمة القوائم املالية(

التي  لكل منشآت املجموعة  املالية  النتائج واملراكز  تحويل  يتم 
لها عملة تعامل مختلفة عن عملة العرض كما يلي:

تترجم األصول والخصوم وفقًا لسعر الصرف السائد يف تاريخ   •
قائمة املركز املالي.

تترجم بنود حقوق امللكية )ما عدا األرباح املبقاة( القائمة يف   •
ذلك  السائد يف  الصرف  أساس سعر  االستحواذ ىلع  تاريخ 

التاريخ.
يترجم التغير يف عناصر حقوق امللكية )ما عدا األرباح املبقاة(   •
نشوء  عند  السائد  التحويل  بسعر  االستحواذ  تاريخ  بعد  ما 

العنصر.
يترجم بند األرباح املبقاة كما يلي: األرباح املبقاة املترجمة   •
السنة من  إليها صايف دخل  العام املاضي مضافًا  يف نهاية 
قائمة الدخل املوحدة املترجمة مطروحًا منها قيمة التوزيعات 

املعلنة مترجمة بسعر الصرف السائد وقت إعالنها.
باستخدام  ترجمتها  يتم  املوحدة  الدخل  قائمة  عناصر   •
بنود  أما  السنة.  خالل  الصرف  لسعر  املرجح  املتوسط 
املكاسب والخسائر املهمة فتترجم ىلع أساس سعر الصرف 

السائد وقت حدوثها. 
بند  يف  تسجيلها  يتم  الناتجة  العملة  تحويل  فروقات  كل   •
مستقل ضمن حقوق املساهمين إذا كانت ذات أهمية نسبية.

وعند بيع هذه املنشآت جزئيًا أو التخلص منها فإن الفروقات التي 
قائمة  يف  إثباتها  يتم  املساهمين  حقوق  ضمن  تسجيلها  سبق 

الدخل املوحدة كجزء من مكاسب أو خسائر البيع.

االلتزامات املحتملة  19-2
ووجوده  أحداث سابقة  من  ينشأ  قد  التزام  هو  املحتمل  االلتزام 
سيتأكد فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلية غير 
مؤكدة ليست ضمن السيطرة الكاملة للمجموعة، أو هو التزام حالي 
غير مسجل بسبب أنه ليس من املحتمل أن تدفقًا خارجًا للموارد 
قياس  إمكانية  عدم  حالة  ويف  االلتزام.  لتسديد  مطلوبًا  سيكون 
بتسجيل  تقوم  ال  املجموعة  فإن  كافية  بموثوقية  االلتزام  مبلغ 
االلتزامات املحتملة لكنها تفصح عنها يف القوائم املالية املوحدة.

2-20  إثبات اإليرادات
منها  تتدفق  أن  املحتمل  من  يكون  عندما  اإليرادات  إثبات  يتم 
اإليرادات  قياس  إمكانية  عند  وذلك  للمجموعة  اقتصادية  منافع 
بشكل موثوق به. يتم تسجيل اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل 
وخدمات  املنتجات  بيع  من  املستحق  أو  املستلم  املادي 

االتصاالت املقدمة وتظهر صافية من الخصومات.

خدمات  تقديم  من  رئيسي  بشكل  اإليرادات  ىلع  الشركة  تحصل   
املكاملات،  وإيراد  الخدمات،  رسوم  يف  تتمثل  والتي  االتصاالت 
والرسائل، ورسوم الربط البيني، الخدمات البيانية، ورسوم البنى التحتية 

والتركيب والتشغيل، ومبيعات األجهزة والخدمات املضافة األخرى.

يتم إثبات اإليرادات وفقًا لالعتبارات التالية:
املكاملات،  وإيرادات  الخدمات،  رسوم  إيرادات  احتساب  يتم   •

لم  التي  اإليرادات  وتحتسب  الخدمة،  تقديم  عند  والرسائل 
تم  التي  الخدمات  من  والناتجة  بعد  لها  فواتير  إصدار  يتم 
احتساب  تأجيل  ويتم  فترة،  كل  نهاية  يف  بالفعل  تقديمها 
تقديمها  التي سيتم  الخدمات  غير املستحقة من  اإليرادات 

يف املستقبل.
يتم إثبات اإليرادات من مبيعات البطاقات مسبقة الدفع ىلع   •
أساس االستخدام الفعلي للبطاقات املباعة ويتم االعتراف 
استخدام  حين  إلى  مؤجلة  كإيرادات  مستخدم  الغير  بالجزء 

العميل أو انتهاء فترة صالحية رصيد هذه البطاقات.
بحجم  ترتبط  ال  والتي  الشهري  االشتراك  رسوم  إثبات  يتم   •
فترة  مدى  ىلع  الثابت  القسط  لطريقة  وفقًا  االستخدام 

تقديم الخدمة.
بالنسبة لبعض الترتيبات والتي ينشأ عنها إيرادات تشمل ىلع   •
تقديم أكثر من خدمة واحدة للعميل والتي لها قيمة للعميل 
ىلع أساس فردي، فإنه يتم تقسيم تلك الترتيبات إلى عناصر 
فردية  ويتم توزيع قيمة تلك الترتيبات ىلع كل خدمة وذلك 
ىلع أساس القيمة العادلة النسبية لكل عنصر فردي. وبشكل 
عام، تقوم املجموعة بتحديد القيمة العادلة للعناصر الفردية 
وفق األسعار التي يتم بها بيع الخدمات بصورة نظامية ىلع 

أساس فردي.
يتم إثبات إيرادات الربط والتجوال ومرور البيانات مع مشغلي   •
الخدمات  بتاريخ تقديم  االتصاالت املحلية والدولية األخرى 
وذلك ىلع أساس الخدمات الفعلية املسجلة ووفقًا للتعرفة 

املتفق عليها.
أجهزة  ذلك  يف  بما  املعدات  بيع  من  اإليرادات  إثبات  يتم   •
االتصال عند انتقال املنافع واملخاطر املصاحبة مللكية البضاعة 

إلى املشتري وقياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق به. 
الخدمات  برسوم  الخاصة  باإليرادات  االعتراف  تأجيل  يتم   •
الصادر بشأنها فواتير مقدمًا ويتم إثباتها ىلع مدى الفترات 

التي يتم فيها تقديم الخدمات. 
يتم إثبات إيرادات الخدمات املقدمة للعمالء عند تحصيلها إذا كان   •

لدى الشركة درجة عالية من عدم التأكد من إمكانية تحصيلها.

برنامج والء العمالء  21-2
تقدم املجموعة برنامج والء للعمالء يحتوي ىلع مكافآت متنوعة 
البرنامج ىلع  بهدف املحافظة ىلع عمالئها؛ تعتمد مكافآت هذا 
منح العمالء املشاركين نقاط عند سداد الفواتير املستحقة عليهم أو 
عند إعادة شحن الهواتف مسبقة الدفع. هذه النقاط يتم استبدالها 
بمجموعة من املكافأت ويتم االعتراف باملقابل املالي لرصيد هذه 
املكافآت ىلع أساس القيمة العادلة والتي يتم تقديرها باستخدام 
املتوسط املرجح لقيمة سداد النقاط. املبلغ املخصص لهذه النقاط 
يتم تأجيله من ضمن اإليرادات املؤجلة ويتم االعتراف به عندما يتم 

استبدال النقاط أو عندما تنتهي فترة السماح باالستبدال.

تكلفة الخدمات  22-2
الخدمات  لتقديم  املجموعة  تكبدتها  التي  التكاليف  جميع  تمثل 
ولها ارتباط مباشر باإليرادات املتولدة من استخدام الشبكة ويتم 

إثباتها يف فترات تنفيذ املكاملات ذات الصلة بما فيها :-
املجموعة  ىلع  املترتبة  التكاليف  وهي  الحكومية  الرسوم   •
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والدول  باململكة  االتصاالت  خدمات  تقديم  حقوق  مقابل 
املستثمر بها بما يف ذلك استخدام الطيف الترددي.

