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من نحن
نحن شركة رقمية رائدة، نهدف للتقدم دائماً، ونسعى للتطور واالبتكار، نفكر بالمستقبل لنصنعه، 

للبقاء في المقدمة كشركة ذات إرادة وهدف.

نقدم الحلول والخدمات الرقمية في مجاالت متعّددة تشمل االتصاالت، وتقنية المعلومات، 
والمدفوعات الرقمية، واإلعالم الرقمي، واألمن السيبراني، وغيرها من المجاالت الرقمية المتطورة، 

ونحن بذلك نقود التحول الرقمي محلياً وإقليميا.

رؤية الشركة
نحن رواد عالميين نقدم خدمات رقمية ومنصات مبتكرة لعمالئنا في دول الشرق األوسط

وشمال أفريقيا.

غايتنا
نحن نبتكر ونقدم أبعاد أكبر وأكثر إثراًء لحياة الناس الشخصية والمهنية.
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الحيوية
نتطلع باستمرار إلى اعتماد طرق جديدة أفضل، وتحسينها في إطار قيامنا بأعمالنا، من خالل رؤية جديدة

وذكية ومبتكرة.
مرنين - متعاونين – متجددين

التفاني
ملتزمون بتقديم »المستقبل« بأكثر الطرق مكافأة لعمالئنا وموظفينا.

مهتمين – ملتزمين – جديرين بالثقة

اإلقدام
نحن »ال نكّل وال نمّل« في سبيل البحث عن أفضل الحلول الممكنة لعمالئنا وموظفينا.

مبتكرين - فضوليين – استباقين

قيمنا
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بسم الله الرحمن الرحيم
اإلخوة واألخوات مساهمي شركة االتصاالت السعودية                          الكرام

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
حققت شركة االتصاالت السعودية )stc( خالل العام إنجازات مميزة، مكنتها من المضي قدماً 
إلى ُبعد جديد في الخدمات الرقمية التي تثري حياة عمالئنا وموظفينا، حيث تؤدي المجموعة 

دوراً محورياً في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وفق رؤية المملكة العربية 
السعودية 2030 باالنسجام مع أهداف استراتيجية »تجرأ« للنمو في مسارات جديدة، فعلى الصعيد 
المالي ارتفعت االيرادات الموحدة خالل عام 2019م بنسبة 4.63% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 

السابق لتصل إلى 54,368 مليون ريال، كما ارتفع اجمالي الربح بنسبة 6.29% ليصل إلى 32,391 
مليون ريال، وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 1.92% إلى 12,480مليون ريال، ليبلغ صافي الربح10,665 

مليون ريال بنهاية عام 2019م..

وخالل العام تّوجنا استراتيجيتنا بإطالق السمة الجديدة للمجموعة التي تنسجم مع مكانتها الرائدة 
في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، فهي اليوم ليست مجرد 

شركة بل منظومة اتصاالت وتقنية معلومات وحلول رقمية متكاملة، إذ يعكس إطالق السمة 
الجديدة جزءاً من حيوية المجموعة كممّكن رقمي رائد محلياً وإقليمياً وعالمياً، باإلضافة إلى 

أنها تتماشى مع التطور الذي تشهده المجموعة في مجال التحول الرقمي المتمثل في مسارات 
المدفوعات الرقمية واإلعالم والترفيه، انسجاماً مع الثورة الرقمية للبيانات والمتغيرات المتسارعة 

في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.

وواصلت المجموعة التزامها بتمكين الكوادر السعودية واإلعتماد على الخبرات المؤهلة وضخ دماء 
سعودية شابة في مناصب قيادية ُعليا وتمكين المرأة في مناصب قيادية هامة؛ بهدف تعزيز أداء 

المجموعة بما يتوازى مع دورها المحوري لتمكين التحول الرقمي في المملكة للقطاعين الحكومي 
والخاص وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وفي مجال التصنيفات العالمية فقد حصلت stc على تصنيفات متقدمة من قبل جهات عالمية 
عدة، إذ حصدت المركز األول على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وفقاً لتصنيف 

مجلة فوربس العالمية، وضمن أفضل 50 شركة رقمية على مستوى العالم، وبين أكبر عشر شركات 
اتصاالت عالمية بحسب القيمة السوقية، إضافة إلى حصولها على جائزة أفضل الممارسات لعام 

2019م في فئة ذكاء األعمال والتحليالت المرئية واكتشاف البيانات المقدمة من TDWI الذي يعد 
المصدر األول للتعليم والبحث المتعمق في جميع ما يتعلق بالبيانات.

وحققت stc السبق في تدشين خدمة الجيل الخامس 5G تجارياً بالمملكة العربية السعودية 
والكويت والبحرين كأول مشغل في المنطقة، وعملت على تسريع نشر شبكة الجيل الخامس التي 
توفر تحواًل تقنياً كبيراً وشبكة أساسية لتطبيقات المستقبل، مما أسهم في تطور قطاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية والبنية التحتية التي أسهمت بها stc واستثمرت فيها 
من أجل مستقبل تقني متطور.

وفازت stc برخصة الطيف الترددي للنطاق 2300 ميجاهرتز لمدة 15 عاماً تبدأ من 2020/1/1م، حيث 
ُيعد حصولها على هذه الترددات استثماراً إضافياً يهدف إلى إحداث زيادة كبيرة في سعات شبكة 

الجوال، لمقابلة الطلب المتزايد على الخدمات وزيادة سرعة وجودة اإلنترنت وتقديم أفضل خدمات 
االتصاالت. كما أدى اهتمام stc باالستثمارات في البنية التحتية إلى حصولها على جائزة“ أسرع 

شبكة جوال في المملكة العربية السعودية« من مؤسسة اختبار سرعة اإلنترنت النطاق العريض 
OOKLA كما حصلت الشركة على جائزة أعلى سرعة تحميل اإلنترنت المتنقل على مستوى المملكة 

خالل الربع الثالث لعام 2019م ضمن تقرير »مقياس« الصادر من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
ولدعم المشاريع الناشئة في مجال التقنية بحلول مبتكرة تسهم في رفع القيمة المضافة لها، وقعت 
المجموعة اتفاقية تعاون مع برنامج »بادر لحاضنات التقنية«، حيث تقدم stc أعمال خدماتها لقطاع 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدًءا من تأسيس البنية التحتية للمنشأة وحتى تقديم الخدمات 
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التقنية اليومية كخدمات الهاتف واإلنترنت وكذلك الخدمات المتقدمة كخدمات الحوسبة السحابية، 
وحلول األمن السيبراني وإدارة المبيعات وإنترنت األشياء.

وسجلت stc خالل عام 2019م قفزات تنموية متسارعة محلياً وإقليمياً، إذ تعد أول مشغل في 
المنطقة ُيفعل االمتداد اآلمن على نطاقه الرئيس، كما كانت أول شركة في مجال االتصاالت في 

 Social Value منطقة الشـرق األوسـط تحصل على عضوية منظمة القيمة االجتماعية الدولية
International، باإلضافة إلى حصولها على عضوية المجموعة العالمية الخاصة بإنترنت األشياء 
NB-IoT، واختيارها من قبل الجمعية الدولية لشبكات الهاتف الجوال GSMA، لتمثل المملكة 

العربية السعودية، ضمن التحدي العالمي للذكاء االصطناعي.

وللدور الذي تلعبه stc في تعزيز المحتوى المحلي والتوطين، حصلت على عضوية مجلس تنسيق 
المحتوى المحلي المنبثق عن مبادرة »شراكات المحتوى المحلي«، التي أطلقتها هيئة المحتوى 

المحلي والمشتريات الحكومية كأولى مبادراتها االستراتيجية؛ لتأسيس شراكة مستدامة مع كبرى 
الشركات الوطنية الرائدة والقطاع الخاص لتنمية المحتوى المحلي، ووقعت اتفاقية تعاون مشترك 
مع الصندوق الصناعي لتحفيز االستثمارات المحلية واألجنبية لزيادة المحتوى المحلي، وإبراز فرص 

توطين المنتجات.

وفي الختام وعرفاناً بالدعم الالمحدود من قيادتنا الرشيدة، ال يسعني إال أن أرفع أسمى آيات الشكر 
والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد صاحب السمو 

الملكي األمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، على ما يجده قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 
من اهتمام كبير مما أسهم في تطوره ونموه، وتحسين بنيته التحتية في وقت قياسي، لتحقيق 

التحول الرقمي وفق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030. كما أتقدم بالشكر لوزارة 
االتصاالت وتقنية المعلومات وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات على مساهمتهم في تطوير 

قدرات المملكة الرقمية، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية. والشكر للمساهمين 
الكرام لثقتهم بالمجلس ودعمهم المتواصل له، والشكر موصول لشركائنا في النجاح وهم عمالؤنا 
الكرام، ولزمالئي منسوبي ومنسوبات المجموعة داخل المملكة وخارجها على جهودهم في تحقيق 

النجاحات المتواصلة للمجموعة.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل
رئيس مجلس اإلدارة
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بسم الله الرحمن الرحيم
اإلخوة واألخوات مساهمي شركة االتصاالت السعودية                          الكرام

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ُيعد عام 2019 عاماً فارقاً في تاريخ المجموعة، إذ حققت شركة االتصاالت السعودية )stc( قفزات 
تنموية، حتى أضحت الممّكن الرقمي الرائد للقطاعين العام والخاص محلياً وإقليمياً، الذي يعد أحد 

األهداف الرئيسة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وطورت البيانات الضخمة والحوسبة 
السحابية واألمن السيبراني وعززت مفهوم إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي، ودعمت المواهب 

السعودية في مجال التقنية واالبتكار، باإلضافة إلى ارتفاع النتائج المالية مقارنة بالعام الماضي، 
مدعومًة بارتفاع إيرادات قطاع المستهلك والنواقل والمشغلين والشركات التابعة للمجموعة.
وشهد عام 2019م إطالق المجموعة سمتها التجارية الجديدة الموحدة )stc( في السعودية 

والكويت والبحرين لتعزيز أدائها ودورها الرائد كممّكن رقمي رائد في المنطقة، وإبراز دورها في 
إثراء حياة عمالئها من خالل تقديم خدمات االتصاالت المبتكرة وتقديم المنتجات والخدمات التي 

تمكن قطاع األعمال من العمل بفعالية واقتصادية أعلى، إذ تمثل السمة الجديدة بدء انطالقة 
مستقبلية جديدة لمسيرةstc التي شكل تأسيسها في العام 1998م حدثاً مفصلياً لقطاع االتصاالت 

والتكنولوجيا وسجلت خالل 21 عاماً إحدى أهم قصص النجاح لمشاريع الخصخصة والتوسع في 
المملكة العربية السعودية والمنطقة. 

وتعزيزاً لمكانة stc المالية وبرهنة على نجاح خططها االستثمارية في عصر التقنيات والخدمات 
الرقمية، فقد حققت نجاحاً في استثمارها في شركة كريم مع إعالن استحواذ شركة أوبر عليها 

بنحو 3.1 مليار دوالر، حيث تبلغ حصة المجموعة منها نحو 8.8%، بقيمة 274 مليون دوالر، وستواصل 
المجموعة أداء دورها كحاضنة للمشاريع اإلبداعية واألفكار الخالقة المتوائمة مع التغيرات 

المتسارعة في الصناعة ومع التغير في أسلوب الحياة للعمالء. 

وحققت شركة stc pay نجاحاً كبيراً على مستوى المدفوعات الرقمية في المملكة، فبعد مرور 
عام على إطالقها أصبحت من أفضل الوسائل من حيث الجودة والتكلفة لتحويل األموال والخدمات 

المالية، وتقدم خدماتها في أكثر من 30 ألف نقطة بيع في المملكة، ونتعامل حالياً مع أكثر من 525 
ألف وكيل معتمد لدى ويسترن يونيون في جميع أنحاء العالم.

وفي إطار جهود stc إلثراء أسلوب حياة المجتمع من أفراد ومؤسسات فقد أبرمت stc أعمال، 
اتفاقية استراتيجية مع شركة Philips بهدف تفعيل مشروع المبادرات الرقمية لوزارة الصحة من 
 stc وذلك ضمن جهود ،Tele-ICU خالل توفير خدمات الرعاية الصحيّة للعناية المركزة عن ُبعد

الستكمال رقمنة البنية التحتية ومواجهة التحديات في القطاع الصحي ومتطلباته.

وضمن مبادرات stc في نشر خدمات النطاق العريض في المملكة العربية السعودية، خاصة أنها 
تملك أكبر شبكة لأللياف الضوئية تعد األحدث واألسرع على مستوى المنطقة، وقعت المجموعة 

وشركة زين السعودية اتفاقية لتقديم خدمات النطاق العريض بتقنية األلياف البصرية للمنازل، 
تستفيد بموجبها زين السعودية من البنية التحتية لـstc في نشر خدمات النطاق العريض في مجال 

االتصاالت وتقنية المعلومات؛ لتوفير تكامل للخدمات في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 
وتمكين الخدمات الرقمية في مختلف مناطق المملكة.

وتوجتstc خالل العام تعاونها مع شركائها العالميين من أجل تحسين منظومة خدمات الجيل 
الخامس والتقنيات الجديدة بأول اطالق تجاري للجيل الخامس في المملكة العربية السعودية 

والكويت والبحرين.
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والتزاماً من المجموعة بتوفير الوسائل الممكنة لدعم عمل المرأة فيها، وبحث طرق تحسين تجربة 
الموظفات في بيئات االعمال وزيادة معدالت الرضا الوظيفي لهن، أطلقتstc أول مجلس لتمكين 

المرأة لتعزيز مشاركتها في سوق العمل، إيماناً منها بأهمية االستثمار في موظفيها ومنحهم أفضل 
الفرص لتطوير مهاراتهم ومعارفهم، وتماشياً مع برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تمكين 
فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته ومعدل المشاركة االقتصادية للسعوديات.

وتأكيداً على ريادة المجموعة فقد تصدرت عالمتها التجارية قائمة أغلى 50 عالمة تجارية سعودية 
في عام 2019م وفقا لمؤسسة براندد فايننس إذ بلغت قيمتها 7.095 مليار دوالر بارتفاع %6.7 

مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تميز العالمة التجارية لـstc ومكانتها الرائدة، ونالت سبع جوائز في 
مهرجان “ترانزفورم أووردز“ الشرق األوسط وشمال إفريقيا الخاص بتطوير العالمة التجارية بدبي. 
ويحق لنا أن نسمي عام 2019م بعام الحصاد، إذ حصلت stc أعمال على شهادة تقديم خدمات 

الحوسبة السحابية على مستوى العالم المقدمة من شركة VMware والمتخصصة بتوفير برامج 
وخدمات الحلول السحابية؛ لتكون بذلك أول شركة سعودية معتمدة وموثقة عالمًيا لتقديم خدمات 

الحوسبة السحابية، إضافة إلى حصد المجموعة جائزة “أسرع شبكة جوال في المملكة العربية 
السعودية“ من مؤسسة اختبار سرعة اإلنترنت النطاق العريض OOKLA كما حصلت الشركة على 

جائزة أعلى سرعة تحميل اإلنترنت المتنقل على مستوى المملكة خالل الربع الثالث لعام 2019 ضمن 
تقرير “مقياس“ الصادر من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، كما حازت شركة المدفوعات الرقمية 
stc pay الجائزة الذهبية في مجال الهوية المرئية في الصناعة المالية إضافة إلى الجائزة الذهبية في 

.stc pay تطوير عالمة تجارية جديدة ضمن محفظة لصالح

كما حققت شركة stcs إحدى الشركات التابعة للمجموعة المركز األول في تقديم خدمات تقنية 
المعلومات في المملكة حســب تقرير شــركة IDC المتخصصة بأبحاث التســويق، كما حصلت 

stc على جائزة أفضل الممارسات لعام 2019م في فئة ذكاء األعمال والتحليالت المرئية واكتشاف 
البيانات المقدمة من TDWI الذي يعد المصدر األول للتعليم والبحث المتعمق في جميع ما يتعلق 
بالبيانات، كما فاز تطبيق mystc بالجائزة الذهبية في فرع “ تكنولوجيا المعلومات العالمية “ إحدى 

فروع جوائز Network PG’s ألفضل تطبيق في عام 2019م. 