تكاليف  يف  واملتمثلة  الخارجية  الشبكات  استخدام  رسوم   •
بمكاملات  متعلقة  ومحلية  أجنبية  اتصاالت  بشبكات  الربط 

عمالء املجموعة.

املصروفات البيعية والتسويقية  23-2
تمثل جميع التكاليف التي تكبدتها املجموعة ولها ارتباط مباشر 
بتسويق وتوزيع وبيع الخدمات. وتسجل عند حدوثها إذا لم يتسن 
الفترات  تحديد  أمكن  إذا  أما  منها،  املستفيدة  الفترات  تحديد 

املستفيدة فيتم تحميلها ىلع الفترات ذات الصلة.

املصروفات العمومية واإلدارية   24-2
والتي  املجموعة  تكبدتها  التي  التشغيلية  املصاريف  تمثل جميع 
باملصاريف  أو  الخدمات  بتكاليف  مباشر  بشكل  ربطها  يمكن  ال 
تحديد  يتسن  لم  إذا  حدوثها  عند  وتسجل  والتسويقية.  البيعية 
الفترات املستفيدة منها، أما إذا أمكن تحديد الفترات املستفيدة 

فيتم تحميلها ىلع الفترات ذات الصلة.

ربح السهم  25-2
الدخل  أساس قسمة  األرباح ىلع  من  السهم  عائد  احتساب  يتم 
من العمليات التشغيلية والعمليات األخرى )املصروفات واإليرادات 
وصايف  املسيطرة،  غير  امللكية  حقوق  استبعاد  قبل  األخرى(، 
الدخل للسنة املالية، ىلع املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة 

خالل السنة.

املشتقات املالية  26-2
التعرض  إلدارة  املشتقة  املالية  األدوات  املجموعة  تستخدم 
ألسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصرف األجنبي، بما يف ذلك العقود 
املشتقات  قياس  يتم  العمالت.  ملبادلة  الفائدة  وسعر  اآلجلة 
للعقد املشتق  الدخول  تاريخ  العادلة يف  بالقيمة  مبدئي  بشكل 
فترة  كل  تاريخ  يف  العادلة  بالقيمة  قياسها  إعادة  الحقا  ويتم 
مشمولة بالتقرير. ويتم االعتراف فورًا بالربح أو الخسارة يف قائمة 
الدخل املوحدة، ما لم تكن األداة املشتقة مخصصة وفعالة كأداة 
تحوط، ويف هذه الحالة يعتمد توقيت االعتراف يف قائمة الدخل 

املوحدة ىلع طبيعة العالقة التحوطية.

القيمة  ىلع  كتحوطات  إما  محددة  مشتقات  املجموعة  تخصص 
العادلة لألصول والخصوم املعترف بها أو االلتزامات غير املعترف بها 
باستثناء مخاطر العمالت األجنبية )القيمة العادلة للتحوط(، التحوط 
مخاطر  إلى  تعزى  أن  إما  التي  النقدية  التدفقات  يف  التقلبات  من 
معينة ترتبط بأصول وخصوم محددة أو مخاطر العمالت األجنبية يف 

التزامات املنشأة الغير معترف بها )تحوط التدفق النقدي(.

التغيرات يف القيمة العادلة للمشتقات التي تم تخصيصها واملؤهلة 
الدخل  قائمة  يف  بها  االعتراف  يتم  العادلة  بالقيمة  كتحوطات 
املوحدة، جنبا إلى جنب مع أي تغيرات يف القيمة العادلة لألصول 
يتم  النقدية،  للتدفقات  التحوط  حالة  يف  املغطاة.  الخصوم  أو 
االعتراف بالجزء الفعال من التغيرات يف القيمة العادلة للمشتقات 
التي تم تخصيصها واملؤهلة كتحوط للتدفقات النقدية يف حقوق 
يتم  الفعال  غير  بالجزء  املتعلقة  الخسارة  أو  الربح  املساهمين. 

االعتراف به ىلع الفور يف قائمة الدخل املوحدة. 

املجموعة  تقوم  عندما  التحوط  محاسبة  اتباع  عن  التوقف  يتم 
بإلغاء عالقة التحوط، أو بيع أداة تحوط، أو انهاءها، أو ممارستها 
أو أنها لم تعد تلبي متطلبات محاسبة التحوط. أي ربح / خسارة 
ويتم  املساهمين  حقوق  يف  ستبقى  الوقت  ذلك  يف  متراكمة 
حدوث  يكون  ال  عندما  املوحدة  الدخل  قائمة  يف  بها  االعتراف 

املعاملة متوقعًا.

األطراف ذات العالقة  27-2
تقوم املجموعة خالل دورة أعمالها العادية بالتعامل مع أطراف 
ذات عالقة ويتم اإلفصاح عن جميع العمليات ذات األهمية النسبية 
وجود  عدم  أو  وجود  عن  النظر  بغض  العالقة  ذات  األطراف  مع 
العمليات بنهاية السنة املالية. ويكون اإلفصاح عن  أرصدة لهذه 
العمليات ذات الطبيعة املتماثلة دفعة واحدة عدا تلك التي يكون 
فيها اإلفصاح إفراديًا ضروريًا لفهم تأثير العمليات بين ذوي العالقة 

ىلع البيانات املالية للمجموعة.

النقد وما يماثله  -3
تقوم الشركة باستثمار جزء من النقد الفائض يف حسابات مرابحة 
بلغ  وقد  بنوك محلية.  عدة  فأقل مع  يومًا   90 استحقاق  لفترات 
  %1.13 نسبة  2015م،  عام  خالل  عليها  العوائد  معدل  متوسط 
عام  خالل  منها  املحققة  العوائد  إجمالي  وبلغ   )%0.53 )2014م: 
ريال  مليون   14  : )2014م  سعودي  ريال  مليون   15 مبلغ  2015م، 

سعودي(.

كما بلغ إجمالي عوائد استثمارات الشركات التابعة يف املرابحات 
مبلغ 4.9 مليون ريال سعودي ) 2014م: 3.5 مليون ريال سعودي(.

ويتكون رصيد النقد وما يماثله يف نهاية السنة مما يأتي:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(
3,062,3473,946,692مرابحات قصيرة اآلجل

1,441,6991,520,429حسابات جارية لدى البنوك
4,504,0465,467,121

استثمارات قصيرة األجل  -4
تقوم الشركة باستثمار جزء من النقد الفائض يف حسابات مرابحة 
بلغ  وقد  محلية,  بنوك  عدة  مع  فأكثر  يومًا   91 إستحقاق  لفترات 
متوسط معدل العوائد عليها خالل عام 2015م، نسبة 1.27% )2014م: 
1.21%( وبلغ إجمالي العوائد املحققة منها خالل عام 2015م، مبلغ 

198 مليون ريال سعودي )2014م : 181 مليون ريال سعودي(.
كما بلغ إجمالي عوائد استثمارات الشركات التابعة يف املرابحات 
مبلغ 13.4 مليون ريال سعودي )2014م: 11.6 مليون ريال سعودي(.

حسابات املدينين، صايف  -5
تتكون حسابات املدينين كما يف 31 ديسمبر مما يأتي: )أ( 

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

10,382,7728,405,353حسابات مدينين صدرت بها فواتير

 حسابات مدينين لم تصدر بها
4,147,5511,987,842فواتير بعد

14,530,32310,393,195

 مخصص الديون املشكوك
)1,878,506()2,734,233(يف تحصيلها

11,796,0908,514,689

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015م
يف ما يلي حركة مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها خالل السنة:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(
1,878,5061,191,907الرصيد يف 1 يناير

1,714,5421,293,219اإلضافات )أنظر إيضاح 23(
3,593,0482,485,126

)606,620()858,815(الديون املعدومة خالل السنة
2,734,2331,878,506الرصيد يف 31 ديسمبر

)ب( تقوم الشركة منذ إنشائها بإثبات إيرادات الخدمات املقدمة 
لبعض العمالء عند تحصيلها وذلك عندما يكون هنالك درجة 
التأكد يف إمكانية تحصيلها. وتقوم الشركة  عالية من عدم 
حاليًا بالسعي لتحصيل هذه اإليرادات. وقد بلغت اإليرادات 
املفوترة غير املحصلة الخاصة بهذه الفئة لعام 2015م، مبلغ 
68 مليون ريال سعودي )2014م : 75 مليون ريال سعودي(، 
158 مليون ريال سعودي للسنوات  وبمتوسط سنوي قدره 

الستة عشر السابقة لعام 2015م.
اتصاالت  شبكات  مشغلي  مع  اتفاقيات  املجموعة  لدى  )ج( 
محلية وخارجية يتم بموجبها مقاصة األرصدة املدينة والدائنة 
لنفس املشغل. وقد بلغت املبالغ الصافية التي تظهر ضمن 
حسابات املدينين والدائنين وأرصدة املصروفات املستحقة 

يف 31 ديسمبر 2015م و2014م ما يأتي:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

3,300,5062,795,289صايف األرصدة املدينة

4,241,0613,109,181صايف األرصدة الدائنة

تبلغ إجمالي األرصدة املدينة مع الجهات الحكومية كما يف  )د( 
31 ديسمبر 2015م مبلغ 6,383 مليون ريال سعودي )2014م: 
الدائنة مع  األرصدة  بأن  علمًا  ريال سعودي(.  مليون   3,458
الجهات الحكومية كما يف 31 ديسمبر 2015م  بلغت 2,010 

مليون ريال سعودي ) 2014م : 847 مليون ريال سعودي(.

املصروفات املدفوعة مقدمًا واألصول املتداولة   -6
األخرى

تتكون املصروفات املدفوعة مقدمًا واألصول املتداولة األخرى مما يأتي:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

1,064,279825,403مدفوعات مقدمة للموردين

789,701786,768املخزون

632,285578,108عوائد وذمم مستحقة

410,09110,000مستحقات من جهات حكومية

182,352135,711مصروفات مؤجلة

-141,371مستحقات أرباح مؤجلة للصكوك

123,740125,851إيجارات مدفوعة مقدمًا

قروض املوظفين السكنية- 
112,225122,956الجزء املتداول

88,09262,189تأمين مدفوع مقدمًا

342,43093,189أخرى

3,886,5662,740,175

استثمارات مسجلة وفق طريقة حقوق امللكية وأخرى  -7
تتكون هذه االستثمارات مما يأتي:

)بآالف الرياالت 
السعودية(

نسبة 
نسبة 2015مامللكية

2014مامللكية

االستثمارات يف الشركات الزميلة – يف اململكة العربية السعودية:

املؤسسة العربية 
لإلتصاالت الفضائية 

)عربسات(
%36.661,594,614%36.661,564,466

الشركة العربية 
للكوابل البحرية 

املحدودة
%5044,382%5043,033

5031,464%4945,021%شركة مراكز اإلتصال

شركة اتحاد فيرجن 
موبايل السعودية 

)انظر ايضاح 1(
%103,304--

1,687,3211,638,963

االستثمارات يف املشاريع املشتركة:

مجموعة بيناريانج 
جي إس إم القابضة 

– ماليزيا
%254,566,141%254,564,761

شركة أوجيه 
لإلتصاالت املحدودة 

– دولة اإلمارات 
العربية املتحدة

%35486,656%352,234,390

5.052,7976,799,151

173,89380,823االستثمارات االخرى

إجمالي االستثمارات 
املسجلة وفق 
طريقة حقوق 
6,914,0118,518,937امللكية وأخرى

تتضمن االستثمارات األخرى، استثمار شركة االتصاالت السعودية 
يف صندوق رأس املال الجريء واملتخصص باالستثمار يف الشركات 
مجاالت  يف  تعمل  التي  الحجم  واملتوسطة  والصغيرة  الناشئة 
واألسواق  السعودي  بالسوق  املعلومات  وتقنية  االتصاالت 
العاملية األخرى ىلع شكل وحدات استثمارية، وبمبلغ مبدئي يبلغ 
سعودي  ريال  مليون   187.5 يعادل  بما  أمريكي  دوالر  مليون   50
أمريكي بما  37.5 مليون دوالر  بتمويل ذاتي )املدفوع منه مبلغ 
دوالر  مليون   25  : )2014م  سعودي(  ريال  مليون   140.6 يعادل 
أمريكي بما يعادل 93.8 مليون ريال سعودي(.تم تقييم الوحدات 
اململوكة للشركة كما يف 31 ديسمبر 2015م بقيمة 166.3 مليون 
74.6 مليون ريال سعودي(. حاليًا الشركة  ريال سعودي )2014م: 

هي املستثمر الوحيد يف هذا الصندوق.

االتصاالت  شركة  استثمار  األخرى،  االستثمارات  تتضمن  كما 
وهي  االعالم،  وسائل  لقياس  السعودية  الشركة  يف  السعودية 
هو  نشاطها  ومجال   2014 عام  بداية  يف  العمل  بدأت  شركة 
قياس نسب املشاهدة التلفزيونية بهدف تزويد السوق اإلعالمي 
شركة  تمتلك  الصحيح.  املعلومة  مصدر  إلى  تستند  بمعلومات 
الشركة  مال  رأس  من   %10.42 نسبته  ما  السعودية  االتصاالت 
والبالغ 54 مليون ريال سعودي؛ ما يعادل 5.6 مليون ريال سعودي 
)2014م: نسبته 14.15 % من رأس مال الشركة والبالغ 39.8 مليون 

ريال سعودي؛ ما يعادل 5.6 مليون ريال سعودي(.

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015م
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399 مليون ريال سعودي فيما  2014م، قامت املجموعة بتسجيل مخصص هبوط يف االستثمارات بمبلغ  الرابع من عام  الربع  خالل 
يخص استثمارها يف شركة أوجيه لالتصاالت املحدودة )ناتجة من شركة سيل سي احدى الشركات التابعة لشركة أوجيه لالتصاالت 

املحدودة(.

استثمارات محتفظ بها إلى تاريخ االستحقاق  -8
4 مليار ريال سعودي وملدة ال تتجاوز  البنوك املحلية والدولية بقيمة  قامت الشركة بإنشاء محافظ استثمارية متنوعة مع عدد من 
الخمس أعوام بدءًا من الربع الثاني من العام 2014م مضمونة رأس املال بالكامل وقد بلغ متوسط معدل العوائد عليها خالل عام 
2015م، نسبة  1.09% وبلغ إجمالي العوائد املحققة منها خالل عام 2015 مبلغ 44 مليون ريال سعودي، كما قامت بنهاية الربع الرابع 
من العام 2014م باستثمار مبلغ 1 مليار ريال سعودي مع بنك دولي كمرابحات طويلة األجل وملدة خمس سنوات وبعائد سنوي %3 

وبلغ إجمالي العوائد املحققة منها خالل عام 2015 مبلغ 30 مليون ريال سعودي .
ريال  مليون   99.5  :2014( ريال سعودي  مليون   99.5 يعادل  ما  بحريني  دينار  مليون   10 بمبلغ  استثمار  املجموعة  إحدى شركات  لدى 
سعودي( مع بنك دولي كمرابحات طويلة األجل وملدة ثالثة سنوات بدءا من الربع الثالث من العام 2014م وبعائد سنوي 3.1% .كما 
قامت باستثمار مبلغ 6 مليون دينار بحريني ما يعادل 59.7 مليون ريال سعودي مع بنك دولي كمرابحات طويلة األجل وملدة سنتين 
بدءا من الربع الثالث 2015م  وبعائد سنوي 2.25%، وبلغ إجمالي العوائد املحققة منها خالل عام 2015 مبلغ 3.8 مليون ريال سعودي.
كذلك لدى املجموعة استثمار يف صكوك قامت به إحدى شركاتها التابعة بقيمة 1,508 مليون رينجت ماليزي)مايعادل 1,315 مليون ريال 
سعودي( )2014: 1,688 مليون ريال سعودي( ملدة 50 سنة بدءا من ديسمبر 2007م )مع أحقية الجهة املقترضة باسترجاع الصكوك 
بعد 10 سنوات(، وبمعدل ربح سنوي 10.75% )تم زيادة هامش الربح بمقدار 1.50% إلى 10.75% بدءًا من تاريخ 29 يونيو 2014م(،علمًا أن 
استثمار الصكوك تم تمويله بمعدل تكلفة تمويل متغير ىلع الرينجت املاليزي ملدة 10 سنوات. يف تاريخ استثمار وتمويل تلك الصكوك، 
تمت عملية تحوط ىلع اسعار الصرف وتكلفة التمويل الخاصة بالتدفقات النقدية للصكوك والقرض )التحوط ىلع تكلفة االقتراض وعائد 
سندات الصكوك فقط(. يف الربع الثالث 2015م تم إلغاء عملية التحوط، وحيث أن استثمار وتمويل هذه الصكوك تمت بالرينجت املاليزي 

فال يوجد أي تأثير ىلع قائمة الدخل من تقلبات أسعار الصرف.