وتسعى stc بخطى ثابتة ورؤية واضحة نحو تحقيق استراتيجية االستدامة فيها، كونها رائدة في 
تقديم خدمات رقمية ومنصات مبتكرة لعمالئها في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إذ اعتمدت 

قيم الحيوية والتفاني واإلقدام بهدف االستمرار في تحسين أعمالها، من خالل رؤية جديدة وذكية 
ومبتكرة، وتقديم المستقبل بأكثر الطرق مكافأة لعمالئها وموظفيها، والبحث عن أفضل الحلول 

الممكنة لهم.

ولم تغفل مجموعة stc دورها في دعم االبتكار وريادة األعمال وتعزيز روح المبادرة لدى الشباب 
السعودي، إذ أطلقت منصة )حلول المستقبل( والتي تعنى بدعم المواهب السعودية في مجال 

التقنية واالبتكار، لالستثمار وتقديم حلول تقنية مبتكرة لخلق بيئة مناسبة للمواهب المحلية 
ليساهموا في جعل المملكة العربية السعودية منافساً قوياً في عالم التقنية الحديثة، كما تحتضن 

حاضنة األعمال “إنسبايريو“ لدعم رواد األعمال في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات اليوم 28 
مشروعاً باستثمارات تصل قيمتها إلى ما يقارب 80 مليون دوالر سنويا، وقد أثمر هذا األمر عن توفير 

ما يزيد على 160 ألف فرصة عمل بما في ذلك وظائف بدوام جزئي.

واستمراراً إلنجازات المجموعة في خدمة ضيوف الرحمن، فقد تم إدخال تقنيات الجيل الخامس ألول 
مرة بالحج وتمت توسعة الجيل الرابع بنسبة إضافية وصلت إلى 50% من حجمها العام الماضي، 

وأثبتت هذه التوسعات فعالياتها عند ساعات الذروة التي شهدت نمواً هائاًل في حجم الحركة مقارنة 
بالعام الماضي.
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وتماشياً مع دور stc المحوري في تمكين التحول الرقمي، وتطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 
بالمملكة والتزامها بإثراء حياة عمالئها عبر توفيرها حلواًل رقمية مبتكرة وأحدث التقنيات الالسلكية 

لالتصال باإلنترنت، مع سرعة إرسال البيانات واستقبالها وتنزيلها بسرعة أكبر، فقد وفرت خدمات 
الجيل الخامس لزوار وحضور العديد من الفعاليات التي نظمتها المملكة ومنها مؤتمر مبادرة 

مستقبل االستثمار )دافوس الصحراء(، وسباقات الفورميال إي، ومواقع فعاليات مواسم السعودية.
وختاماً أتقدم بالشكر والعرفان لرئيس مجلس اإلدارة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن خالد 

العبد الله الفيصل وألعضاء المجلس الوقرين ولإلخوة المساهمين لثقتهم ودعمهم للمجموعة، 
ولجميع منسوبي ومنسوبات مجموعة stc الذين ساهموا بالمضي قدما لتعزيز ريادتها محلياً 

وإقليمياً وعالمياً، عبر إرساء بنية رقمية قوية ومتطورة، تسهم في تسريع عملية التحول الرقمي، 
وتدعم توجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الرامية إلى تعزيز دور قطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر.

م. ناصر بن سليمان الناصر 
الرئيس التنفيذي
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بسم الله الرحمن الرحيم
تأسست شركة االتصاالت السعودية )الشركة( كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم 

الملكي رقم م/35 وتاريخ 24 ذو الحجة 1418هـ )الموافق 21 أبريل 1998م( والذي قضى بتحويل قطاع 
البرق والهاتف بوزارة البرق والبريد والهاتف )قطاع االتصاالت( مع مختلف مكوناته وإمكانياته الفنية 

واإلدارية إلى الشركة، وطبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 23 ذو الحجة 1418 هـ )الموافق 20 
أبريل 1998م( تم اعتماد نظام الشركة األساس )النظام األساس( وكانت الشركة في حينه مملوكة 
بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية )الحكومة(. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 

2 رجب 1423هـ )الموافق 9 سبتمبر 2002م(، قامت الحكومة ببيع 30% من أسهمها.

بدأت الشركة عملها بتوفير خدمات االتصاالت على نطاق المملكة العربية السعودية )المملكة( في 
6 محرم 1419هـ )الموافق 2 مايو 1998م( وحصلت الشركة على سجلها التجاري رقم 1010150269 

كشركة مساهمة سعودية بتاريخ 4 ربيع األول 1419هـ )الموافق 29 يونيو 1998م(. يقع المركز 
الرئيس للشركة في مجمع الملك عبد العزيز على طريق اإلمام محمد بن سعود في حي المرسالت، 

الرياض، المملكة العربية السعودية. وتمارس أعمالها التشغيلية في المملكة وللشركة استثمارات 
مختلفة في شركات تابعة وزميلة ومشاريع مشتركة تعرف مجتمعة -لغرض القوائم المالية-بـ 

)المجموعة(. و فيما يلي بياناً بالشركات :

الشركات التابعة:
نسبة الملكية الفعلية

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019مبلد التأسيساسم الشركة التابعة

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت المحدودة
100%100%المملكة العربية السعودية)حلول اس تي سي( 

شركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة 
100%100%المملكة العربية السعودية)تي سي اي سي(

100%100%مملكة البحرين شركة اس تي سي البحرين )سابقًا: فيفا البحرين(

100%100%المملكة العربية السعوديةشركة عقاالت المحدودة )عقاالت(

شركة االتصاالت السعودية المتخصصة
100%100%المملكة العربية السعودية)اس تي سي المتخصصة(

100%100%المملكة العربية السعوديةشركة سفاير المحدودة - )سفاير(

شركة إس تي سي تركيا القابضة المحدودة
100%100%جزرفيرجن البريطانية)اس تي سي تركيا(

شركة إس تي سي آسيا القابضة المحدودة
100%100%جزرفيرجن البريطانية)اس تي سي آسيا(

شركة إس تي سي الخليج لإلستثمار القابضة -
100%100%مملكة البحرين) اس تي سي الخليج(

100%100%المملكة العربية السعوديةشركة قنوات االتصاالت السعودية

شركة االتصاالت الكويتية )اس تي سي الكويت(
51.8%51.8%دولة الكويت)سابقًا: فيفا الكويت(

100%100%المملكة العربية السعوديةشركة أبراج االتصاالت المحدودة )توال(

)stc pay( 100%المملكة العربية السعوديةشركة المدفوعات الرقمية السعودية-

-100%المملكة العربية السعوديةشركة المنطقة الذكية للعقار
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الشركات الزميلة:

المشاريع المشتركة:

نسبة حصص الملكية / حقوق التصويت

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019مبلد التأسيساسم الشركة الزميلة

36.66%36.66%المملكة العربية السعوديةالمؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات(

10%10%المملكة العربية السعوديةاتحاد فيرجن موبايل السعودية

35%35%اإلمارات العربية المتحدةشركة أوجيه تيليكوم

نسبة حصص الملكية / حقوق التصويت

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019مبلد التأسيساسم المشروع المشترك

50%50%المملكة العربية السعوديةالشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة

49%49%المملكة العربية السعوديةشركة مراكز االتصال )سي سي سي(

25%25%ماليزيامجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة )بي جي إس إم(
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أعمال وأنشطة المجموعة: 
تتمثل األنشطة الرئيسة للشركة والشركات التابعة لها )يشار إليهم جميعاً بـ“المجموعة“( في توفير 

وتقديم خدمات االتصاالت والمعلومات واإلعالم والمدفوعات الرقمية، والتي تشتمل على سبيل 
المثال ال الحصر، ما يلي: 

إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة والمتنقلة والبنى التحتية.   .1

توصيل خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات المختلفة وتقديمها إلى العمالء، وصيانتها وإدارتها.   .2

3.  إعداد الخطط والدراسات الالزمة لتطوير خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وتنفيذها 
وتوفيرها من جميع النواحي الفنية والمالية واإلدارية. وإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية والخدمات 

االستشارية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات.

التوّسع في شبكات ونظم االتصاالت وتقنية المعلومات والبنى التحتية وتطويرها، عن طريق   .4
استخدام أحدث األجهزة والمعدات في مجال تقنية االتصاالت وخصوصاً في مجال تقديم 

الخدمات والتطبيقات والبرامج وإدارتها. 

تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر   .5
)االتصاالت – خدمات تكنولوجيا المعلومات – الخدمات المدارة – الخدمات السحابية(. 

توفير المعلومات واألنظمة المعتمدة على المعلومات للعمالء، وتوفير وسائل االتصال لنقل   .6
خــدمات اإلنترنت. 

تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير وشراء وامتالك وتأجير وتصنيع وتسويق وبيع وتطوير   .7
وتصميم وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات شبكات االتصاالت المختلفة والقيام بأعمال المقاوالت 

المتعلقة بها، بما في ذلك الشبكات الثابتة والمتحركة والخاصة، وكذلك برامج الحاسب اآللي 
والممتلكات الفكرية األخرى. 

استثمار العقارات وما قد يترتب على ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة.   .8

الحصول على القروض وتملك األصول الثابتة والمنقولة بقصد تحقيق أغراضها.   .9

تقديم الدعم المالي واإلداري والخدمات األخرى للشركات التابعة.   .10

تقديم خدمات التطوير والتدريب وإدارة األصول والتنمية والخدمات األخرى ذات العالقة.   .11

تقديم حلول دعم القرار وذكاء األعمال واستثمار البيانات.   .12

تقديم خدمات سلسلة اإلمدادات والخدمات األخرى.  .13

تقديم خدمات المدفوعات الرقمية.  .14

إنشاء وإقامة وإصالح محطات وأبراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار.  .15
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فضاًل عن ذلك يحق لها إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة، كما 
يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها، ولها حق االشتراك 

مع غيرها في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو أي كيانات أخرى سواء 
داخل المملكة أو خارجها.

ويسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء المجموعة، ونتائج 
أعمالها للعام المالي 2019م ، الذي يعكس التطور المستمر في أداء المجموعة في مختلف أوجه 

أنشطتها، ويظهر دورها في تعزيز وتطوير قطاع االتصاالت في المملكة بما يخدم المجتمع السعودي 
ويحقق خطط التنمية الوطنية ويسهم بفاعلية في تعزيز االقتصاد الوطني ويحقق عوائد مجزية 
لمساهميها. وبما يتوافق مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020م واإلسهام في تحقيق رؤية 

المملكة 2030م.
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أواًل: أداء وأنشطة الشركة خالل
 العام المالي 2019م
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شركة االتصاالت السعودية )stc(- المملكة العربية السعودية
واصلت stc نشر شبكة األلياف البصرية في المملكة وذلك التزاماً منها بتحقيق المبادرات الرقمية 

 )NBB( في رؤية المملكة 2030، والتي تأتي كجزء من المبادرة الوطنية لنشر شبكة النطاق العريض
حيث ارتفع عدد عمالء خدمة األلياف البصرية )FTTH( بنسبة 23% في عام 2019م مقارنة بالعام 

السابق، وبلغ طول كابالت خدمة األلياف البصرية حوالي 217 ألف كيلو متر كما في نهاية عام 
2019م. وتأكيداً على التزام stc بمواصلة الريادة، كشف تقرير )مقياس( الحكومي الصادر من هيئة 

االتصاالت وتقنية المعلومات عن تحقيق الشركة ألعلى متوسط لسرعة تحميل اإلنترنت المتنقل على 
مستوى المملكة، حيث بلغت 45.4 ميجابايت في الثانية، ذلك نتيجة لالستثمار المستمر في البنية 

التحتية لstc. وامتداداً لمشروع التكامل لتطوير البنية التحتية، فقد قامت stc بتدشين خدمة الجيل 
الخامس 5Gبالمملكة كأول مشغل يوفر الخدمة تجارياً ويتيحها للعمالء بعدد من المدن السعودية، 

حيث تم تركيب أكثر من 2,300 برج من أبراج الجيل الخامس خالل عام 2019م، ومن المتوقع أن 
تلعب تقنية الجيل الخامس دوراً كبيراً في التحول التقني كمنصة أساسية لتطبيقات المستقبل في 
قطاعي إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي، مما سيعزز من ظهور المدن والمرافق الذكية، ويدعم 
البنية التحتية لألمن السيبراني ويوفر إنترنت متنقل بسرعة فائقة في جميع مناطق المملكة. وعلى 

صعيد آخر، قامت الشركة بإطالق السمة التجارية الجديدة الموحدة )stc( للشركة والشركات 
التابعة في المملكة والكويت والبحرين بالمواكبة مع التطور الذي تشهده المجموعة في مجال 

التحول الرقمي المتمثل في مسارات المدفوعات الرقمية واإلعالم والترفيه، وانسجاماً للمتغيرات 
المتسارعة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات. كما أن السمة الجديدة تسهم في تعزيز قيمة 

العالمة التجارية كأحد أغلى العالمات التجارية في الشرق األوسط عن العام 2019م وفق مؤشر براند 
فاينانس بقيمة 26.6 مليار ريال )7.1 مليار دوالر(، إضافة إلى تصنيفها ضمن أفضل 50 شركة رقمية 
على مستوى العالم في العام 2019م واألولى في الشرق األوسط وشمال افريقيا بحسب مجلة 

فوربس العالمية. 

كما استثمرت stc في مجاالت دعم الحلول اإلبداعية والتحول الرقمي، حيث قامت بتطوير 
المدفوعات الرقمية والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية واألمن السيبراني باإلضافة إلى تعزيز 

مفهوم إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي، وتم ايضاً تدشين مشروع البنية التحتية لمدينة الملك 
سعود الطبية حيث تمكنت الشركة وبمشاركة فاعلة من وزارة الصحة من إكمال أعمال تنفيذ 

وتطوير الخدمات المدارة والحوسبة السحابية للبنية التحتية الرقمية لمدينة الملك سعود الطبية، 
 stc لتكون واحدة من المدن الطبية الرقمية المتميزة في المنطقة. وأبرمت الشركة ممثلة في

business، اتفاقية استراتيجية مع شركة Philips يتم بموجبها تفعيل مشروع المبادرات الرقمية 
لوزارة الصحة من خالل توفير خدمات الرعاية الصحيّة للعناية المركزة عن ُبعد Tele-ICU. كذلك تم 

إطالق خدمة )الطب االتصالي( بالتعاون مع وزارة الصحة التي ستسهم في توفير أعلى مستويات 
الرعاية الطبية للمرضى عن ُبعد بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمريض.

وتأكيداً على الريادة في تقديم خدمات الحلول الرقمية، حصلت الشركة مؤخراً على شهادة تقديم 
خدمات الحوسبة السحابية على مستوى العالم المقدمة من شركة VMware والمتخصصة 

بتوفير برامج وخدمات الحلول السحابية، لتكون بذلك أول شركة سعودية معتمدة وموثقة عالمًيا 
لتقديم خدمات الحوسبة السحابية. كما حققت الشركة إنجازات نوعية في مجال خدمات النواقل 

والمشغلين والمتمثلة في توفير كافة االحتياجات والخدمات الدولية لوحدات األعمال داخل الشركة 
من خدمات هاتفية وإنترنت وكذلك لعمالء الشركة من المشغلين المحليين واإلقليميين والدوليين 

ومقدمي الخدمة إضافة لشريحة قطاع األعمال اإلقليمي.