املمتلكات واملنشآت واملعدات، صايف  -9

األراضي)بآالف الرياالت السعودية(
واملباني

شبكة 
ومعدات
االتصاالت

األصول
 األخرى

األعمال الرأسمالية
تحت التنفيذ

اإلجمالي

2014م2015م

إجمالي القيمة الدفترية

13,833,27466,844,6526,363,5404,097,32991,138,79586,521,169- الرصيد يف 1 يناير 

744,010------ االستحواذ ىلع شركة تابعة 

25,00062,64245,9928,937,5269,071,1606,094,284- اإلضافات

--)9,663,918(510,4788,293,769859,671- التحويالت

)2,131,144()1,672,222()40,000()139,465()1,291,480()201,277(- اإلستبعادات

)89,524(268280)3(15-- ترجمة عمالت أجنبية

14,167,47573,909,5987,129,7353,331,20598,538,01391,138,795الرصيد  يف 31 ديسمبر 

مجمع االستهالك

)48,119,100()52,910,098(-)4,475,073()41,128,771()7,306,254(- الرصيد يف 1 يناير

)481,878( ------ االستحواذ ىلع شركة تابعة

)6,141,566()6,321,197(-)313,917()5,542,159()465,121(- االستهالك

1,181,0891,797,183-60,6971,098,51821,874- اإلستبعادات

35,263)216(-)7()209(-- ترجمة عمالت أجنبية

)52,910,098()58,050,422(-)4,767,123()45,572,621()7,710,678(الرصيد  يف 31 ديسمبر 

6,456,79728,336,9772,362,6123,331,20540,487,591صايف القيمة الدفترية يف 31 ديسمبر 2015

6,527,02025,715,8811,888,4674,097,32938,228,697صايف القيمة الدفترية يف  31 ديسمبر 2014  

تشمل األراضي واملباني أعاله أراٍض بقيمة 2,053 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2015م )2014م : 2,143 مليون ريال  )أ( 
سعودي(.  

)ب( تم بمقتضى املرسوم امللكي، املشار إليه يف اإليضاح )1( أعاله، تحويل ملكية األصول للشركة يف 2 مايو 1998م، إال أن عملية 
تحويل امللكية القانونية لبعض األراضي ما تزال جارية. بلغت قيمة األراضي التي تم نقل ملكيتها القانونية للشركة حتى 31 ديسمبر 

2015م مبلغ 1,943 مليون ريال سعودي، ويجري العمل ىلع نقل ملكية األراضي املتبقية وقيمتها 196 مليون ريال سعودي.

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015م
تتضمن املمتلكات واملعدات واملنشآت أصول ثابتة مرهونة مقابل قروض وتسهيالت بنكية لبعض الشركات املستثمر بها بمبلغ  )ج( 

96 مليون ريال سعودي.
خالل عام 2014م تلقت الشركة  قرارًا من وزارة املالية يقضي بنزع ملكية أرض الشركة الواقعة يف حي الفيصلية بمدينة الرياض  )د( 
والبالغ مساحتها 1,047,000 متر مربع بمبلغ تعويض يبلغ 726 مليون ريال سعودي وبما أن صايف القيمة الدفترية لألرض واملباني 
املقامة عليها  تبلغ 131 مليون ريال سعودي، فإن الشركة حققت مكاسب تبلغ 595 مليون ريال سعودي تم االعتراف بها خالل 
الربع الرابع من العام 2014م. علمًا بأن الشركة اعترضت ىلع مبلغ التعويض نظرًا ألن القيمة املقدرة ألرضها أقل من القيمة العادلة 
لها. وبتاريخ 2015/12/01م صدر حكم ابتدائي من املحكمة اإلدارية يف الرياض بقبول اعتراض الشركة ىلع القيمة املقدرة كعوض 

مالي مقابل نزع أرضها وذلك بإلغاء قرار لجنة التقدير السابق وإعادة تقييم العقار مرًة أخرى.

األصول غير امللموسة، صايف  -10

أخرىتراخيص)بآالف الرياالت السعودية(
اإلجمالي

2014م2015م

إجمالي القيمة الدفترية

5,100,0401,777,1966,877,2366,152,139- الرصيد يف 1 يناير 

36,5671,336,5581,373,125728,417- اإلضافات

)3,320(548385933- ترجمة عمالت أجنبية

5,137,1553,114,1398,251,2946,877,236الرصيد  يف 31 ديسمبر 

االطفاء

)1,468,773()2,354,163()1,040,831()1,313,332(-الرصيد يف 1 يناير 

)888,341()1,113,172()893,981()219,191(- إطفاء خالل السنة

2,951)852()298()554(- ترجمة عمالت أجنبية 

)2,354,163()3,468,187()1,935,110()1,533,077(الرصيد  يف 31 ديسمبر 

3,604,0781,179,0294,783,107صايف القيمة الدفترية  يف 31 ديسمبر 2015

3,786,708736,3654,523,073صايف القيمة الدفترية  يف 31 ديسمبر 2014

11- األصول غير املتداولة األخرى
تتكون األصول غير املتداولة األخرى مما يأتي:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

496,902660,453قروض املوظفين السكنية

393,144202,542مصروفات مؤجلة

122,726103,588أخرى

1,012,772966,583

“ أخرى” تشمل بنودًا متنوعة أهمها: عموالت ورسوم مدفوعة مقدمًا وإيداعات مستردة.

12- حسابات الدائنين
تتكون حسابات الدائنين مما يأتي:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

2,009,990846,554الرسوم الحكومية )انظر إيضاح 5 )د((

1,786,5211,223,604تجارية

3,796,5112,070,158

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015م
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األرصدة الدائنة األخرى  -13
تتكون األرصدة الدائنة األخرى - املتداولة مما يأتي:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

1,922,9161,698,049إيرادات مؤجلة قصيرة اآلجل

1,574,2661,439,579مخصص الزكاة والضرائب ) أنظر إيضاح 29(

275,173253,123مخصص الضريبة املستقطعة

118,511140,278محتجزات املوردين

-112,680مستحقات برنامج التقاعد املبكر

78,491120,748إيداعات عمالء مستردة

60,95060,950تسوية مستحقات املوظفين املعارين

718,828476,772أخرى

4,861,8154,189,499

“ أخرى”  تشمل بنودًا متنوعة أهمها: مستحقات التأمينات االجتماعية والتوزيعات املستحقة والجزء املتداول اللتزامات رعاية األندية. 

تتكون األرصدة الدائنة األخرى - غير املتداولة مما يأتي:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

1,540,445778,337إيرادات مؤجلة طويلة اآلجل

20,10266,500مشتقات مالية

604,227323,489أخرى

2,164,7741,168,326

“ أخرى”  تشمل بنودًا متنوعة أهمها: الجزء غير املتداول اللتزامات رعاية األندية ومحتجزات موردين.

املصروفات املستحقة  -14
تتكون املصروفات املستحقة مما يأتي:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

1,597,4711,191,089تجارية

3,805,7531,718,347مخصص االلتزامات والتعهدات

3,597,5721,982,344مستحقات تسوية الشبكات الخارجية

1,489,583986,356رأسمالية

1,346,9121,257,900مستحقات موظفين

315,687650,107أخرى

12,152,9787,786,143

15- املرابحات 
وتتمثل يف:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

1,903,0871,997,246الجزء املتداول

3,744,0765,785,169الجزء غير املتداول

5,647,1637,782,415

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015م
الجدول التالي يوضح تفاصيل املرابحات كما يف 31 ديسمبر :

)بآالف الرياالت السعودية(
الرصيد القائم

الجزء غير املتداول الجزء املتداول

تاريخ الحصول ىلع طبيعة التمويل
التمويل

استحقاق آخر 
2014م2015م2014م2015مقسط

110,000110,000165,000275,000أبريل- 2018م  أبريل- 2008ممرابحة

555,556555,556833,3331,388,888أبريل- 2018م  أبريل- 2008ممرابحة

388,889388,889583,333972,222أبريل- 2018م  أبريل- 2008ممرابحة

61,831128,166-41,220يونيو- 2018م سبتمبر- 2015ممرابحة

--64,083-ديسمبر- 2015ميناير- 2011ممرابحة

5,3685,36891,25296,626ديسمبر- 2021م  يوليو- 2012ممرابحة

132,09599,077144,479276,591ديسمبر- 2017م  يوليو- 2012ممرابحة

204,146153,120223,279427,459ديسمبر- 2017م  يوليو- 2012ممرابحة

1,315,4861,687,500--ديسمبر- 2017مديسمبر- 2007ممرابحة

--250,000-نوفمبر- 2015مديسمبر- 2014ممرابحة

115,63561,530184,855290,977يونيو- 2018م  سبتمبر- 2015م  تسهيالت ائتمانية

102,91153,330141,228241,740يونيو- 2018م  سبتمبر- 2015م  تسهيالت ائتمانية

--247,267256,293--تورق

1,903,0871,997,2463,744,0765,785,169إجمالي مرابحات املجموعة

- بعض املرابحات املذكوره أعاله مضمونة بسندات ألمر واعتمادات مستندية .

- يتضمن الجزء غير املتداول من املرابحات ىلع مرابحات بحوالي 97 مليون ريال مقابل رهن أصول ثابتة.

16- صكوك
الثاني من عام 2014م، اعتمدت الشركة برنامج صكوك بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليار ريال سعودي كحد أقصى وتم اصدار  خالل الربع 

الشريحة االولى وفيما يلي بياناتها كما يف 31 ديسمبر 2015م:

تاريخ اإلستحقاق القيمة اإلجمالية لإلصدار فئة اإلصدار تاريخ اإلصدار اإلصدار

9 يونيو 2024 2 مليار ريال سعودي 1 مليون ريال سعودي 9 يونيو 2014 صكوك االتصاالت
 

تم إصدار الصكوك املوضحة أعاله بالقيمة اإلسمية بدون خصم أو عالوة إصدار. تحمل هذه الصكوك عائدًا يحسب ىلع أساس )سايبور( 
لثالثة أشهر+ هامش قدره 70 نقطة أساس ملدة 10 سنوات تدفع كل ثالثة أشهر.

17- مخصص مكافأة نهاية الخدمة
فيما يلي حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة خالل السنة:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(
3,768,4893,395,451الرصيد يف 1 يناير

530,189410,338اإلضافات خالل السنة 

)37,300()223,053(املدفوعات / التسويات خالل السنة

4,075,6253,768,489الرصيد يف 31 ديسمبر

يتم احتساب املخصص ىلع أساس قيمة املنافع املستحقة للموظفين يف حالة تركهم العمل يف تاريخ قائمة املركز املالي، وذلك 
باستخدام آخر راتب وبدالت للموظف وسنوات الخدمة. وتستخدم شركات املجموعة برامج مكافآت نهاية خدمة وفقًا للقوانين السارية 

يف بلدانها.

18- رأس املال
يبلغ رأس مال الشركة 20,000 مليون ريال سعودي مقسمة إلى 2,000 مليون سهم بقيمة اسمية 10 رياالت سعودية للسهم مدفوعة 

بالكامل. وتبلغ نسبة األسهم اململوكة للحكومة كما يف 31 ديسمبر 2015م و 2014م، 70% من أسهم الشركة.

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015م
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19- االحتياطي النظامي
يتم، حسب النظام األساسي للشركة، تجنيب 10% من صايف الدخل كاحتياطي نظامي إلى أن يعادل هذا االحتياطي 50% من قيمة رأس 
املال املصدر. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع ىلع حملة أسهم الشركة، وبناءًا ىلع موافقة الجمعية العامة العادية للمساهمين يف 

اجتماعها املنعقد بتاريخ 23 ربيع اآلخر 1432هـ املوافق 28 مارس 2011م تم إقرار وقف التجنيب عندما بلغ الحد النظامي. 

20- احتياطيات أخرى 
تتكون االحتياطيات األخرى مما يأتي:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

132,187199,742احتياطي تحوط

1,414,389953,359احتياطيات أخرى

1,546,5761,153,101

21- إيرادات الخدمات
تتكون إيرادات الخدمات مما يأتي:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

29,742,95127,527,088أجور االستخدام

19,705,65817,283,673رسوم االشتراك

130,73389,332رسوم التأسيس

1,071,270925,547أخرى

50,650,61245,825,640

22- تكلفة الخدمات
تتكون تكلفة الخدمات مما يأتي:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

6,387,4357,259,085رسوم استخدام الشبكات الخارجية

4,435,4784,233,751الرسوم الحكومية ) * ( 

2,929,7842,466,896إصالح وصيانة

2,067,1841,883,061تكاليف املوظفين

1,786,7261,246,996تكلفة إعادة شحن وطباعة البطاقات 

994,583510,438إيجارات معدات وممتلكات وسيارات

1,704,60369,782أخرى

20,305,79317,670,009

“أخرى”  تشمل بنودًا متنوعة أهمها: مصروفات متعلقة بخدمات االتصاالت والبريد والتوصيل واألمن والسالمة ومصروفات املرافق 
واستشارات.

)*( فيما يلي تفاصيل الرسوم الحكومية:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

3,631,4153,478,364رسوم تقديم الخدمة تجاريًا

508,868481,226رسوم استخدام الطيف الترددي

295,195274,161رسوم الرخصة

4,435,4784,233,751
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2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

4,147,4453,887,189الشركة

288,033346,562باقي شركات املجموعة

4,435,4784,233,751

23- املصروفات البيعية والتسويقية
تتكون املصروفات البيعية والتسويقية مما يأتي:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

2,347,3192,195,224تكاليف املوظفين

1,714,5421,293,219مصروف الديون املشكوك يف تحصيلها

798,085673,598دعاية وإعالن

366,531125,901مصروفات إدارة مراكز االتصاالت

362,174271,692عمولة مبيعات

359,23362,809تكلفة رعاية األنشطة الرياضية

191,700136,777طباعة بطاقات هاتفية ومستلزمات مكتبية

134,347304,377إصالح وصيانة

102,69571,565مصروفات االتصاالت والبريد والتوصيل

89,016128,163استشارات وأتعاب قانونية ومهنية

733,096665,650أخرى

7,198,7385,928,975

“أخرى”  تشمل بنودًا متنوعة أهمها: إيجارات معدات وممتلكات وسيارات واألمن والسالمة ومصروفات املرافق. 

24- املصروفات العمومية واإلدارية
تتكون املصروفات العمومية واإلدارية مما يأتي:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

2,069,7681,651,532تكاليف املوظفين

548,479496,300إصالح وصيانة

336,378301,937استشارات وأتعاب قانونية ومهنية

307,923308,208إيجارات معدات وممتلكات وسيارات

92,01486,706مصروفات االمن والسالمة

55,91451,191مصروفات املرافق

441,954270,285أخرى

3,852,4303,166,159

“أخرى”  تشمل بنودًا متنوعة أهمها: أقساط تأمين ومستلزمات مكتبية ومصروفات شحن ومناولة وبريد وتوصيل.