أ. األداء التشغيلي
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الشركات التابعة المحلية
الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت المحدودة )حلول اس تي سي( -المملكة     

العربية السعودية  
تأسست الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت المحدودة )حلول اس تي سي( في المملكة 

في أبريل 2002م، و وتعمل الشركة في تقدم خدمات اإلنترنت وتشغيل مشاريع االتصاالت ونقل 
ومعالجة المعلومات، ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها التشغيلي في المملكة. 

استحوذت شركة االتصاالت السعودية في ديسمبر 2007م على كامل الحصص في رأس مال 
الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت المحدودة والبالغ 100 مليون ريال سعودي.

شركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة )تي سي اي سي(-المملكة العربية السعودية  
تأسست شركة االتصاالت لإلستثمار التجاري )تي سي اي سي( في المملكة في أكتوبر2007م برأس 

مال مليون ريال سعودي مملوك بالكامل من قبل شركة االتصاالت السعودية، بغرض تشغيل 
وصيانة شبكات االتصاالت وأعمال تنظيم شبكات الحاسب اآللي وشبكات اإلنترنت وصيانة وتشغيل 

وتركيب نظم وبرامج االتصاالت وتقنية المعلومات، ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس 
نشاطها التشغيلي في المملكة.

شركة عقاالت المحدودة )عقاالت(-المملكة العربية السعودية  
تأسست شركة عقاالت المحدودة )عقاالت( في مارس 2013م في المملكة برأس مال 70 مليون 

ريال سعودي مملوك بالكامل من قبل شركة االتصاالت السعودية، وتعمل هذه الشركة في إقامة 
وتملك وإستثمار وإدارة العقار والمقاوالت وتقديم خدمات االستشارات واإلستيراد والتصدير 

لصالح شركة االتصاالت السعودية، ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها التشغيلي 
في المملكة.

شركة االتصاالت السعودية المتخصصة )اس تي سي المتخصصة( -المملكة العربية السعودية  
تأسست شركة االتصاالت السعودية المتخصصة )اس تي سي المتخصصة( في فبراير 2002م في 

المملكة، واستحوذت شركة االتصاالت السعودية في يناير 2014م على نسبة 100% من رأسمالها 
البالغ 252 مليون ريال سعودي. وتعمل هذه الشركة في مجال األعمال الكهربائية وشبكات 

االتصاالت وتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة االتصاالت السلكية واألجهزة الكهربائية واستيراد 
وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية المعلومات المرخصة، ويقع 

مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها التشغيلي في المملكة.

شركة سفاير المحدودة )سفاير(-المملكة العربية السعودية  
تأسست شركة سفاير المحدودة )سفاير( في المملكة في يونيو 2014م برأس مال 100 مليون ريال 

سعودي مملوك بالكامل لشركة االتصاالت السعودية، وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في 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 وبيع الخدمات، ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس 

نشاطها التشغيلي في المملكة. في نوفمبر 2017م قرر مجلس إدارة الشركة تصفية شركة سفاير 
ودمج أعمالها مع شركة االتصاالت السعودية إبتداًء من 1 يناير 2018م. من المتوقع إستكمال 

اإلجراءات القانونية لتصفية شركة سفاير خالل عام 2020م.

شركة قنوات االتصاالت السعودية -المملكة العربية السعودية   
تأسست شركة قنوات االتصاالت السعودية في المملكة في يناير 2008م وتزاول تجارة الجملة 
والتجزئة في خدمات بطاقات الشحن وأجهزة ومعدات االتصاالت وخدمات الحاسب اآللي وبيع 

وإعادة بيع كافة خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة وصيانة وتشغيل المجمعات التجارية، وتعمل 
الشركة في السوق السعودي ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها التشغيلي في 
المملكة والبحرين وعمان من خالل شركات تابعة لها في البحرين وُعمان تعمل في النشاط ذاته. 

استحوذت شركة االتصاالت السعودية في ديسمبر 2011م على حصة بنسبة 60% من شركة قنوات 
االتصاالت السعودية والبالغ رأسمالها 100 مليون ريال سعودي. في يناير 2017م، استحوذت الشركة 

على األسهم المتبقية في شركة قنوات االتصاالت السعودية وذلك بمبلغ وقدره 400 مليون ريال 
سعودي. وبالتالي أصبحت شركة قنوات االتصاالت السعودية مملوكة بالكامل بنسبة )%100( 

لشركة االتصاالت السعودية.
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شركة أبراج االتصاالت المحدودة )توال( - المملكة العربية السعودية  
خالل الربع األول 2018م، قامت شركة االتصاالت السعودية بتأسيس شركة أبراج االتصاالت 

المحدودة )توال( - شركة ذات مسؤلية محدودة ومملوكة لشركة االتصاالت السعودية بنسبة 
100% برأس مال 200 مليون ريال سعودي، ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها 

التشغيلي في المملكة. وتتولى شركة أبراج االتصاالت مسؤولية تملك األبراج وإنشائها وتشغيلها 
وتأجيرها واستثمارها تجارياً في المملكة. وخالل الربع األول 2019م، حصلت شركة أبراج االتصاالت 
على التراخيص التشغيلية الالزمة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. وخالل الربع الرابع 2019م 
، قامت الشركة بزيادة رأس مال شركة أبراج االتصاالت المحدودة بمبلغ وقدره 2,300 مليون ريال 

سعودي ليصبح اجمالي رأسمالها 2,500 مليون ريال سعودي.

شركة المدفوعات الرقمية السعودية)stc pay( -المملكة العربية السعودية   
خالل الربع الرابع من عام 2017م، قامت شركة حلول اس تي سي بتأسيس شركة المدفوعات 

الرقمية السعودية )stc pay( في المملكة برأس مال قدره 100 مليون ريال سعودي ويتمثل نشاطها 
الرئيسي في تقديم خدمات المدفوعات الرقمية. وخالل الربع الثالث من عام 2019م تم انتقال ملكية 

شركة المدفوعات الرقمية السعودية من شركة حلول اس تي سي إلى شركة االتصاالت السعودية 
ولم يكن لذلك أي أثر مالي على مستوى المجموعة. خالل الربع الرابع 2019م قامت الشركة بزيادة 

رأس مال شركة المدفوعات الرقمية السعودية بمبلغ 300 مليون ريال ليصبح اجمالي رأسمالها 
400 مليون ريال سعودي. وفي يناير 2020م قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بترخيص 

شركة المدفوعات الرقمية السعودية كشركة محفظة إلكترونية، ويقع مركزها الرئيس في المملكة 
وتمارس نشاطها التشغيلي في المملكة.

شركة المنطقة الذكية للعقار - المملكة العربية السعودية   
خالل الربع الرابع من عام 2019م أنشأت شركة االتصاالت السعودية شركة تابعة ذات أغراض خاصة 

تحت مسمى شركة المنطقة الذكية للعقار في المملكة برأس مال يبلغ حوالي 107 مليون ريال 
سعودي. ونشاطها الرئيسي تطوير وتمويل وإدارة المشاريع العقارية وإقامة المرافق والمجمعات 

والمباني التجارية والمكتبية والسكنية، ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها 
التشغيلي في المملكة.
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3. الشركات التابعة الدولية
شركة اس تي سي البحرين )سابقًا: فيفا البحرين(– مملكة البحرين  

تأسست شركة اس تي سي البحرين في فبراير 2009م في مملكة البحرين برأس مال 75 مليون دينار 
بحريني أي ما يعادل حوالي 746 مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ. تقوم شركة 

اس تي سي البحرين بتقديم كافة خدمات االتصاالت المتنقلة واالتصاالت الدولية والنطاق العريض 
والخدمات اأُلخرى ذات الصلة بالسوق البحريني، وقد بدأت عملياتها التجارية في 3 مارس 2010م، 
ويقع مركزها الرئيس في مملكة البحرين وتمارس نشاطها التشغيلي في البحرين. خالل الربع األول 

2018م استحوذت شركة اس تي سي البحرين على شركة مينا لالتصاالت المحدودة في مملكة 
البحرين )كشركة تابعة(، ونشاطها الرئيس هو تقديم خدمات االنترنت وتمارس نشاطها التشغيلي 

في مملكة البحرين.

شركة اس تي سي تركيا القابضة المحدودة )شركة اس تي سي تركيا(  
شركة اس تي سي تركيا، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قانون الشركات التجارية 

في جزر فيرجن البريطانية بتاريخ 8 أبريل 2007م، وهي شركة ذات أغراض خاصة نشاطها الرئيسي 
تقديم الخدمات والدعم الالزم المتعلق باألنشطة االستثمارية الخاصة بالمجموعة. 

استحوذت شركة اس تي سي تركيا على حصة 35% من رأس مال شركة أوجيه تيليكوم المحدودة 
البالغ 3.6 مليار دوالر، ما يعادل تقريباً 13.5 مليار ريال سعودي في أبريل 2008م بسعر الصرف في 

ذلك التاريخ، والتي مقرها مدينة دبي، اإلمارات العربية المتحدة.
 خالل عام 2016م، وبسبب الخسائر المستمرة و استنفاد كامل رصيد استثمار المجموعة في أوجيه 

تيليكوم، توقفت المجموعة عن االعتراف بحصتها في الخسائر اإلضافية في شركة أوجية تيليكوم 
المحدودة )للمزيد من التفاصيل، أنظر إيضاح 21-1 في القوائم المالية السنوية(. 

شركة اس تي سي آسيا القابضة المحدودة )اس تي سي آسيا(   
شركة اس تي سي آسيا، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قانون الشركات التجارية 
في جزر فيرجن البريطانية بتاريخ 24 يوليو 2007م، وهي شركة ذات أغراض خاصة وتمارس نشاطها 

التشغيلي من خالل تقديم الخدمات والدعم الالزم فيما يتعلق بأنشطة االستثمار للمجموعة. 
تستثمر شركة اس تي سي آسيا في شركات عاملة في ماليزيا وتملك إستثمارات في شركة اس 

تي سي ماليزيا القابضة المحدودة )اس تي سي ماليزيا( )شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة 
اس تي سي آسيا( والتي أيضاً تأسست بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانية، 

وتمارس نشاطها التشغيلي من خالل تقديم الخدمات والدعم الالزم فيما يتعلق بأنشطة االستثمار 
للمجموعة. شركة اس تي سي ماليزيا القابضة المحدودة تمتلك حصة 25% في مجموعة بيناريانج 

جي إس ام القابضة والتي يقع مركزها الرئيس في ماليزيا )للمزيد من التفاصيل، أنظر إيضاح 21-2 في 
القوائم المالية السنوية(. 

شركة اس تي سي الخليج لإلستثمار القابضة )اس تي سي الخليج( – مملكة البحرين  
تأسست شركة اس تي سي الخليج بمملكة البحرين بتاريخ 12 مارس 2008م و هي شركة ذات 
أغراض خاصة ولديها شركات تابعة )مملوكة بالكامل( في مملكة البحرين كما هو موضح أدناه. 
الهدف الرئيسي لهذه الشركة وشركاتها التابعة التالية هو تقديم الخدمات والدعم الالزم فيما 

يتعلق باألنشطة اإلستثمارية للمجموعة:

       أ .   شركة اس تي سي الخليج القابضة لإلستثمار 1 )اس بي سي(. 
      ب. شركة اس تي سي الخليج القابضة لإلستثمار 2 )اس بي سي(. 
      ج.  شركة اس تي سي الخليج القابضة لإلستثمار 3 )اس بي سي(. 

تمتلك شركة اس تي سي الخليج القابضة لالستثمار 3 )اس بي سي( و شركة اس تي سي الخليج 
القابضة لالستثمار 2 )اس بي سي( حصة 100% )2018م: 100%( في شركة إنتغرال القابضة. تأسست 

شركة إنتغرال في مملكة البحرين في يونيو 2009م برأس مال يبلغ 28 مليون دينار بحريني أي ما 
يعادل حوالي 281 مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ. إنتغرال شركة قابضة تملك 

حصصاً في شركات تعمل في مجال خدمات المحتوى واإلعالم الرقمي في دول الخليج. خالل عام 
2018م، قامت الشركة بزيادة رأس مال شركة إنتغرال ليبلغ 101 مليون دينار بحريني أي ما يعادل 

حوالي 1,008 مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما في 31 ديسمبر 2018م.
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شركة االتصاالت الكويتية )اس تي سي الكويت( )سابقًا: فيفا الكويت( – دولة الكويت  
استحوذت شركة االتصاالت السعودية في ديسمبر 2007م على 26% من رأس مال شركة االتصاالت 

الكويتية )اس تي سي الكويت( البالغ 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل تقريباً 687 مليون ريال 
سعودي حسب سعر الصرف في ذلك التاريخ. شركة االتصاالت الكويتية )اس تي سي الكويت( مقرها 
الرئيس دولة الكويت وتمارس نشاطها التشغيلي في الكويت تعمل في مجال خدمات الهاتف النقال 

في السوق الكويتي وقد بدأت عملياتها التجارية في 4 ديسمبر 2008م. وقد تم إدراجها كشركة 
مساهمة عامة في سوق الكويت لألوراق المالية بتاريخ 14 ديسمبر 2014م.

في نوفمبر 2015م، قدمت الشركة عرضاً إختيارياً لشراء األسهم المصدرة لشركة االتصاالت الكويتية 
)اس تي سي الكويت( والتي ال تملكها والبالغة 74% من األسهم المصدرة لشركة االتصاالت الكويتية 

)اس تي سي الكويت(. تم تقديم هذا العرض من قبل الشركة لمساهمي شركة االتصاالت الكويتية 
)اس تي سي الكويت( بقيمة دينار كويتي واحد لكل سهم )أي ما يعادل 12.37 ريال سعودي، حسب 
سعر الصرف في ذلك التاريخ(. وانتهت فترة هذا العرض في 31 يناير 2016م. وبلغ عدد األسهم التي 
قبلت هذا العرض 128,860,518 سهم تمثل 25.8% من إجمالي األسهم المصدرة. وبالتالي أصبحت 
ملكية شركة االتصاالت السعودية 51.8% من إجمالي األسهم المصدرة شركة االتصاالت الكويتية 

)اس تي سي الكويت(.

خالل عام 2018 دخلت شركة االتصاالت الكويتية في عقد ملزم لإلستحواذ على نسبة 100% من 
إجمالي األسهم المصدرة لشركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م )كواليتي نت( والتي 

تعمل في دولة الكويت في مجال تزويد خدمات اإلنترنت. وبتاريخ 6 مايو 2019 استكلمت شركة 
االتصاالت الكويتية إجراءات اإلستحواذ حيث بلغت صافي أصول شركة كواليتي نت المستحوذ 

عليها 23.96 مليون دينار كويتي )ما يعادل 296.6 مليون ريال سعودي(، وبلغ العوض المدفوع 29.41 
مليون دينار كويتي )ما يعادل 364.1 مليون ريال سعودي( ونتج عن ذلك اإلستحواذ تسجيل شهرة 

بمبلغ 5.45 مليون دينار كويتي )ما يعادل 67.5 مليون ريال سعودي( بناًء على أحدث التقارير الخاصة 
بتوزيع القيمة العادلة لصافي األصول المستحوذ عليها. كما بلغ رصيد النقد وما يماثله في الشركة 

المشتراه مبلغ 10.61 مليون دينار كويتي )ما يعادل 131.35 مليون ريال سعودي( وبالتالي فإن صافي 
التدفقات النقدية الناتجة عن دمج االعمال بلغ 18.79 مليون دينار كويتي )ما يعادل 232.66 مليون 

ريال سعودي(.

اليوجد أدوات دين مصدرة على شكل صكوك أو سندات للشركات أعاله فيما عدا ما يلي:

)stc( شركة االتصاالت السعودية  
قامت شركة االتصاالت السعودية stc خالل الربع الثاني من عام 2014م، باعتماد برنامج صكوك 
بقيمة إجمالية تبلغ خمسة مليار ريال سعودي كحد أقصى وتم اصدار الشريحة األولى وفيما يلي 

بياناتها كما في 31 ديسمبر 2018م:

القيمة اإلجمالية فئة اإلصدارتاريخ اإلصداراإلصدار
تاريخ االستحقاقنسبة الفائدةلإلصدار

2 مليار1 مليون ريال سعودييونيو 2014مصكوك االتصاالت محلية
يونيو 2024م3 شهور سايبور +0.7%ريال سعودي

4.670 مليار200 الف دوالر امريكيمايو 2019مصكوك االتصاالت دولية
مايو 2029م3.89%ريال سعودي
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4. االستثمارات 
أ. االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية 

االستثمارات في المشاريع المشتركة

الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة – المملكة العربية السعودية  
تأسست الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة في سبتمبر 2002م بغرض إنشاء وتأجير وإدارة 

وتشغيل كيبل بحري يربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان لتمرير االتصاالت 
بينهما وأي دول أُخرى. 

بدأ النشاط التشغيلي للشركة في يونيو 2003م، واستحوذت شركة االتصاالت السعودية في 
سبتمبر 2002م على نسبة 50% من رأس مال الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة والبالغ 

75 مليون ريال سعودي. وفي نوفمبر 2016م، تم تخفيض رأس مال الشركة الى 25 مليون ريال 
سعودي، ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها التشغيلي في المملكة.

شركة مراكز االتصال )سي سي سي( – المملكة العربية السعودية  
تم تأسيس شركة مراكز االتصال )سي سي سي( لتقديم خدمات مراكز االتصاالت واستعالمات 

الدليل مع شركة ايجيس في نهاية ديسمبر 2010م في المملكة العربية السعودية، برأس مال قدره 
4.5 مليون ريال سعودي، تمتلك الشركة 50% من رأسمالها. خالل الربع الرابع من 2015، قامت 

الشركة ببيع 1% من حصتها في شركة مراكز االتصال لشركاء آخرين وفقاً لشروط اتفاق الشركاء. 
وبذلك أصبحت حصة الشركة 49%، ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها التشغيلي 

في المملكة.

مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة )بي جي إس إم( – ماليزيا  
مجموعة بيناريانج جي إس إم، هي مجموعة استثمارية قابضة ويقع مركزها الرئيس في ماليزيا 

ولديها استثمارات تمارس من خاللها نشاطها التشغيلي حيث تمتلك 62% من مجموعة ماكسيس 
القابضة الماليزية )ماكسيس( والتي تعمل في قطاع االتصاالت المتنقلة في ماليزيا. كذلك كانت 

تمتلك استثمارات أُخرى في دولة الهند )شركة إيرسيل( والتي تم استبعادها خالل العام  .2018في 
سبتمبر 2007م حازت شركة االتصاالت السعودية على نسبة 25% من مجموعة بيناريانج )من خالل 
شركاتها التابعة: شركة اس تي سي آسيا القابضة اس تي سي ماليزيا القابضة( والبالغ رأسمالها 20.7 

مليار رينجت ماليزي أي ما يعادل حوالي 23 مليار ريال سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ. 
وخالل عام 2013، قامت المجموعة بمراجعة استثمارها الخارجي في مجموعة بيناريانج جي إس إم 

القابضة )مشروع مشترك( بما في ذلك طريقة إدارتها وتحديد مدى التأثير الفعلي المشترك على هذا 
االستثمار، وعليه وقعت تعديل في االتفاقية مع باقي الشركاء في مجموعة بيناريانج فيما يتعلق 
بحقوقها التشغيلية في مجموعة إيرسيل )إحدى الشركات التابعة لمجموعة بيناريانج(. وبناًء على 

ذلك قامت المجموعة بالتوقف عن معالجة استثمارها في مجموعة إيرسيل بطريقة حقوق الملكية 
ابتداًء من الربع الثاني 2013م.

االستثمارات في الشركات الزميلة

المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( – المملكة العربية السعودية  
تم إنشاء المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( من قبل الدول األعضاء في الجامـعة 

العربــية في أبريل 1976م ويقع مركزها الرئيس في المملكة. وتوفر عربسات عدداً من الخدمات لهذه 
الدول األعضاء إضافة إلى كافة القطاعات الرسمية والخاصة في نطاق تغطيتها وبصورة أساسية 
منطقة الشرق األوسط. تشمل الخدمات المقدمة حالياً: الخدمة الهاتفية اإلقليمية )صوتية، نقل 

بيانات، فاكس وتلكس(، بث تلفزيوني، بث إذاعي إقليمي، خدمات إستعادة الخدمة وتأجير ِسعات 
على أساس سنوي أو شهري. حازت شركة االتصاالت السعودية في أبريل 1999م على حصة %36.66 
من المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( والبالغ رأسمالها 500 مليون دوالر أمريكي )أي 

ما يعادل 1.875 مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ(.
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اتحاد فيرجن موبايل السعودية – المملكة العربية السعودية  
تأسست شركة اتحاد فيرجن موبايل السعودية خالل عام 2013م لتقديم خدمات مشغلي شبكات 
االتصاالت المتنقلة اإلفتراضية، وقد بدأت نشاطها خالل عام 2014م وتمتلك الشركة حصة قدرها 

10% من رأس مال شركة فيرجن، إن المجموعة تملك القدرة على ممارسة التأثير الجوهري على 
المعامالت الهامة بين شركة اتحاد فيرجن والشركة من خالل اعتماد شركة اتحاد فيرجن على 

الشبكة التقنية للشركة. ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها التشغيلي في المملكة.
وافق مجلس اإلدارة في تاريخ 4 جمادى األول 1440هـ الموافق 10 يناير 2019م على شراء حصة 

إضافية مقدارها 39% في شركة فيرجن موبايل السعودية بمبلغ 151 مليون ريال. ونظراً لعدم 
استكمال اإلجراءات القانونية والنظامية خالل عام 2019م فقد قررت الشركة عدم استكمال 
إجراءات االستحواذ على الحصة اإلضافية وبذلك تبقى حصة الشركة في شركة فيرجن موبايل 

السعودية 10% كما في 31 ديسمبر 2019م.

شركة أوجيه تيلكوم– دولة اإلمارات العربية المتحدة  
شركة أوجيه تيليكيوم المحدودة، شركة قابضة مسجلة بمدينة دبي، اإلمارات العربية المتحدة. في 
أبريل 2008م استحوذت شركة االتصاالت السعودية من خالل احدى شركاتها التابعة )شركة اس 

تي سي تركيا القابضة( على 35% من رأس مال شركة أوجيه تيليكوم المحدودة البالغ تقريباً 3.6 مليار 
دوال أمريكي، ما يعادل تقريباً 13.5 مليار ريال سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ. تم استنفاد 

كامل رصيد استثمار المجموعة في أوجيه تليكوم في 1 يناير 2016م، وعليه توقفت المجموعة 
عن االعتراف بالخسائر اإلضافية. واجهت شركة أوجيه تيليكوم صعوبات مالية لتسوية مستحقات 

القروض الحالية وقدرتها على االلتزام بالتعهدات المالية المتفق عليها مع المقرضين. خالل عام 
2018م استكملت شركة أوجيه اإلجراءات الالزمة لتصفية شركاتها التابعة الرئيسية وإعادة هيكلة 

إستثماراتها في تركيا وجنوب أفريقيا لمقابلة االلتزامات مع المقرضين. خالل عام 2019م، بدأت 
تصفية شركة OTAS )شركة تابعة لـشركة أوجيه تيلكيوم في تركيا( باالضافة إلى ذلك، وبعد االنتهاء 

من تصفية شركة OTAS فمن المتوقع البدء في إجراءات تصفية شركة أوجيه تيليكيوم المحدودة 
في المستقبل المنظور.

ب. االستثمارات األخرى

)stc Ventures( صندوق االتصاالت السعودية لرأس المال الجريء  
صندوق رأس المال الجرئ هو صندوق يستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي 
تعمل في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات في السوق السعودي وأسواق عالمية أُخرى. تم 

تقييم الوحدات االستثمارية بمبلغ 724 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م )31 ديسمبر 
2018م: 614 مليون ریال سعودي(.

)Saudi Technology Ventures( ندوق إس تي فينشرز  
الصندوق اإلستثماري للمال الجريء هو صندوق يستثمر دولياً في الشركات التقنية الريادية الخاصة 

ذات النمو العالي بقيمة إجمالية 500 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 1.875 مليون ريال سعودي( 
ُيمول بخمس شرائح متساوية تباعاً، قيمة الشريحة الواحدة 100 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 

375 مليون ريال سعودي(. خالل عام 2018م قامت الشركة بدفع قيمة الشريحتين األولى والثانية 
بمجموع 200 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 750 مليون ريال سعودي(. تم تقييم الوحدات 

اإلستثمارية بمبلغ 846 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م )31 ديسمبر 2018م :781 
مليون ريال سعودي(.
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االستثمار في صكوك وزارة المالية  
استثمرت المجموعة في الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية خالل الربع األول من عام 2019م على 

النحو التالي:

االستثمار في صكوك مجموعة بيناريانج جي إس ام القابضة  
في 31 ديسمبر 2007م، قامت شركة اس تي سي آسيا القابضة المحدودة )شركة تابعة( باإلستثمار 

في صكوك أصدرتها مجموعة بيناريانج جي إس ام القابضة بقيمة 1,508 مليون رينجيت ماليزي 
)بما يعادل 1,383 مليون ريال سعودي( لمدة 50 سنة )قابلة لإلستدعاء بعد 10 سنوات( وبهامش 

ربح سنوي يبلغ 10.75% حتى تاريخ 28 ديسمبر2017م ثم هامش ربح 9.25% للفترات الالحقة. هذه 
الصكوك غير متأخرة السداد أو منخفضة القيمة وتبلغ قيمتها الدفترية 1,587 مليون ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2019م )31 ديسمبر 2018م: 1,490 مليون ريال سعودي(.

الشريحة الثانية الشريحة األولىالبـند ) آالف الرياالت (

1,762,0002,140,000قيمة االستثمار االسمية

10 سنوات5 سنواتمدة االستثمار

3.9%3.17%معدل العائد السنوي

1,771,7552,227,188قيمة االستثمار بتاريخ اإلستحقاق
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ب. األداء المالي للمجموعة 
بلغ صافي الربح لعام 2019م مبلغ 10,665 مليون ريال سعودي مقابل 10,780 مليون ريال    
سعودي لعام 2018م وذلك بانخفاض قدره )1.07%(، وبلغت ربحية السهم لعام 2019م 5.33     

ريال سعودي مقابل 5.39 ريال سعودي لعام 2018م. بلغ إجمالي الربح لعام 2019م مبلغ 32,391    
مليون ريال سعودي مقابل 30,473 مليون ريال سعودي لعام 2018م وذلك بإرتفاع قدره %6.29،    
كما بلغ الربح التشغيلي لعام 2019م مبلغ 12,480 مليون ريال سعودي مقابل 12,245 مليون ريال    

سعودي لعام 2018م وذلك بإرتفاع قدره %1.92.  

بلغ الربح قبل االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائب )EBITDA( لعام 2019م 21,265     
مليون ريال سعودي مقابل 19,836 مليون ريال سعودي لعام 2018م وذلك بإرتفاع قدره %7.21.  

بلغ حجم إجمالي األصول 118,326 مليون ريال سعودي في نهاية عام 2019م مقابل 109,371     
مليون ريال سعودي في نهاية عام 2018م، بإرتفاع قدره %8.19.  

بلغ حجم االلتزامات 55,271 مليون ريال سعودي في نهاية عام 2019م مقابل 42,709 مليون ريال    
سعودي في نهاية عام 2018م، بارتفاع قدره %29.41.  

بلغت حقوق مساهمي الشركة مبلغ 61,763 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2019 م مقابل     
65,514 مليون ريال سعودي في نهاية عام 2018م، بانخفاض قدره )%5.73(.  

األثر المالي لألنشطة الرئيسة في مستوى المجموعة   
تزاول المجموعة نشاطاً رئيسياً يتمثل بتقديم خدمات االتصاالت والسلع المتعلقة بها. إن أغلبية 

إيرادات ودخل وأصول المجموعة تتعلق بعملياتها داخل المملكة )شركة االتصاالت السعودية 
وشركة قنوات االتصاالت السعودية(. تعمل المجموعة خارج المملكة من خالل شركاتها التابعة 

وشركاتها الزميلة ومشاريعها المشتركة في دول متعددة. 

يوزع اإليراد على القطاع التشغيلي بناًء على المنشأة التي قامت بتقديم تقرير اإليراد. تحسب 
المبيعات بين القطاعات وفقا ألسعار التعامل التجاري العادي.

القطاعات التي تم اإلفصاح عنها بشكل مستقل تجاوزت مستوى 75% من اجمالي اإليرادات، وبالتالي 
تم تجميع باقي القطاعات التشغيلية األخرى ضمن “قطاعات تشغيلية أخرى“.
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فيما يلي تحليل إليرادات المجموعة ونتائجها على أساس القطاعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2018م2019مالبنــد ) آالف الرياالت (

اإليرادات )1(

40,259,10639,356,283شركة االتصاالت السعودية 

17,409,80216,882,726شركة قنوات االتصاالت السعودية

12,628,1859,502,560قطاعات تشغيلية أخرى )2(

)13,778,326()15,929,562(االستبعادات/ التسويات

54,367,53151,963,243إجمالي اإليرادات

)32,127,488()33,102,551(تكلفة العمليات التشغيلية )باستثناء االستهالك واإلطفاء(

)7,590,530()8,784,587(استهالك وإطفاء

)450,000()600,000(تكلفة برنامج التقاعد المبكر

639,161551,535إيرادات تمويل

)395,440()765,154(تكاليف تمويل

102,943)76,062(صافي )مصاريف( إيرادات أخرى

)10,605(49,597الحصة في نتائج االستثمارات في صافي شركات زميلة ومشاريع مشتركة

)215,493()40,960(خسائر أخرى

)747,667()762,144(الزكاة وضريبة الدخل

10,924,83111,080,498صافي الربح

صافي الربح العائد إلى :

10,664,66610,779,771مساهمي الشركة

260,165300,727حقوق الملكية غير المسيطرة
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وفيما يلي تحليل إلجمالي الربح على أساس القطاعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

وفيما يلي تحليل أصول والتزامات المجموعة على أساس القطاعات كما في:

وفيما يلي اإلضافات لألصول غير المتداولة على أساس القطاعات للسنة المنتهية
في31 ديسمبر:

2018م2019مالـبند ) آالف الرياالت (

26,299,93525,408,542شركة االتصاالت السعودية 

1,418,4631,314,706شركة قنوات االتصاالت السعودية 

4,910,7253,795,174قطاعات تشغيلية أخرى)2(

)45,340()237,898(االستبعادات/ التسويات

32,391,22530,473,082إجمالي الربح

2018م2019مالـبند ) آالف الرياالت (

9,109,54411,373,307شركة االتصاالت السعودية

116,35256,427شركة قنوات االتصاالت السعودية

2,412,9911,118,474قطاعات تشغيلية أُخرى )2(

11,638,88712,548,208إجمالي

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019مالبند ) آالف الرياالت (

األصول

125,104,941116,882,397شركة االتصاالت السعودية 

4,560,2383,333,662شركة قنوات االتصاالت السعودية 

34,355,69519,539,165قطاعات تشغيلية أخرى )2(

)30,384,630()45,694,618(االستبعادات/ التسويات

118,326,256109,370,594إجمالي األصول

االلتزامات

49,484,79538,998,013شركة االتصاالت السعودية 

3,122,9992,068,819شركة قنوات االتصاالت السعودية 

22,438,20310,512,261قطاعات تشغيلية أخرى )2(

)8,870,097()19,774,787(االستبعادات/ التسويات

55,271,21042,708,996إجمالي االلتزامات

اإلضافات لألصول غير المتداولة
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)1(  تمثل إيرادات القطاعات المذكوره أعاله، اإليرادات الناتجة من العمالء الخارجيين والداخليين. 
بلغت المبيعات والتسويات بين القطاعات )بين شركات المجموعة( للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م مبلغ 15,930 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018م: 13,778 مليون ريال 

سعودي( والتي تم استبعادها عند التوحيد.