25- االستهالك واإلطفاء
يتكون االستهالك واإلطفاء مما يأتي:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

6,321,1976,141,566استهالك )انظر ايضاح 9(

1,113,172888,341إطفاء )انظر ايضاح 10(

7,434,3697,029,907
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26-  خسائر االنخفاض املتعلقة باالستثمارات
399 مليون ريال سعودي فيما  2014م، قامت املجموعة بتسجيل مخصص هبوط يف االستثمارات بمبلغ  الرابع من عام  الربع  خالل 
يخص استثمارها يف شركة أوجيه لالتصاالت املحدودة )ناتجة من شركة سيل سي احدى الشركات التابعة لشركة أوجيه لالتصاالت 

املحدودة(. )انظر ايضاح 7(.

27- تكاليف التمويل 
وتتمثل يف:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

64,523156,795الشركة

173,88777,728باقي شركات املجموعة

238,410234,523

28- أخرى، بالصايف 
تتكون املصروفات واإليرادات األخرى- أخرى، بالصايف مما يأتي:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

757,441868,869إيرادات متنوعة

402,722)360,193()خسائر(/ مكاسب بيع / استبعاد املمتلكات واملنشآت واملعدات

)633,788()1,194,025(مصروفات متنوعة

)796,777(637,803

تتضمن اإليرادات املتنوعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015م بنود من أهمها : مكاسب ناتجة عن االستحواذ ىلع شركة تابعة   -
بمبلغ 91 مليون ريال سعودي )انظر ايضاح 34( .وغرامات تأخير تنفيذ عقود بمبلغ 178 مليون ريال سعودي )2014: 107 مليون ريال 

سعودي(.
يتضمن بند مكاسب وخسائر بيع أو استبعاد املمتلكات واملنشآت واملعدات للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2014م مبلغ 595   -
مليون ريال سعودي. مكاسب ناتجة عن العوض املالي الذي تم تحديده مقابل نزع أرض الشركة الواقعة يف حي الفيصلية بمدينة 

الرياض واملباني املقامة عليها. )انظر إيضاح رقم 9(.
تتضمن املصروفات املتنوعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015م  بنود من أهمها: مصروف راتب شهرين بمبلغ 395 مليون ريال   -

سعودي كمنحة ملوظفي الشركة والتي جاءت اقتداءا وتزامنًا مع األمر امللكي الكريم.
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29- مخصص الزكاة والضرائب
) أ ( وعاء الزكاة:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

20,000,00020,000,000رأس املال بداية السنة

اإلضافات:

47,829,11842,272,856األرباح املبقاة واالحتياطيات واملخصصات بداية السنة

8,892,7258,646,102قروض وأرصدة دائنة

11,181,51412,693,644صايف الدخل املعدل

87,903,35783,612,602إجمالي حقوق املساهمين املعدل

اإلستبعادات:

53,073,34754,154,761صايف املمتلكات )املعدل( واالستثمارات

8,018,9596,469,730توزيعات أرباح مدفوعة

1,217,6201,235,801املصروفات املؤجلة وأرصدة أخرى

62,309,92661,860,292إجمالي اإلستبعادات املعدل

25,593,43121,752,310الفرق يمثل وعاء الزكاة

639,836543,808الزكاة املحتسبة عن الشركات اململوكة بالكامل

158,877-تسوية متعلقة بإعادة احتساب زكاة عام 2013م

639,836702,685إجمالي الزكاة املحتسبة عن الشركات اململوكة بالكامل

يضاف:

55,97371,903زكاة الشركات الغير مملوكة بالكامل وأخرى

695,809774,588إجمالي مصروف الزكاة املوحدة

) ب ( مخصص الزكاة:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

1,438,6621,038,998الرصيد يف 1 يناير

695,809774,588املستحق عن السنة

)374,924()560,975(املبالغ املسددة خالل السنة

1,573,4961,438,662الرصيد يف 31 ديسمبر

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية منذ تاريخ تأسيسها وحتى نهاية عام 2014م وبدأ من عام 2009م أصبحت الشركة تقدم إقرارًا زكويًا 
موحدًا لها ولشركاتها التابعة اململوكة بالكامل )سواًء بصورة مباشرة أو غير مباشرة( طبقًا للقرار الوزاري رقم 1005 وتاريخ 1428/4/28هـ. 

وكما هو موضح يف السياسات املحاسبية، تقوم الشركة باحتساب الزكاة املستحقة اعتمادًا ىلع الوعاء الزكوي دون مقارنته بصايف 
الدخل املعدل كما تطلب مصلحة الزكاة والدخل. حيث ترى الشركة أن  املقارنة ال تمثل األساس الصحيح الحتساب الزكاة الشرعية 

وفقًا لنظام جباية الزكاة والقواعد الشرعية.

تسلمت الشركة الربوط الزكوية منذ التأسيس وحتى عام 2009م، حيث أنهت الشركة الربوط الزكوية حتى عام 2006م وقدمت اعتراضات 
عن األعوام من 2007م وحتى 2009م وبلغ إجمالي الفروقات الزكوية لتلك االعتراضات 602 مليون ريال سعودي. حيث قدمت الشركة 
ضمانات بنكية مقابلها. ال تزال هذه االعتراضات قائمة بمراحل مختلفة لدى لجان االعتراض واالستئناف حتى تاريخ إعداد هذه القوائم 
املالية املوحدة. التزال الربوط الزكوية لالعوام من 2010م وحتى 2014م تحت الدراسة لدى املصلحة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم 

املالية املوحدة.
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 )ج( مخصص الضرائب
يمثل املبلغ املدرج بقائمة الدخل نصيب املجموعة من الضرائب املستحقة ىلع الشركات التابعة وفقًا لألنظمة الضريبية السائدة يف 
بلدانها. ويبلغ مصروف الضرائب للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015م مبلغ 1,035 ألف ريال سعودي )2014م: 107  ألف ريال سعودي( 

كما يبلغ رصيد املخصص كما يف 31 ديسمبر 2015م مبلغ 770 ألف ريال سعودي )2014م: 917 الف ريال سعودي(.

30-   معامالت األطراف ذات العالقة 
الجهات الحكومية باململكة العربية السعودية

توفر الشركة خدمات اتصال متنوعة للقطاع الحكومي، صوتية نقل بيانات وغيرها.

 )22 2015م )شاملة الرسوم الحكومية امُلبينة يف اإليضاح رقم  بلغت اإليرادات واملصروفات املتعلقة بالجهات الحكومية خالل عام 
مبلغ 3,387 مليون ريال سعودي و4,158 مليون ريال سعودي، ىلع التوالي )2014م : 3,267 مليون ريال سعودي  و3,925 مليون ريال 

سعودي، ىلع التوالي(. 

وبلغ إجمالي األرصدة املدينة والدائنة مع الجهات الحكومية كما يف 31 ديسمبر 2015م مبلغ 6,383 مليون ريال سعودي ومبلغ 2,010 
مليون ريال سعودي، ىلع التوالي. )2014م : 3,458 مليون ريال سعودي و847 مليون ريال سعودي، ىلع التوالي(. 

املشاريع املشتركة والشركات الزميلة
لم تكن املعامالت التي تمت واألرصدة القائمة مع املشاريع املشتركة والشركات الزميلة خالل السنة ذات أهمية نسبية فيما عدا 

االستثمار بالصكوك البالغ حوالي 1.315 مليون ريال سعودي )2014م : 1,688 مليون ريال سعودي( )أنظر إيضاح 8(.

الشركات التابعة 
بلغت العمليات املتبادلة مع الشركات التابعة خالل العام مبلغ 22,598 مليون ريال سعودي  واألرصدة القائمة يف 31 ديسمبر 2015م 
مبلغ 4,985 مليون ريال سعودي. )2014م : العمليات املتبادلة مبلغ 22,725 مليون ريال سعودي واألرصدة القائمة مبلغ 4,368 مليون 

ريال سعودي(. علمًا بأن تلك العمليات واألرصدة تم استبعادها من القوائم املالية املوحدة.