)2(  يتضمن قطاع »أخرى« شركة االتصاالت الكويتية )اس تي سي الكويت( وشركة اس تي سي 
البحرين وشركة حلول اس تي سي وشركة اس تي سي المتخصصة وشركة اس تي سي الخليج 

وشركة سفاير وشركة عقاالت و شركة أبراج االتصاالت المحددودة وشركة المدفوعات الرقمية 
السعودية.

ألغراض مراقبة أداء القطاعات، يتم توزيع األصول/ االلتزامات على القطاعات وال يوجد أصول 
والتزامات مستخدمة بشكل مشترك بين القطاعات.
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تطبيق المعايير
تم اإلعداد وفقًا 

لمعايير المحاسبة 
السعودية

تم اإلعداد وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير واإلصدارات األخرى 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية* 

البيان )ماليين الرياالت(
2015م
موحدة
مراجعة

2016م
موحدة
مراجعة

2017م
موحدة
معدلة

2018م**
موحدة
معدلة

2019م
موحدة
مراجعة

  قائمة الدخل:

50,65152,67450,66151,96354,367إيرادات النشاط
)21,976()21,490()22,106(   )23,986()20,306(تكاليف إيرادات النشاط

28,55530,47332,391 30,34528,688مجمل ربح النشاط
)19,911(  )18,228()17,569()18,737()18,486(المصاريف التشغيلية

11,8599,95110,98612,24512,480ربح النشاط التشغيلي
)793()417(3 )74()1,373(اإليرادات والمصروفات األخرى – صافي

)1,022()1,048()973( )978()1,228(الزكاة والضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة
10,01610,78010,665 9,2588,899صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة

الدخل الشامل اآلخر 
9,12610,26911,08010,925صافي الربح شامال حقوق الملكية غير المسيطرة

)710(127)27( )64(-إجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقا إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
212)257()24( 141-إجمالي البنود التي  سيعاد تصنيفها الحقا إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

)498()130()51( 77-إجمالي ) الخسارة الشاملة ( / الدخل الشامل اآلخر 
9,20310,21810,95010,427-إجمالي الدخل الشامل 

8,9809,95810,65110,164إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة
223260299263إجمالي الدخل الشامل العائد إلى حقوق الملكية الغير مسيطرة

قائمة المركز المالي:
44,43646,03044,841 36,98940,834أصول متداولة ) أ (

33,63929,45733,190 22,71430,055التزامات متداولة ) ب (
10,79716,57311,651 14,27510,779رأس المال العامل ) أ - ب (

 

44,43646,03044,841 36,98940,834أصول متداولة
47,11551,48154,992 45,27146,667األصول الثابتة وغير الملموسة
16,93111,86018,493 14,40115,157األصول األخرى غير المتداولة

108,482109,371118,326 96,661102,658إجمالي األصول
 

33,63929,45733,190 22,71430,055االلتزامات المتداولة
4,0063,9658,923 3,7444,017قروض طويلة األجل

7,0369,28713,158 8,2416,644االلتزامات األخرى الغير متداولة
44,68142,70955,271 34,69940,716إجمالي االلتزامات

 

20,00020,00020,00020,00020,000رأس المال المدفوع
42,86245,51441,763 40,54140,687االحتياطيات واألرباح المبقاة وفروقات الترجمة

62,86265,51461,763 60,54160,687حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 
9391,1481,292 1,4211,255حقوق الملكية غير المسيطرة

63,80166,66263,055 61,96261,942إجمالي حقوق الملكية
108,482109,371118,326 96,661102,658إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

قائمة التدفق النقدي: 
15,91619,1329,921 20,71618,375صافي التدفق النقدي التشغيلي

)1,977()5,027()7,006( )7,728()11,737(صافي التدفق النقدي االستثماري
)8,068()8,517()9,980( )11,511()9,942(صافي التدفق النقدي التمويلي

)124(5,588)1,070( )864()963(صافي التدفق النقدي
3,6312,5678,154 5,4674,488النقد والنقد المماثل أول السنة

1)1(76-أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية 
4,5043,6312,5678,1548,031النقد والنقد المماثل أخر السنة

خالصة أصول وخصوم المجموعة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس األخيرة:

*أعدت المجموعة قوائمها المالية الموحدة لألعوام 2019م و2018م و 2017م و 2016م وفق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين.

** تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م لتتماشى مع التصنيف المستخدم في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
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التحليل الجغرافي إليرادات الخدمات الموحدة على مستوى المجموعة:  
حققت المجموعة خالل عام 2019م إجمالي إيرادات بلغت54,367 مليون ريال سعودي ساهمت 

االستثمارات الخارجية على مستوى المجموعة بما نسبته 8% تقريباً منها والجدول التالي يوضح 
التوزيع الجغرافي لها:

و فيما يخص التوزيع المحلي لإليرادات فإنه ال يتوافر تحليل جغرافي إليرادات الشركة على المستوى 
المحلي نظراً لطبيعة عمل القطاع وذلك ألن اإليراد الناتج عن العميل ليس مرتبط بمنطقة واحدة، 

حيث يتم انشاء حساب العميل في منطقة ما و المكالمات التي يتم فوترة العميل بها تكون حدثت 
في عدة مناطق وذلك بحسب تواجده داخل المملكة، و فيما يخص المكالمات الدولية والتجوال 

الدولي التي يجريها العميل فال يمكن ربطها بأي منطقة ألنها تتم خارج الحدود الجغرافية للمملكة.

أبرز النتائج التشغيلية على مستوى المجموعة لعام 2019م مقارنة بعام 2018م:

يعود سبب انخفاض صافي الربح خالل عام 2019م بمبلغ 115 مليون ريال مقارنة بالعام السابق 
بشكل رئيسي إلى األسباب التالية:

ارتفاع تكلفة اإليرادات بمبلغ 486 مليون ريال.  )1
ارتفاع مصاريف االستهالك واإلطفاء بمبلغ 1,194 مليون ريال نتيجًة الستمرار الشركة باالستثمار   )2

في البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس واأللياف الضوئية وكذلك االستثمارات الكبيرة في 
البرامج واألنظمة المتعلقة بخدمات الحوسبة السحابية والخدمات المدارة وبرامج أمن 

المعلومات وأيضاً نتيجًة لتأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 16 ابتداًء من األول من 
يناير 2019م.

اإلجماليإيرادات أخرى -غير محلية )ماليين الرياالت(إيرادات المملكة العربية السعودية -محلية )ماليين الرياالت(

شركة االتصاالت السعودية، الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت 
المحدودة )حلول اس تي سي(، شركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة تي 

سي اي سي( ،شركة قنوات االتصاالت السعودية ،شركة االتصاالت السعودية 
المتخصصة )اس تي سي المتخصصة( شركة عقاالت المحدودة )عقاالت(، شركة 

سفاير المحدودة )سفاير(, شركة المدفوعات الرقمية السعودية )stc pay(، شركة 
أبراج االتصاالت المحدودة (توال(, شركة المنطقة الذكية للعقار. 

شركة اس تي سي البحرين )سابقاً: فيفا البحرين(، شركة 
اس تي سي الخليج لإلستثمار القابضة )إس تي سي الخليج(، 

شركة اس تي سي تركيا القابضة المحدودة )شركة اس 
تي سي تركيا(، شركة إس تي سي اسيا القابضة المحدودة 

)اس تي سي آسيا(، شركة االتصاالت الكويتية )اس تي سي 
الكويت )سابقا: فيفا الكويت (

49,970 4,397 54,367

%التغير2018م موحدة )معدلة(2019م موحدةالبيان )ماليين الرياالت(

قائمة الدخل: 

4.63%51,9632,404 54,367اإليرادات 

2.26%)486()21,490( )21,976(تكلفة اإليرادات 

6.29%30,4731,918 32,391إجمالي الربح 

9.23%)1,683()18,228( )19,911(إجمالي المصاريف التشغيلية

1.92%12,245235 12,480الربح التشغيلي 

90.17%)376()417( )793(اإليرادات والمصروفات األخرى 

1.87%)14( )748( )762(الزكاة و ضريبة الدخل 

)1.40%()155(11,080 10,925صافي الدخل

)1.07%()115(10,780 10,665صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة 

)13.33%()40(260300صافي الدخل العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة
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تسجيل إجمالي إيرادات )مصاريف( أخرى بمبلغ )793( مليون ريال مقارنة بمبلغ )417( مليون ريال   )3
للعام السابق، والسبب بشكل رئيسي يعود إلى ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 370 مليون ريال 
بسبب إصدار الشركة صكوك دولية بمبلغ 1,250 مليون دوالر أمريكي وإعادة تصنيف جزء من 
 IFRS 16 مصاريف عقود اإليجار ضمن تكاليف التمويل إثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية

ابتداًء من األول من يناير 2019م.
نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 ابتداًء من األول من يناير 2019م، تأثر الربح قبل   )4

االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائب )EBITDA( للفترة الحالية إيجاباً  
بمبلغ 756 مليون ريال.

قروض المجموعة وتتمثل فيما يلي:

و فيما يلي تفاصيل الصكوك:  
اعتمدت شركة االتصاالت السعودية stc برنامج صكوك بقيمة اجمالية تبلغ خمسة مليار ريال 
سعودي كحد أقصى وتم إصدار الشريحة األولى وفيما يلي بياناتها كما في 31 ديسمبر 2019م:

2018م موحدة2019م موحدةالبيان )ماليين الرياالت(

321 327 مرابحات قصيرة األجل 

1,965 2,253مرابحات طويلة األجل

2,286 2,580إجمالي المرابحات 

6,6702,000صكوك 

-62تورق

4,286 9,312 اإلجمالي

تاريخ االستحقاقنسبة الفائدةالقيمة اإلجمالية لإلصدارفئة اإلصدارتاريخ اإلصداراإلصدار

2 مليار1 مليون ريال سعودييونيو 2014مصكوك االتصاالت محلية
يونيو 2024م3 شهور سايبور +0.7%ريال سعودي

4.670 مليار200 الف دوالر امريكيمايو 2019مصكوك االتصاالت دولية
مايو 2029م3.89%ريال سعودي
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و فيما يلي تفاصيل المرابحات:  

المسدد خالل جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية
الرصيد القائم العام

طبيعة الجهة المانحةالشركة
تاريخ الحصول مدة التمويلالتمويل

قيمة العملةعلى التمويل
التمويل

قيمة 
2018 م2019 مالمستخدم

الجزء غير المتداولالجزء المتداول

2018م2019م2018م2019م

شركة االتصاالت 
السعودية – 

المملكة العربية 
السعودية

1,0001,0000550000ريال سعوديابريل – 102008 سنواتمرابحةبنك سامبا

3,5003,50001940000ريال سعوديابريل – 102008 سنواتمرابحةبنك الرياض

5,0005,00002780000ريال سعوديابريل – 102008 سنواتمرابحةالبنك األهلي

سوق أدوات 
الدين

2,0002,00000002,0002,000ريال سعودييناير – 2014 10 سنواتصكوك 

سوق أدوات 
الدين

4,6704,670004,6700دوالر امريكي مايو - 102019 سنواتصكوك 

16,17016,1700527006,6702,000المجموع

الشركات 
التابعة

بنوك دولية 
ومحلية

مرابحة وتورق 
وتسهيالت 

ائتمانية

من سنة إلى 
عشر سنوات

4,3339536117389922,253596متنوعمنذ 2011

إجمالي مرابحات 
أو قروض 
المجموعة

20,50317,12366443893208,9233,965

- بعض المرابحات المذكورة أعاله مضمونة بسندات ألمر واعتمادات مستندية.
- يتضمن الجزء المتداول وغير المتداول من المرابحات على مرابحات بحوالي 54 مليون ريال مقابل رهن أصول ثابتة.
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فيما يلي بيان بقيمة المبالغ النظامية المستحقة والمدفوعة من قبل الشركة مع وصف موجز لها 
وبيان أسبابها:

ماليين بيان 
السببالوصفالرياالت 

ما يتم سداده أو تحميله على الفترة وفقاً ألحكام التراخيص الممنوحة 866الرسوم الحكومية
متطلب نظاميللشركة مقابل تقديم الخدمة تجارياً ورسوم استخدام الطيف الترددي.

4,707أنصبة أرباح
ما يتم سداده أو تحميله على الفترة كتوزيعات أرباح للحكومة والجهات 
شبه الحكومية )صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد 

والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(.
متطلب نظامي

متطلب نظاميما يتم سداده أو تحميله على الفترة وفقاً ألحكام نظام العمل في المملكة.623  التأمينات االجتماعية

ما يتم سداده أو تحميله على الفترة وفقاً ألحكام وقواعد فريضة الزكاة 803الزكاة وضريبة االستقطاع وأخرى 
متطلب نظاميونظام ضريبة الدخل ورسوم نظام سداد في المملكة. 

إجمالي المستحق والمدفوع إلى 
 تمثل المبالغ النظامية المستحقة والمدفوعة للحكومة.6,999الجهات الحكومية وشبه الحكومية

العقوبات والجزاءات والقيود االحتياطية   
  )CITC(أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت في هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

ومجلس المنافسة عدداً من القرارات ضد شركة االتصاالت السعودية، وانطالقاً من مسؤولية 
الشركة في دفاعها عن حقوق المساهمين بناًء على الحق الممنوح لها بموجب األنظمة، فقد تم 

التظلم على تلك القرارات بموجب دعاوي قضائية تم رفعها أمام القضاء.

وتتنوع أسباب تلك القرارات الصادرة ضد الشركة حسب نوع االدعاء المنسوب للشركة، فبعضها 
يتعلق بتأسيس شرائح االتصال مسبقة الدفع، والبعض اآلخر يتعلق بما ُينسب للشركة من ادعاء 

بعدم تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة مشغل آخر أو رفض طلبات نقل األرقام، أو تقديم عروض 
غير معتمدة من الهيئة، واستخدام ترددات بدون ترخيص، أو عدم تنفيذ توجيهات الهيئة المتعلقة 

بشكاوى العمالء خالل المهلة المحددة.

وقد بلغ عدد القضايا التي رفعتها الشركة ضد تلك القرارات 1,306 قضية بنهاية العام المالي 2019م، 
بقيمة إجمالية قدرها 919 مليون ريال، وتفصيل موقف هذه القضايا على النحو التالي:

قضايا منتهية بموجب أحكام نهائية ضد الشركة بنهاية العام المالي 2019م عددها 878 قضية    
بقيمة إجمالية قدرها 293 مليون ريال سعودي.

قضايا منتهية بموجب أحكام نهائية لصالح الشركة بنهاية العام المالي 2019م عددها 336 قضية    
بقيمة إجمالية قدرها 553 مليون ريال سعودي.

قضايا قائمة وما زالت متداولة أمام ديوان المظالم بنهاية العام المالي 2019م عددها 92 قضية    
بقيمة إجمالية قدرها 74 مليون ريال سعودي منها 26 قضية صدر بشأنها أحكام ابتدائية لصالح 

الشركة بقيمة إجمالية قدرها 31 مليون ريال سعودي.



33

إدارة المخاطر المؤسساتية  
المخاطر االستراتيجية والتشغيلية:

يشهد قطاع االتصاالت تغيرات متسارعة في مجاالت تقنية وتشريعية واقتصادية وغيرها، مما يؤدي 
إلى تجدد مخاطر إيجابية وسلبية، ويتطلب هذا من المنشئات استشرافا للمستقبل، وتفاعال، ومرونة، 

ودراسة شاملة للمخاطر. وسعياً من مجموعة االتصاالت السعودية الستثمار الفرص واستيعاب 
التحديات؛ من أجل الحد من آثار المخاطر السلبية واستثمار اإليجابية منها، ولتعزيز سمعة المجموعة 
والحفاظ على حقوق المساهمين، وتقديم أفضل الخدمات لعمالئها، فقد وضعت السياسات واألطر 

واإلجراءات الضرورية؛ القائمة على المعايير الدولية المعتمدة إلدارة المخاطر، لضمان التعرف على 
المخاطر المحتملة المؤثرة مسبقا، ومن ثم تحديد مالك لها، وتحليلها، وقياسها، ووضع خطط درئها، 
ورفع التقارير على نحو دوري لمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة، كذلك تقوم المجموعة بالتنسيق مع 

الهيئات الحكومية ومنها وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، 
ووحدة المخاطر الوطنية، وهيئة األمن السيبراني، وغيرها من الجهات ذات العالقة ورفع التقارير 

المتضمنة للتوصيات الالزمة للجنة المخاطر التنفيذية ولجنة المراجعة.

وقد استحدثت المجموعة هذا العام مؤشراً لقياس أداء إدارة المخاطر ضمن بطاقة كل نائب رئيس، 
ودشنت تدريبا إلزاميا، يهدفان لرفع ثقافة المخاطر على كل المستويات، وتتم متابعة المخاطر من 

خالل ممثلي المخاطر في كل قطاع. 

ويوضح الجدول أدناه أهم المخاطر االستراتيجية والتشغيلية التي تم تحديدها بعد تطبيق إجراء 
إدارة المخاطر، ووفقا للمعيار الدولي إلدارة المخاطر ISO_31000، وبعض خطط درئها، وقد تم وضع 

المخاطر المالية في الجزء الخاص باألداء المالي من هذا التقرير.

الخطر

الهجمات السيبرانية:

الهجمات السيبرانية على القطاعات الحيوية ومنها قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات تزداد 
احتماليتها على ضوء المستجدات اإلقليمية والدولية، وقد  تؤدي إلى تعطيل خدمات االتصاالت 

وتقنية المعلومات، تعرض البيانات لالختراق.

استمرارية األعمال واحتواء الكوارث:
استمرارية الخدمات وتوافرها بالكفاءة المناسبة وفقا للمعايير الدولية يعتبر هدفا أساسيا تسعى 

شركة االتصاالت السعودية لتحقيقه، وذلك من خالل توفير بيئة متكاملة وخطط وبرامج تستوعب 
أي طارئ يؤدي لتوقف كل أو بعض خدمات المجموعة.

التطورات التنظيمية:
تتسم البيئة التنظيمية في أماكن عمل المجموعة بالتطور المستمر، وتؤثر على نحو مباشر على 

أعمالها، ومع تعدد الجهات التشريعية تتجدد التحديات والفرص. ويتوجب التعامل معها وااللتزام بها 
على نحو يحافظ على مكتسبات المجموعة ومصالح ذوي العالقة.
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اضطرابات سلسلة التوريد:
تتعامل المجموعة مع عدد كبير من مزودي الخدمات، ويواكب ذلك خطر االعتماد على مزود واحد 

لتنفيذ أعمال أساسية في المجموعة.

خطط درء المخاطر
تستمر المجموعة في تعزيز وحدة األمن السيبراني، ويتم تطوير األنظمة والسياسات الداخلية، ورفع 

مستويات إجراءات األمان، وتكثيف التوعية، كما يتم اختبار فعالية خطط أمن المعلومات.  

تقوم المجموعة باستكمال مراحل برنامج احتواء الكوارث، الذي يستهدف أهم أنظمة وتطبيقات 
البنية التحتية، حيث طرحت المجموعة مشروعات إضافية لتعزيز نظم احتواء الكوارث لضمان 

استمرارية األعمال والخدمات أخذا في االعتبار مختلف االحتماالت. ويقوم فريق االستجابة للطوارئ 
باإلشراف على أعمال خطط الطوارئ الرئيسة، وإجراء التجارب االفتراضية على نحو دوري.

تقوم المجموعة بدراسة التشريعات التنظيمية على نحو مستمر، وتنسق الجهود مع القطاعات ذات 
العالقة بها في داخل المجموعة وخارجها، وتطبق أفضل المعايير لضمان تقديم أفضل الخدمات 

لعمالئها على نحو يحقق أهداف الخطط الوطنية. كما تم اعتماد تنظيم إداري جديد لقطاع الشؤون 
التنظيمية ليساهم في تعزيز قدرات المجموعة في المجال التنظيمي.

تقوم المجموعة بتنويع سالسل اإلمدادات بحيث ال تعتمد على أعداد محدودة من الموردين، 
كما تؤكد في عقودها على أن تكون األنظمة متوافقة مع بعضها مهما اختلف المورد. كما تراجع 
أوضاع الشركات المتعاقد معها، وتضع تشريعات للتأكد من مالءتها المالية والتشغيلية لمتطلبات 

المجموعة، بما يواكب التطور التقني وسالمة خطط أعمالها. 

المخاطر المالية:

إدارة مخاطر االئتمان  
لدى المجموعة سياسات وارشادات معتمدة تسمح فقط بالتعامل مع أطراف أُخرى ذات تصنيف 

ائتماني مرتفع وتضع حدود بمقدار التعرض للمخاطر لكل طرف .تسمح سياسات وإرشادات 
المجموعة باالستثمار فقط لدى أطراف أُخرى ذات تصنيف ائتماني جيد صادرة عن وكاالت تصنيف 

ائتمان عالمية وتقيد التعرض للمخاطر لكل جهة على أن ال تتعدى نسبة التعرض عن 30% من حقوق 
ملكية الشركاء في الطرف اآلخر .تتم مراقبة مخاطر اإلئتمان الخاصة للمجموعة بشكل ربع سنوي. با 

ستثناء تركيز مخاطر االئتمان المذكور في إيضاح 11 في القوائم المالية السنوية، فإن تركيز المخاطر 
المتعلقة بالمدينين التجاريين يعتبر محدود ألن عمالء المجموعة يتكونون من عدد كبير من عمالء 

غير ذوي العالقة .يتم وضع شروط الدفع والحد االئتماني بالتوافق مع معايير قطاع االتصاالت.
 يتم إجراء تقييم مستمر للوضع المالي للمدينين التجاريين وتعتقد اإلدارة عدم الحاجة لتكوين 

مخصص مخاطر ائتمان زيادة عن المخصص الحالي لإلنخفاض في قيمة هذه األرصدة )للمزيد من 
التفاصيل، أنظر إيضاح رقم 11 في القوائم المالية السنوية(.

باإلضافة إلى ذلك، تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشأن الضمانات المالية المقدمة فيما يتعلق 
بترتيبات التمويل لبعض الشركات التابعة. إن الحد األعلى لتعرض المجموعة لهذه المخاطر هو 

المبلغ األعلى الذي قد يتعين على المجموعة سداده عند استحقاق الضمان .ال يوجد أي مؤشر أو 
واقعة تدل على أن المجموعة ستتكبد أي خسائر بشأن ضماناتها المالية بتاريخ إعداد القوائم  

المالية الموحدة
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إدارة مخاطر العمالت األجنبية  
يعتبر الريال السعودي العملة الوظيفية للمجموعة والمثبت سعر صرفه مقابل الدوالر األمريكي.

وعليه، فإن المجموعة معرضة فقط لتقلبات أسعار الصرف من العمليات بالعمالت األجنبية اأُلخرى 
عدا الدوالر األمريكي. ولذا فإن خطر تقلب العمالت االجنبية منخفض على مستوى المجموعة.

إدارة مخاطر السيولة  
وضعت المجموعة إطار عمل شامل إلدارة مخاطر السيولة من أجل الوفاء بمتطلبات التمويل 

والسيولة القصيرة

والمتوسطة والطويلة األجل للمجموعة على ضوء التعليمات المعتمدة.

تقوم المجموعة بالتأكد من توفر السيولة عن طريق االحتفاظ بإحتياطيات نقدية وإستثمارات قصيرة 
األجل وتسهيالت ائتمانية تلتزم بها وغير مسحوبة من بنوك محلية ودولية ذات تصنيف ائتماني 

عالي .تحدد المجموعة متطلبات سيولتها عن طريق المراقبة المستمرة لتوقعات النقد قصيرة 
وطويلة األجل بالمقارنة مع التدفقات النقدية الفعلية. يتم مراجعة موقف السيولة بالمجموعة 

بشكل دوري ويتم إجراء اختبارات الضغط باستخدام عدة إفتراضات متعلقة بالمصاريف الرأسمالية، 
توزيعات األرباح، تحصيل المدينين التجاريين، وسداد القروض بدون إعادة التمويل.

يبين الجدول أدناه تواريخ اإلستحقاق التعاقدية المتبقية لاللتزامات المالية للمجموعة وفترات 
السداد المتفق عليها. تم إعداد الجدول على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة لاللتزامات 

المالية ووفقا القرب تاريخ يجب على المجموعة السداد فيه.

31 ديسمبر 2019م
التدفقات النقدية غير المخصومة ) آالف الرياالت (

أكثر من سنة الى 5 سنة فأقلالقيمة الدفترية
أكثر من 5 سنواتسنوات

--9,007,6879,007,687دائنون تجاريون وآخرون )إيضاح 32(

9,312,815401,9672,918,8576,053,423قروض )إيضاح 25(

--2,111,1612,111,161توزيعات أرباح مستحقة )إيضاح 30(

2,881,1771,532,7981,689,324483,919التزامات عقود اإليجار )إيضاح 29(

1,618,653221,347885,3861,068,815التزامات مالية أُخرى )إيضاح 30(

7,3735,5231,243607التزامات مشتقة )إيضاح 30(

24,938,86613,280,4835,494,8107,606,764

31 ديسمبر 2018م ) آالف الرياالت (

--4,082,3294,082,329دائنون تجاريون وآخرون )إيضاح 32(

4,286,012323,1962,020,0012,000,000قروض )إيضاح 25(

--81,92781,927توزيعات أرباح مستحقة )إيضاح 30(

1,528,923221,347885,3861,290,161التزامات مالية أُخرى )إيضاح 30(

-6,1404,4511,689التزامات مشتقة )إيضاح 30(

9,985,3314,713,2502,907,0763,290,161
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لدى المجموعة تسهيالت تمويل غير مستخدمة بمبلغ 4,611 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2019م )2018م: 1,072 مليون ريال سعودي( تتوقع إدارة المجموعة وفاءها بالتزاماتها من 

خالل التدفقات النقدية التشغيلية والنقد وما يماثله والمتحصالت من األصول المالية المستحقة 
السداد. وفقاً لشروط االتفاقيات مع المشغلين، يتم مقاصة المدينين والدائنين التجاريين فيما يتعلق 

برسوم المكالمات والتجوال ويتم سداد صافي المبالغ المستحقة. وبالتالي تم إظهار المبالغ المتعلقة 
بها بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة.

يوضح الجدول التالي األدوات المالية المعترف بها والتي تم عمل مقاصة لها، أو أنها خاضعة 
التفاقيات مقاصة رئيسية ملزمة واتفاقيات مشابهة أُخرى كما في:

صافي المبالغالمبالغ التي تم إجراء مقاصة لهاالمبالغ اإلجمالية31 ديسمبر 2019م ) آالف الرياالت (

21,372,368)4,758,685(26,131,053األصول المالية مدينون تجاريون وآخرون

18,694,412)4,758,685(23,453,097االلتزامات المالية دائنون تجاريون وآخرون

31 ديسمبر 2018م ) آالف الرياالت (

14,493,149)2,559,381(17,052,530األصول المالية مدينون تجاريون وآخرون

14,092,907)2,559,381(16,652,288االلتزامات المالية دائنون تجاريون وآخرون

31 ديسمبر 2019تغيرات غير نقديةتدفقات نقدية1 يناير 2019البند ) آالف الرياالت (

310,953389,339 )1()242,147(320,533قروض قصيرة االجل 

540,7741,300,242 )2()712,467(1,471,935التزامات عقود اإليجار - الجزءالمتداول

8,923,476)314,619(3,965,4795,272,616 قروض طويلة االجل

5,757,9474,318,002537,10810,613,057األجمالي

31 ديسمبر 2018تغيرات غير نقديةتدفقات نقدية1 يناير 2018البند ) آالف الرياالت (

133,610320,533 )1()460,840(647,763 قروض قصيرة االجل 

3,965,479)40,501( )1( -4,005,980 قروض طويلة االجل 

93,1094,286,012)460,840(4,653,743األجمالي

فيما يلي التغيرات في االلتزامات الناشئة عن األنشطة المالية:

1. تتضمن بشكل رئيسي إعادة تصنيف من الجزء غير المتداول إلى الجزء المتداول.
2. تتضمن بشكل رئيسي التزامات عقود إيجار جديدة
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مخاطر معدل الربح  
تنشأ مخاطر المجموعة الرئيسية المتعلقة بمعدل الربح من القروض واألصول المالية بمعدالت 

فائدة متغيرة .تقوم بعض شركات المجموعة بإدارة مخاطر معدالت الربح من خالل استخدام عقود 
مقايضة معدل الربح .لم يحدث أي تغيير على تعرض المجموعة لمخاطر الربح أو الطريقة التي تدار بها 

هذه المخاطر وقياسها .تم تحليل األثر أدناه بناًء على التعرض لمعدالت الربح بالنسبة لألدوات المالية 
غير المشتقة في نهاية السنة المالية .وحيث أن تحليل األثر يشير إلى أثر التغير في معدل الربح السائد 

في السوق على الربح أو الخسارة، وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات ذات المعدل العائم، فقد تم 
إعداد هذا التحليل بافتراض أن المبالغ القائمة في نهاية السنة هي قائمة طوال السنة .إن الزيادة أو 

النقص بمقدار 20 نقطة أساس تمثل تقييم اإلدارة للتغيرات المعقولة المحتملة في معدل الربح .إذا 
كانت معدالت الربح أعلى )أقل( بمقدار 20 نقطة أساس مع إبقاء بقية المتغيرات ثابتة، سينخفض 

) سيرتفع( ربح المجموعة بمبلغ 18 مليون ريال سعودي )2018م: 4.5 مليون ريال سعودي( هذا  
األثر اإلفتراضي على ربح المجموعة ينشأ بشكل أساسي من األثر المحتمل لاللتزامات المالية  

بمعدل ربح متغير.

القيم العادلة لألدوات المالية  
تستخدم المجموعة تقنيات تقييم تتناسب مع الظروف الراهنة والتي توفر بيانات كافية لقياس 
القيمة العادلة. ألغراض إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف عمليات قياس القيمة العادلة ضمن 

المستوى ١، ٢ أو ٣ استناداً إلى درجة ما إذا كانت هذه المدخالت إلى عمليات قياس القيمة العادلة 
يمكن مالحظتها، وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة بصورة شاملة )للمزيد من التفاصيل، أنظر 

إيضاح رقم 42-2 في القوائم المالية السنوية(.