31-  االرتباطات وااللتزامات املحتملة 
االرتباطات

تدخل املجموعة خالل ممارسة نشاطها االعتيادي يف ارتباطات متعلقة بمصروفات رأسمالية جوهرية وبصورة أساسية فيما يتعلق  )أ( 
بمشروعات توسعة الشبكة. بلغت ارتباطات املصروفات الرأسمالية القائمة كما يف 31 ديسمبر 2015م حوالي 3.501 مليون ريال 

سعودي )2014م : 2.880 مليون ريال سعودي(.
)ب( يتم استئجار أراٍض ومباٍن الستخدامها يف عمليات املجموعة بموجب تعهدات إيجار تشغيلية تنتهي يف  تواريخ مستقبلية مختلفة، 

الجدول التالي يبين التزامات االيجار التشغيلي:

2014م2015م)بآالف الرياالت السعودية(

529,783 535,914خالل 12 شهر

1,259,340 1,137,232من 2- 5 سنوات

628,497 413,707أكثر من 5 سنوات

لدى إحدى شركات املجموعة اتفاقية استثمار يف صندوق يهدف لتطوير بيئة االتصاالت واإلنترنت بمبلغ 300 مليون دوالر أمريكي  )ج( 
)1,125 مليون ريال سعودي(.

االلتزامات املحتملة
ريال  4,012 مليون  )2014م:  ريال سعودي  3,955 مليون  تبلغ  2015م  31 ديسمبر  لدى املجموعة خطابات ضمان قائمة كما يف   -
سعودي( تتضمن خطاب ضمان بمبلغ 142 مليون دوالر امريكي - ما يعادل 533 مليون ريال سعودي ) 2014م : 142 مليون دوالر 
أمريكي - ما يعادل 533 مليون ريال سعودي( لصالح شركة اكس ال فيما يخص ضرائب القيمة املضافة )VAT( لشركة بي تي 
أكسيس التي تم استكمال إجراءات بيعها خالل عام 2014م والتي ال تزال قيد البت مع الجهات الضريبية األندونيسية. وبناًء ىلع 
املعطيات الحالية واالستشارات الضريبية التي تم الحصول عليها فإن النتيجة املتوقعة ستكون لصالح شركة بي تي أكسيس. كما 
تتضمن أيضا حصة املجموعة من خطابات الضمان القائمة الستثماراتها يف املشاريع املشتركة مبلغ 796 مليون ريال سعودي 

)2014: 539 مليون ريال سعودي( .
تسلمت الشركة طلب مصادقة من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات بمبلغ 5.4 مليار ريال سعودي؛ هذا املبلغ يتضمن رسوم   -
حكومية ىلع الشركة وتسددها بشكل دوري؛  ويتضمن مبالغ جوهرية أخرى محل خالف بين الشركة والهيئة يعود إلى اختالف يف 
طريقة احتساب الرسوم الحكومية، علما بأن هذا االختالف متعلق بقطاع االتصاالت باململكة كجزء من أعماله االعتيادية وال يخص 
الشركة وحدها، وتعتقد اإلدارة بناء ىلع اآلراء القانونية املستقلة واألحكام القضائية املشابهة يف سوق االتصاالت باململكة عدم 
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أحقية هذه املبالغ. ويف املقابل تطالب الشركة الهيئة وتؤكد حقها باسترداد مبالغ جوهرية تم دفعها خالل السنوات السابقة 
إدارة  الحكومية. وبناًء ىلع طبيعة هذه االختالفات واملخصصات املسجلة ال تعتقد  الرسوم  احتساب  بآلية  أيضا  للهيئة متعلقة 

الشركة بأن هذا الخالف سيترتب عليه أية مخصصات إضافية جوهرية يف املستقبل.
لدى املجموعة اعتمادات مستندية قائمة كما يف 31 ديسمبر 2015م تبلغ 536 مليون ريال سعودي )2014م : 188 مليون ريال سعودي(.   -

تواجه الشركة خالل ممارسة نشاطها االعتيادي إجراءات قانونية ودعاوى قضائية ومطالبات أخرى. وال يتوقع أن يكون لها تأثير   -
جوهري ىلع مركز الشركة املالي أو نتائج عملياتها املبينة يف هذه القوائم املالية.

32- األدوات املالية 
القيمة العادلة

هي املبلغ الذي يمكن أن تتم به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة يف التعامل وبشروط تعامل عادلة. ال تعتقد 
31 ديسمبر  الدفترية كما يف  الخاصة باملجموعة تختلف كثيرًا عن قيمتها  املالية  للموجودات واملطلوبات  العادلة  القيمة  أن  اإلدارة 

2015م و2014م.  

مخاطر معدالت العوائد

وتدير  النقدية.  وتدفقاتها  للمجموعة  املالي  املركز  السوق ىلع  العوائد يف  معدالت  التغيرات يف  بتأثير  تتعلق  متعددة  مخاطر  هي 
املجموعة تدفقاتها النقدية عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي املحصل والتدفق النقدي املستخدم. ويتم استثمار الفائض 
النقدي لزيادة دخل املجموعة من العوائد من خالل أرصدة يحتفظ بها كمرابحة وودائع قصيرة وطويلة األجل. إال أن مخاطر معدالت 

العوائد يف هذا الخصوص ال تعتبر جوهرية. 

مخاطر تغير أسعار الصرف 

هي مخاطر التغير يف قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. تقوم اإلدارة بمراقبة تقلبات أسعار صرف 
العملة األجنبية والدخول يف اتفاقيات تحوط عند الحاجة، للحد من مخاطر تغير أسعار الصرف، كما أن العملة الرسمية للمجموعة هي 

الريال السعودي وهوالعملة األساسية التي تتعامل بها املجموعة وسعره ثابت حاليًا وبهامش بسيط مقابل الدوالر األمريكي.

مخاطر االئتمان

هي مخاطر عدم قدرة األطراف األخرى ىلع الوفاء بالتزاماتها تجاه املجموعة مما يؤدي إلى تكبد املجموعة لخسارة مالية. تتكون 
تقوم  املدينين.  وحسابات  النقدية  األرصدة  من  رئيسي  بشكل  املديونية  تركز  ملخاطر  املجموعة  تعرض  قد  التي  املالية  األدوات 
حجم  من  للحد  سياسة  وتباشر  العالية  االئتمانية  القدرات  ذات  املالية  املؤسسات  من  عدد  يف  النقدية  أرصدتها  بإيداع  املجموعة 
أرصدتها املودعة يف كل مؤسسة مالية. وال تعتقد املجموعة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة من هذه املؤسسات املالية. وال تعتقد 
املجموعة أنها عرضة ملخاطر تركز املديونية يف ما يتعلق بحسابات املدينين نظرًا لقاعدة عمالئها املتنوعة )سكنية، مهنية، مؤسسات 

تجارية كبرى ومؤسسات عامة( التي تعمل يف مجاالت عمل متنوعة موزعة ىلع مناطق عديدة.

مخاطر السيولة

هي مخاطر تعرض املجموعة لصعوبات يف الحصول ىلع األموال الالزمة ملقابلة االلتزامات املرتبطة باألدوات املالية. تدار السيولة عن 
طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية ملقابلة أية التزامات مستقبلية. وال تعتِبر املجموعة أنها عرضة ملخاطر جوهرية 

متعلقة بالسيولة.

33- املعلومات القطاعية 
-   وفقًا ألنشطة املجموعة الرئيسية

بين  الخدمات املقدمة من قبل املجموعة وتتم املعامالت  نوع  الرئيسة ىلع أساس  التشغيلية  بتحديد قطاعاتها  قامت املجموعة 
القطاعات التشغيلية وفقًا لألحكام والشروط التجارية املعتادة. ال يوجد هناك إيرادات أو مصاريف جوهرية هامة أخرى بين القطاعات. 

تتمثل القطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة يف:
قطاع الجوال، وتشمل خدماته الرئيسة: الهاتف الجوال وخدمات الجيل الثالث والرابع والبطاقات مسبقة الدفع والتجوال الدولي والرسائل.  •

قطاع الهاتف، وتشمل خدماته الرئيسة: الهاتف الثابت وهواتف البطاقة واإلتصال البيني واالتصاالت الدولية.  •
.)DSL( قطاع املعطيات، وتشمل خدماته الرئيسة: الدوائر املؤجرة لنقل البيانات وخط العميل الرقمي  •

غير املوزعة: وتشمل بعض العناصر التي ال يمكن ربطها بالقطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة.  •
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ويبين الجدول التالي املعلومات وفقًا ألنشطة املجموعة الرئيسية للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015م:

اإلجماليغير موزعة / تسوياتاملعطياتالهاتفالجوال)بآالف الرياالت السعودية(

37,518,3885,859,5447,181,97190,70950,650,612إيرادات الخدمات

10,258,056-966,4937,882,6971,408,866إيرادات الربط البيني

)10,258,056(-)3,780,350()1,472,333()5,005,373(مصروفات الربط البيني

33,479,50812,269,9084,810,48790,70950,650,612صايف إيرادات الخدمات

3,152,4283,281,579725,710274,6527,434,369االستهالك واإلطفاء

9,258,428)830,822(1,149,961)1,940,134(10,879,423صايف الدخل / )الخسارة(

33,716,59026,001,86714,450,66922,491,98396,661,109إجمالي األصول 

17,327,4558,950,0255,362,7633,058,62334,698,866إجمالي الخصوم

وقد كانت املعلومات وفقًا ألنشطة املجموعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2014م ىلع النحو التالي:

اإلجماليغير موزعة / تسوياتاملعطياتالهاتفالجوال)بآالف الرياالت السعودية(

45,825,640)5,729(33,191,0055,950,3856,689,979إيرادات الخدمات

11,522,590-1,354,4528,956,2641,211,874إيرادات الربط البيني

)11,522,590(-)4,696,166()1,747,944()5,078,480(مصروفات الربط البيني

45,825,640)5,729(29,466,97713,158,7053,205,687صايف إيرادات الخدمات

3,499,8162,587,559706,200236,3327,029,907االستهالك واإلطفاء

10,959,490)60,026(634,030)516,524(10,902,010صايف الدخل / )الخسارة(

30,197,66825,318,87210,503,10624,073,99490,093,640إجمالي األصول 

13,169,6126,638,3213,625,0545,332,04328,765,030إجمالي الخصوم

-  وفقًا لعمليات املجموعة

قامت املجموعة بتقسيم عملياتها التشغيلية الرئيسية إلى عمليات محلية ودولية.

ويبين الجدول التالي املعلومات وفقًا لعمليات املجموعة خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

2015م
  العمليات الدولية       العمليات املحلية

شركة االتصاالت الكويتية )فيفا(شركة إنتغرال القابضةفيفا البحريناململكة العربية السعودية)بآالف الرياالت السعودية(
46,829,1581,434,917322,9143,422,209إيرادات الخدمات ) * (
109,647,1602,294,768450,3243,253,799إجمالي األصول ) ** (

) * ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم املالية املتعلقة بإيرادات الخدمات مبلغ )1,358,586( ألف ريال سعودي.

) ** ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم املالية املتعلقة باألصول مبلغ )18,984,942( ألف ريال سعودي.

2015م
  العمليات الدولية       العمليات املحلية 

شركة االتصاالت الكويتية )فيفا(شركة إنتغرال القابضةفيفا البحريناململكة العربية السعودية)بآالف الرياالت السعودية(

42,919,0011,349,910387,9293,078,408إيرادات الخدمات ) * (

100,782,6642,500,619466,2072,742,806إجمالي األصول ) ** (

) * ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم املالية املتعلقة بإيرادات الخدمات مبلغ )1,909,608( ألف ريال سعودي.

) ** ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم املالية املتعلقة باألصول مبلغ )16,398,656( ألف ريال سعودي.

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015م

34- االستحواذ ىلع شركة تابعة جديدة )شركة االتصاالت العامة املحدودة “برافو” (
يف 31 أكتوبر 2013 قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية العاملية اف زي شركة ذات مسؤولية محدودة والشركة الوطنية 
املحدودة  العامة  االتصاالت  ملكية شركة  كامل  نقل  بموجبها  تم  والتي  اآلخر(  بالطرف  اليهما  )ويشار  القابضة  لإلتصاالت  الخليجية 
“برافو”  وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية إلى شركة االتصاالت السعودية، وذلك مقابل تسوية لجميع مستحقاته حيث تم 
االتفاق ىلع أن يدفع الطرف اآلخر مبلغ 244 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى نقل ملكية كامل أصول شركة برافو لشركة االتصاالت 

السعودية. 

انتقال امللكية  بناء تشغيل  اتفاقية  السعودية عن طريقة  العربية  التي تعمل يف اململكة  برافوهي إحدى شركات االتصاالت  شركة 
 Push to Talk مع شركة االتصاالت السعودية بعقد مدته 15 سنة، حيث بدأت برافو عملياتها يف عام 2005م لتقديم خدمة )BOT(

 .SMR 800 التي تعمل ىلع تردد iDEN للسوق السعودي باستخدام تقنية

يف 30 يناير 2014، اكتملت إجراءات نقل ملكية شركة برافو لشركة االتصاالت السعودية بعد الحصول ىلع موافقة الجهات التنظيمية.

بلغ صايف اصول برافو املستحوذ عليها يف تاريخ الشراء 381 مليون ريال سعودي مقابل مستحقات شركة االتصاالت السعودية املتبقية 
والبالغة 202 مليون ريال سعودي. تم تسجيل مبلغ 179 مليون ريال سعودي كمخصص مرتبط بتحديد القيمة العادلة لصايف االصول 
املستحوذ عليها إلى حين استكمال التقارير الخاصة بتوزيع القيمة العادلة لصايف األصول خالل عام من تاريخ االستحواذ، وخالل الربع 

األول 2015م تم استكمال التقارير الخاصة بتوزيع القيمة العادلة لصايف األصول كما يلي:

)بماليين الرياالت السعودية(

)202(مبلغ االستحواذ

293القيمة العادلة لصايف األصول بتاريخ االستحواذ

91املكاسب الناتجة عن االستحواذ )انظر ايضاح 28(

35-  األحداث الالحقة 
-  زيادة حصة امللكية يف شركة االتصاالت الكويتية )فيفا(

بتاريخ 31 يناير 2016م انتهت فترة العرض االختياري املقدم من الشركة لشراء األسهم غير اململوكة يف شركة االتصاالت الكويتية 
)فيفا( والتي تمثل 74% من إجمالي عدد األسهم القائمة حيث بلغ عدد االسهم التي قبلت بالعرض 128,860,518 سهمًا والتي تمثل 
نسبة 25.8% من إجمالي األسهم املصدرة لشركة االتصاالت الكويتية )فيفا(، وتبلغ قيمة تلك األسهم 128,860,518 دينار كويتي )ما 
يعادل حوالي 1,590,138,792 ريال سعودي( ىلع أساس سعر شراء 1 دينار كويتي للسهم الواحد )ما يعادل حوالي 12.34 ريال سعودي 

للسهم الواحد( وبهذا تصبح حصة الشركة يف شركة فيفا الكويت 51.8% بداًل من %26.

- توزيع أرباح

أقر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 28 محرم 1437هـ )املوافق 10 نوفمبر 2015م( سياسة توزيع األرباح لفترة الثالث سنوات القادمة بداية 
من الربع الرابع من عام 2015م، والتي سيتم إعتمادها من الجمعية العامة، وهي سياسة توزيعات تقوم ىلع أساس الحفاظ ىلع حد أدنى 
من التوزيعات بواقع ريال سعودي لكل سهم ىلع أساس ربع سنوي. وتماشيًا مع هذه السياسة، أوصى مجلس إدارة  الشركة بتوزيع 
أرباح نقدية ىلع مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام 2015م، بمبلغ مقداره  2,000 مليون ريال سعودي بواقع 1 ريال سعودي 
عن كل سهم، وبذلك يصبح إجمالي األرباح املوزعة عن عام 2015م مبلغ 4 ريال سعودي للسهم )2014م: 3.50 ريال سعودي للسهم(.

- إعتماد القوائم املالية

أعتمد مجلس إدارة الشركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 9 جمادى األولى 1437هـ ) املوافق 18 فبراير 2016م ( القوائم املالية املوحدة 
لعام 2015م.

36-  أرقام املقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2014م لتتماشى مع التصنيف املستخدم للسنة املنتهية يف 31 

ديسمبر 2015م.
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