إدارة رأس المال  
تدير المجموعة رأس مالها لضمان:

قدرتها على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية.  
تمويل رأس مالها العامل ومتطلبات االستثمارات االستراتيجية بكفاءة وعلى النحو األمثل.  

تقديم سياسة توزيع أرباح على المدى الطويل تحافظ على استقرار دفع توزيعات األرباح.  
زيادة العوائد للمساهمين ألقصى حد ممكن.  

الحفاظ على تركيبة مالئمة من الدين وحقوق الملكية.   

تقوم المجموعة بمراجعة هيكلة رأسمالها في ضوء قرارات االستثمارات االستراتيجية، وتغيرات البيئة 
االقتصادية، وتقوم بتقييم تأثير هذه التغيرات على تكلفة رأس المال والخطر المتعلق برأس المال. 

ال تخضع المجموعة ألي متطلبات خارجية تتعلق بهيكل رأس مالها. ولم تدخل المجموعة أي 
تعديالت على أهداف وإجراءات إدارة رأس المال خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

تقوم المجموعة بمراجعة هيكلة رأس المال بشكل سنوي لتقييم تكلفة رأس المال واألخطار 
المتعلقة به. تهدف المجموعة لتحقيق النسب التالية:

1. نسبة مستوى الدين مقابل الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء تساوي 
200% أو أقل.

2. نسبة مستوى الدين مقابل الدين وحقوق الملكية تساوي 50% أو أقل.
)للمزيد من التفاصيل، أنظر إيضاح رقم 42-1 في القوائم المالية السنوية(.  



38

معامالت مع الجهات ذات العالقة 

المعامالت التجارية واالرصدة مع الجهات ذات العالقة )شركات زميلة ومشاريع مشتركة(  
خالل السنة، بلغت تعامالت المجموعة التجارية مع الجهات ذات العالقة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر كما يلي:

تتم عمليات البيع والشراء من الجهات ذات العالقة وفقا لشروط التعامل العادية. ان األرصدة 
القائمة غيرمضمونة وبدون عمولة ولم يتم تقديم او استالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة 

من أو إلى الجهات ذات العالقة. 

وفيما يلي بيانًا باألرصدة القائمة في نهاية السنة المالية:  

المعامالت التجارية واألرصدة مع جهات ذات عالقة )الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة   
بالحكومة( 

بلغت اإليرادات المتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م: مبلغ 6,873 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018م: 6,335 مليون 

ريال سعودي( وبلغت المصاريف المتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة 
بالحكومة )متضمنة الرسوم الحكومية( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م: مبلغ 2,748 مليون 

ريال سعودي )31 ديسمبر 2018م: 3,214 مليون ريال سعودي(.

تجدر اإلشارة الى أنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم )196( بتاريخ 4 ربيع ثاني 1440هـ )الموافق 11 
ديسمبر 2018م( تم تعديل نسب المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمات االتصاالت 
تجارياً في المملكة لتصبح نسبة موحدة قدرها 10% سنوياً من صافي إيرادات االتصاالت اعتباراً من 1 

يناير 2018م عوضا عن النسب السابقة والبالغة 15% من صافي إيرادات خدمات الهاتف الجوال و%10 
من صافي إيرادات خدمات الهاتف الثابت و8% من صافي إيرادات خدمات المعطيات. وباإلضافة إلى 

ذلك تم دمج تراخيص الخدمات للشركة لتكون ترخيصاً موحداً.

2018م 2019م البيان ) آالف الرياالت (

503,008 430,682 خدمات االتصاالت المقدمة

17,188 29,050  خدمات االتصاالت المستلمة

مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة البيان ) آالف الرياالت(

31 ديسمبر 2018م 31 ديسمبر 2019م 31 ديسمبر 2018م 31 ديسمبر 2019م

23,184 38,910 338,652 292,020  شركات زميلة

112,801 168,173 5,444 12,215  مشاريع مشتركة 

135,985 207,083 344,096 304,235  
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بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة مع الجهات الحكومية كما في 31 ديسمبر 2019م: مبلغ 18,508 
مليون ريال )31 ديسمبر 2018م: 12,343 مليون ريال سعودي( )للمزيد من التفاصيل، أنظر ايضاح 
رقم 11-2 في القوائم المالية السنوية(. وبلغ إجمالي رصيد الذمم الدائنة مع الجهات الحكومية 

كما في 31 ديسمبر 2019م مبلغ 953 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018م: 3,706 مليون ريال 
سعودي(. علماً أنه من ضمن المعامالت التجارية مع الجهات الحكومية، استثمرت المجموعة بمبلغ 

3,902 مليون ريال سعودي في الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية خالل الربع األول من عام 2019م 
)للمزيد من التفاصيل، أنظر ايضاح رقم 17-2 في القوائم المالية السنوية(.

القروض إلى جهات ذات عالقة  

مصالح االطراف ذات العالقة )أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية(  
لم تبـرم الشركة أية أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية ألعضاء مجلس اإلدارة، أو للرئيس 

التنفيذي/ أو الرئيس التنفيذي للمالية، أو ألي شخص ذي عالقة بأٍي بهم.

ج. التوجهات االستراتيجية
نصت رؤية stc على أن تكون مزود الخدمات الرقمية الرائد اقليمياً، وبالتالي تمكين اقتصاد منوع 

ورقمي في المملكة ومنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا. واستراتيجية stc “تجرَّأ“ هي مخطط 
إلدراك هذه الرؤية بالتركيز على المحاور التالية:

ْع في حجم ونطاق الشركة“ “تَوسَّ ت. 
ْد تجربة العميل لتتوافق مع المعايير الدولية“ “جدِّ ج. 

“stc َرْقِمْن شركة“ ر. 
“أْسرِْع في تطوير األداء“. أ .  

في عام 2019م، واصلت stc دورها الرائد في تنويع اقتصاد المملكة وغيرها من االقتصادات 
اإلقليمية من خالل تمكين الرقمنة وتوفير المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة لألفراد والشركات 

والحكومات. خالل السنتين الماضية -منذ انطالق استراتيجية تجرأ - حرصت stc على توفير أفضل 
الخدمات لعمالئها وساهمت في بناء القدرات البشرية والتكنولوجية والعمليات. ونتيجة لذلك 

حققت stc نتائج مبهرة في األداء المالي ونتائج استراتيجية أساسية، وتعتبر stc من أفضل شركات 
االتصاالت أداًء على مستوى العالم من حيث هامش الربحية والعائد على رأس المال المستثمر. كما 

تميزت stc بتصنيفها من ضمن أفضل 10 شركات اتصاالت عالمياً من حيث القيمة السوقية، وكان 
ذلك دليًلا قوًيا على ثقة المستثمرين في أداء الشركة وقدراتها وإمكانياتها المستقبلية للنمو. وتعزز 

العالمة التجارية الحديثة لشركة stc قدرتها على تمكين االقتصادات الرقمية في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا ممتثلة بقيمها )الحيوية -التفاني -اإلقدام(.

إن أحد الدوافع الرئيسة إلستراتيجية “تجرأ“ هو التنوع في الخدمات الرقمية والمبتكرة، بعيداً عن 
خدمات االتصاالت التقليدية، لذلك استمر تركيز إدارة الشركة متمحور حول تقديم الخدمات الرقمية 

للعمالء والتحول الرقمي الداخلي للشركة، حيث حققت التحركات االستراتيجية لشركة stc في مجال 
التكنولوجيا المالية )stc pay( ووسائل اإلعالم الرقمية )Jawwy TV( أداًء وإقبااًل قوياً من العمالء، 
كما أدت جهود الرقمنة الداخلية إلى تحسينات كبيرة في الكفاءة والمدة الزمنية إلطالق الخدمات 

وتنفيذ الحمالت، كما ساهمت في زيادة استخدام التحليالت المستندة على البيانات باإلضافة 
إلى زيادة استخدام تطبيق )mystc( الخاص باألفراد وتطبيق )MyBusiness( الخاص بالشركات 

)التطبيقات الخاصة بخدمة العمالء والمبيعات الرقمية(. كما استثمرت stc في تحديث بنيتها التحتية 
في عام 2019م. وأوفت بالتزاماتها الوطنية المتعلقة بالتغطية والسرعة في تكنولوجيات النطاق 

العريض الثابتة والمتنقلة كجزء من الخطة الوطنية للنطاق العريض، باإلضافة إلى توسيع ونشر خدمة 
 .5G الجيل الخامس

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019مالبيان ) آالف الرياالت (

5,3582,360القروض إلى كبار تنفيذيي المجموعة 
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د. الموارد البشرية 
تركزت أعمال ونشاطات الموارد البشرية خالل العام 2019م على العمل على مجموعة من المبادرات 

والمشاريع االستراتيجية والتي ساعدت على إحداث نقلة نوعية في أعمال stc وتساهم في 
جعلها أكثر تمحوراً حول عمالؤها وموظفيها على حداً سواء. بادر قطاع الموارد البشرية في إعداد 

استراتيجية لنشاط الموارد البشرية تدعم استراتيجية stc وتتكامل معها من خالل التركيز على 
رقمنه العمليات التي تنّظم نشاط الموارد البشرية وإدخال أفضل الممارسات الناجحة في الشركات 

المتقدمة. وقد تم إنجاز العديد من البرامج وكان من أبرزها:

 هيكلة قطاع الموارد البشرية

 رفع نسبة السعودة وتمكين المرأة

تم العمل على وضع خطط توظيف للعام المالي 2019م بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 
والتوجهات االستراتيجية للشركة من خالل ضخ دماء جديدة وذلك لغرض رفع نسبة السعودة من 

جهة ودعم توظيف الكوادر الوطنية الشابة من جهة أخرى وكانت مخرجات هذه العمليات على 
النحو التالي:

 ضخ دماء جديدة في الشركة من خالل توظيف عدد يتجاوز 570 سعودي منهم 379 موظف من 
حديثي التخرج في عام 2019م.

 رفع نسبة السعودة في الشركة من 90.43% في نهاية 2018م لتصبح 90.8% في نهاية 2019م.

 الحفاظ على متوسط أعمار الموظفين في الشركة بمعدل 40.7 في نهاية 2019م كما كان 
في نهاية عام 2018م ويتوقع ان يتم تخفيض متوسط العمر الى مستويات أدنى على المدى 

المنظور.

 العمل على تمكين المرأة من خالل زيادة نسبة توظيف السيدات بزيادة 42% عن العام الماضي، 
حيث تم توظيف عدد يتجاوز 233 موظفة في عام 2019م وحيث كان العدد في نهاية 2018م 

317 موظفة.     

 تمكين المرأة من خالل التعيين على وظائف قيادية، حيث بلغ عدد الموظفات الالتي يشغلن 
مناصب إدارية في الشركة 21، حيث تم توظيف عدد 18 موظفة على وظائف إشرافية في عام 

2019 منها عدد 2 مدير عام و 3 مدير إدارة و 13 مدراء شعب. 

 تم زيادة نسبة السعودة بنسبة 10% لموظفي العقود وذلك ضمن مخرجات مشروع تحسين 
جودة المقاولين، حيث تم زيادة نسبة السعودة من 51% في نهاية 2018م لتصبح 61% في 

نهاية 2019م.

 برنامج التقاعد المبكر
استمرار تطبيق برنامج التقاعد المبكر الذي استفاد منه عدد 586 موظف في عام 2019 والذي 

ساهم في رفع كفاءة الشركة من خالل تقليل عدد العمالة الفائضة والذي انعكس إيجابا على ارتفاع 
صافي أرباح الشركة وتخفيض تكاليف الشركة المالية طويلة األمد، باإلضافة إلى تخفيض متوسط 

أعمار موظفي الشركة.
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 سياسات الموارد البشرية
بادر قطاع الموارد البشرية بإجراء مراجعة شاملة للسياسات الحالية التي تحكم وتنظم نشاط الموارد 

البشرية في الشركة، آخذين بعين االعتبار مصلحة الموظف والشركة في آٍن واحد، حيث تم رصد 
جوانب ومجاالت تطوير تلك السياسات من واقع الممارسة والتطبيق على أرض الواقع لتنظيم 

العالقة بين الشركة والموظفين، هادفين بذلك إلى إيجاد بيئة عمل حاضنة للكفاءات، وعلى وجه 
الخصوص ما يلي:

تحديث واعتماد سياسة الموارد البشرية االستراتيجية  
تحديث واعتماد سياسة التعليم والتطوير.  

تحديث واعتماد سياسة إدارة الرواتب.  
تحديث واعتماد سياسة إدارة أداء الموظفين.  

تحديث واعتماد سياسة البدالت.  
تحديث واعتماد سياسة التكليف الوظيفي.  

تحديث واعتماد سياسة التوظيف الداخلي )نافس(.  
تحديث واعتماد سياسة قروض السيارات.  

تحديث واعتماد سياسة قواعد السلوك والجزاءات.  
تحديث واعتماد جدول المخالفات والجزاءات.  

إعادة تصميم الهيكل التنظيمي لوحدة المستهلك   

رفع المستوى التنظيمي لإلدارة العامة للشؤون التنظيمية إلى قطاع الشؤون التنظيمية   

استحداث قطاع الشؤون القانونية   

إعادة تصميم الهيكل التنظيمي لوحدة األعمال   

استحداث وحدة الشؤون المؤسساتية   

إعادة هيكلة وحدة االستراتيجية   

هيكلة الوحدة التنظيمية ألمن المعلومات   

مراجعة بعض المزايا للموظفين بما يتوافق مع استراتيجية الشركة   

 الجودة والمواصفات الدولية المعتمدة
سعت الشركة ومازالت على ان تكون منهجية وعمليات التعليم والتطوير وفق أحدث الطرق وأعلى 

مواصفات الجودة العالمية المعتمدة في مجاالت التعليم والتطوير، لذا حرصت على تكليل هذه 
الجهود بالحصول على شهادات دولية في الجودة وهي:

 ISO 9001:2015 quality management systems  
ISO 10667-2 Assessment service delivery  

 ISO 29993 learning services outside formal education  
 ISO 40180 information technology  



42

  إنجازات التعليم والتطوير في أرقام خالل عام 2019م 
خالل عام 2019 تم تطوير وتدريب عدد 10,755 موظف.  

عدد المتدربين في برامج التدريب االلكترونية 13,132 في برامج التدريب االلكتروني والتفاعلي   
في مجاالت اللغة االنجليزية، التدريب االداري، التدريب المتخصص.

عدد الساعات التدريبية االلكترونية خالل عام 2019م 156,4.31 ساعة.   
عقد 1.048 فعالية تدريبية شملت العديد من البرامج الفنية التخصصية، والبرامج االدارية    

والشهادات الدولية المتخصصة.
تنفيذ التدريب الخارجي لعدد 831 موظف.   

تنفيذ عدد من ورش العمل والندوات لعدد 2,339.   
.Sending 831 employees to external training  

 TIP. تطوير وتأهيل عدد 379 موظف في برنامج  

  التعاقب الوظيفي
التعاقب الوظيفي عملية هامة واستباقية تمنح الشركة ميزة تنافسية من خاللها تضمن الشركة 

توفر مجموعة من القادة الجاهزين لشغل المناصب التنفيذية لتحسين مستوى االستعداد للبدالء 
المعتمدين، وقد ساهمت عملية التعاقب الوظيفي في رفع نسبة التوظيف الداخلي للمناصب 
القيادية حيث بلغت النسبة 84% خالل العام 2019م، كما بلغت نسبة التدوير الوظيفي %29 

للمناصب القيادية.

  برنامج القرض السكني
تولي الشركة اهتماما كبيرا بالعنصر البشري ولما يمثله تملك المنزل من أهمية كبيرة لالستقرار االسري 

وأثر إيجابي كبير على إنتاجية الموظف والحفاظ على المواهب ساهمت الشركة خالل هذا العام في 
تملك ما يقرب من 1,218 موظف لمنازلهم عن طريق برنامج القرض السكني وهي بذلك تدعم جهود 

المملكة في رفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين كأحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030.

  قروض السيارات
 تقرض الشركة موظفيها “السعوديين“ المعينين على وظائف مدير شعبة فأعلى ومن في حكمهم 

مبلغا ماليا محددا بغرض شراء سيارة حيث استفاد من هذا البرنامج 509 موظف. 
 

  مساهمة تعليم األبناء
انطالقا من حرص الشركة على توفير أفضل بيئة عمل ولضمان استقرار الموظفين تساهم الشركة 

في تغطية تكاليف تعليم أبناء الموظفين شاغلي الوظائف اإلشرافية حيث استفاد من هذا البرنامج 
أكثر من 3000 طالب. 

  برامج الدعم المالي للموظفين
هي أربعة برامج )برنامج المنح التكافلية، برنامج القروض الحسنة، إعانة الزواج، برنامج دعم أسر 

الموظفين المتوفين(، صممت هذه البرامج لدعم موظفي الشركة ممن يواجهون أعباء مالية 
لدعمهم بقروض حسنة وميسرة أو منحهم إعانات مالية غير مستردة حسب شروط كل برنامج. وبلغ 

عدد الموظفين المستفيدين من برامج اإلعانة في الشركة بمختلف أنواعها 2,580 موظفا.
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  برنامج صندوق الحاالت الطبية الخاصة 
يستفيد منه الموظفين وعوائلهم في بعض الحاالت الخاصة التي ال تغطيها وثيقة التأمين الطبي، وقد 

استفاد منه ما يقارب 630 حالة ما بين البرامج التأهيلية وعالج األسنان المتقدم لألطفال وعمليات 
تصحيح النظر وعالج حاالت العقم واألجهزة التعويضية.

  بدل تعليم لذوي االحتياجات الخاصة 
تم تغطية بدل تعليم لما يقارب 358 إبن وإبنة من ذوي االحتياجات الخاصة.

  تطوير وتحسين برنامج عمولة المبيعات )تستاهل(  

من واقع الممارسة والتطبيق على الواقع تم رصد جوانب التحسين والتطوير في برنامج     
العموالت )تستأهل( والمكون من برامج فرعيه عوضا عن البرنامج السابق لتحقيق أهداف    

الشركة:  
برنامج تستاهل لعمولة المبيعات يهدف إلى تحفيز موظفين المبيعات ورفع معدالت     

اإلنتاجية ورضى العميل بما ينعكس على أرباح وايرادات الشركة.  
عدد الموظفين المستفيدين من البرنامج خالل العام 766 موظف.  

بلغت الحوافز المدفوعة لموظفين المبيعات من خالل برنامج عمولة المبيعات تستاهل    
خالل العام 81.6 مليون ريال  

  شركاء أكاديمية اس تي سي
في الوقت الحاضر لدى أكاديمية stc شراكات استراتيجية مع عدة جهات داخلية وخارجية على سبيل 

المثال وليس الحصر منها مركز القيادة اإلبداعية، يوداستي، مؤسسة مسك الخيرية، وشركة جوجل 
وشراكات قادمة مع جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وامبريال كوليدج في لندن.

  المشاركات منذ إطالق أكاديمية اس تي سي

عدد المشتركينالجهة المقدمةاسم البرنامج 

)20( مشتركشركة سيكيوريتي أنكوربرنامج األمن السيبراني 

)200( مشتركبرنامج يودسيتيعدة برامج متخصصة في تحليل البيانات و الذكاء اإلصطناعي

AIDEA 50( مشتركشركة مايكروسوفتمسابقة الذكاء اإلصطناعي(

)240( مشتركشركة جوجلبرنامج التسويق الرقمي 

)1,200(مشتركبرنامج يوداستي بالتعاون مع مسكعدة دورات في تحليل البيانات والبرمجة 

)600( مشتركوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمبادرة صناعة الحلم 

)56( مشتركأكاديمية stcمعسكر لطالب المرحلة الثانوية لسايبر كرافت 

برامج اس تي سي في مجال الرقمنة )بما في ذلك برامج 
األكاديمية في القيادة الرقمية(

stc 3,774( مشتركأكاديمية(



44

هـ. المسؤولية االجتماعية
تواصل stc مسيرتها الحافلة باإلنجازات في المسؤولية االجتماعية، كونها الشركة الوطنية الرائدة 

في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة، والممكن الرئيس للتحول الرقمي مع حرصها على 
تعزيز النمو في مسارات جديدة غير تقليدية إلثراء حياة المجتمع.

وتشمل رحلة التحول جميع أعمالها وتحسين طرق أدائها بالتشارك مع جميع األطراف ذات الصلة، 
لمواكبة التوجهات العالمية، والتي من خاللها يتم رصد الفرص والحد من المخاطر وإحداث التغيير 

المطلوب، مع التطوير وتنمية القدرة على التكيف مع بيئة األعمال المتجددة. حيث سعت stc إلى 
تبني أهداف التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة، وأجرت تقويما لألهداف التي يمكن أن 

تسهم في تعزيزها، ومن ثم ربطت هذه األهداف بنهج االستدامة على مستوى stc، كما ساعدت 
ثقافة المسؤولية االجتماعية والمتأصلة لدى stc - منذ تأسيسها - في دعم ومساندة مسيرة 

مشاريع وبرامج المسؤولية االجتماعية. وقد ساهمت الشراكة في عام 2018م مع مؤسسة الملك 
خالد الخيرية الى الدفع برحلة االستدامة لدى stc إلى آفاق أبعد وأكثر ابداعاً في العام 2019م، 

لتعظيم أثر برامج المسؤولية االجتماعية وإلى التأثير المستدام وقياس األداء غير المالي، مع 
االستفادة من تنوع العالقات الثرية لدى المؤسسة مع كيانات القطاع غير الربحي بالمملكة. وقد 

ارتكزت استراتيجية االستدامة على ركائز أربعة وهي:

1. زيادة الوصول والربط من خالل التقنية.
االستثمار في تنمية ورفاهية القوى العاملة.  .2

تبني ممارسات األعمال المسؤولة والخاضعة للمساءلة.  .3
4. إعداد حلول رقمية مبتكرة للمستقبل

وفي مسيرتها الحافلة خالل العام، والتزاما من stc نحو االستدامة والريادة فيها، وتفعيل شراكاتها 
وعالقاتها مع محيطها اإلقليمي والدولي، انضمت stc إلى عدد من المنظمات الدولية الرائدة في 

مجاالت االستدامة والمسؤولية االجتماعية والمتخصصة في قياس األثر، حيث انضمت لمنظمة 
القيمة االجتماعية الدولية Social Value International ومقرها بريطانيا، والمعتمدة من مجلس 
الوزراء البريطاني والمتخصصة في معايير قياس العائد على االستثمار االجتماعي SROI وتضم أعضاء 
 stc من 45 دولة، وتهدف الى قياس النتائج االجتماعية والبيئية واالقتصادية للمشاريع. كما توجت
مسيرتها خالل العام بانضمامها لشبكة المبادرة العالمية إلعداد التقارير GRI، وتعتبر منظمة دولية 

مستقلة رائدة في إعداد تقارير االستدامة منذ عام 1997م، وتساعد الشركات على فهم وتوضيح 
تأثير عملياتها على القضايا المتعلقة باالستدامة مثل تغيير المناخ وحقوق االنسان والحوكمة والرفاه 
االجتماعي، وتعتبر stc أول شركة اتصاالت في المنطقة عضو في هذه المنظمات الدولية، ومحليا، 

كما انضمت لعضوية جمعية سالسل اإلمداد والمشتريات، والتي أنشأت مؤخرا وتعتبر جمعية وطنية 
غير ربحية تركز على تطوير قطاع سالسل اإلمداد والمشتريات في المملكة، وتسعى لتقديم خدمات 

ذات قيمة مضافة ومستدامة لدعم المحتوى المحلي ونقل وتوطين المعرفة والتقنية للكوادر 
الوطنية، وتهدف إلى بناء عالقات استراتيجية مع شركاء محليين وعالميين العتماد نظام حوكمة 
وبناء نظام واتصال مؤسسي فعال مع الجهات الحكومية والخاصة وتفعيل التعاون والتكامل مع 

هذه الجهات. والشركة بهذه الخطوات تحقق سبقا في مسيرة إنجازاتها الثرية.

وهنا أهم إنجازات المشاريع والبرامج التي حققتها المجموعة في مجال المسؤولية االجتماعية في 
2019م.
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المشاريع االستراتيجية:
تمكين المرأة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات

إيماناً منها بالدور الهام الذي تضطلع به المرأة السعودية في مسيرة التنمية الوطنية، بادرت 
المجموعة بتصميم وتخطيط هذا المشروع والذي اطلق عام ٢0١8م مواكبا الستراتيجية االستدامة 

في الشركة، نحو تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مجاالت متخصصة في االتصاالت والتقنية، 
وبناء مجتمع رقمي يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة، وقد نظمت جلسة ضمن مبادرة 
أقِدميstc وذلك للحديث والمناقشة حول »المحادثات الصعبة« في بيئة العمل والتحديات التي 

تواجهها المرأة العاملة في سوق العمل وكيفية البحث عن الحلول والطرق الكفيلة لتعزيز دور المرأة 
وتمكينها في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، كما تمت المشاركة كراعي بالتيني في »ملتقى 
المرأة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات« والذي نظمته وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 

بمركزها الرئيس بالرياض، بحضور أكثر من 400 سيدة من المهتمات بالمجال التقني، وهدف الملتقى 
إلى تثقيف السيدات السعوديات في مجال التقنية، وتحفيزهن على اكتساب المعرفة والخبرة. وفي 

هذه المسيرة الحافلة أعلنت الشركة تأسيس أول مجلس لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق 
العمل، تحت رئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة، حيث يعد المجلس مرجعاً داخلياً لكل ما يتعلق 

بجميع شؤون منسوبات الشركة، ودعمهن وتمكينهن في المجاالت المختلفة، السيما في المناصب 
القيادية من خالل مبدأ الكفاءة. حيث تفخر الشركة بمنح المواطنات السعوديات الفرصة إلثبات 

جدارتهن في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات.

مشروع نادي التطوع المتخصص
تسعى stc الى تمكين القطاع الثالث والمؤسسات غير الربحية وبناء قدراتها بهدف تحقيق األثر 
واستدامته، في ظل التحديات المتعددة والتي يواجهها ذلك القطاع مثل نقص الموارد البشرية 

المتخصصة وقلة الممارسات المهنية في تنمية القطاع الثالث غير الربحي. وتم إطالق هذا المشروع 
كمبادرة ضمن مهام ومسؤوليات إدارة المسؤولية االجتماعية، وتعدت أعداد الموظفين المسجلين 
أكثر من 1000 موظفا متطوعا على مستوى المملكة. وأهتم النادي منذ إنشائه بنشر ثقافة التطوع 
المتخصص بين الموظفين وترسيخ اهميته في تنمية المجتمع من خالل استغالل الكفاءات البشرية 

المتخصصة العاملة في الشركة في كافة العلوم المختلفة )تقنية المعلومات، البرمجة، التسويق، 
الترجمة( باإلضافة إلى تطوير قدرات المتطوع من خالل اكتساب مهارات وخبرات جديدة من خالل 

التطوع لساعات عمل معينه في الجمعيات الخيرية ومناشط العمل الخيري والتطوعي وجهاته 
المتعددة. كما تركز اهتمام النادي التطوعي منذ انطالقه على تنظيم وتوسيع أنشطة التطوع 

لتعظيم األثر كذلك تقديم خدمات التطوع المتخصص للجمعيات الغير ربحية التي تهتم بصعوبات 
التواصل لتوفير التكاليف وزيادة كفاءة العمل للوصول إلى المستفيدين النهائيين. وركزت فكرة نادي 

التطوع على ساعات تطوع بحد أدنى ساعتين أسبوعيا وبما ال يقل عن 8 ساعات شهريا و 24 ساعة 
تطوع سنويا.  

مشروع خلّك التغيير
تحرص المجموعة على نشر ورفع ثقافة الريادة االجتماعية لمجتمع االتصاالت الداخلي والخارجي 
وتبنت في سبيل ذلك مشروع “خلّك التغييرImpact- U“ كحاضنة أعمال اجتماعية للمساهمة 
في تطوير حلول مبتكرة لمشاكل المجتمع العصرية أو إيجاد واستغالل الفرص لتطوير المجتمع 

المحلي، حيث تسعى من خالله إلى تحقيق تفعيل مساهمة افراد المجتمع البتكار الحلول التنموية 
المستدامة وتوطين ثقافة االبتكار االجتماعي ألحداث أثر مجتمعي او للتحديات المحلية االقتصادية 

او البيئية. ومن خالل هذا المشروع يتم خلق التحدي لكافة المشاركين للتعاون والمنافسة في 
تحديد مشكلة اجتماعية واقتراح حل لها، ومن ثّم احتضان األفكار من خالل مرحلة االحتضان األولي 
التي سيتم فيها تحليل المشكلة ثّم فهم وتطوير الحل قبل دراسة األثر المتوقع، فيما تكون المرحلة 

األخيرة هي مرحلة االحتضان الرئيس التي يتم فيها إقامة ورش العمل إلنجاح نموذج الحل وبناء 
نموذج العمل باإلضافة لنموذج نظرية التغيير. كما يتوافق المشروع مع رؤية المملكة 2030 الهادفة 
الى استدامة القطاع غير الربحي وتعزيز دوره وتعظيم أثره من خالل تفعيل المسؤولية االجتماعية في 
القطاع الربحي عبر ابتكار مشاريع ذات عائد اجتماعي إيجابي، باإلضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على 

رد الجميل للمجتمع من خالل برامج المسؤولية االجتماعية واالستدامة.
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ERP مشروع نظام تخطيط موارد الجمعيات الخيرية
ساهم عدم وجود مظلة تقنية موحدة ومتقنة وشفافة في خلق كثير من التحديات واإلشكاالت 
للعمل الخيري وللجمعيات الخيرية وغير الربحية في المملكة بشكل أكثر دقة وكان أبرزها انخفاض 

مستوى الشفافية إضافة الى تدني األداء واإلنتاجية لدى القطاع الثالث، وكذلك عدم وجود تكامل 
بين بيانات الجمعيات الخيرية مع األخذ باالعتبار ضعف وعدم وجود بنية تحتية لألنظمة التقنية 
للجمعيات الخيرية مما أفضى الى عدم كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيد، كل تلك األسباب 

مجتمعة تطلبت الحاجة الى وجود نظام متقدم وكفؤ يهدف لتنظيم احتياجات الجمعيات الخيرية 
في مجاالت الموارد البشرية والمحاسبة وإدارة التبرعات وغيرها. وإيمانا بدور stc المهم والمؤثر 
 “ ERP والتزاما بمسؤوليتها االجتماعية ، تبنت بناء برنامج “نظام تخطيط موارد الجمعيات الخيرية

عبر شركاء مختصين ولهم خبرة واسعة في المجال التقني، واليوم تستفيد منه حوالي 20 جمعية 
خيرية وغير ربحية، وقريبا ستلحق بها نظيراتها في كل مناطق ومدن المملكة. ويعتبر المشروع منصة 
إلكترونية متكاملة لتخطيــط وإدارة مـوارد المنظمات والجمعيات الخيرية ويمكـن تكييـف إعداداتـه 

بعـدد غيـر محـدود مـن الحسـابات واإلدارات واألقســام ومراكــز التكلفــة واالنشــطة ومراكــز 
الربحيــة وتحليــل الحســابات وتصنيفـات البضائـع والخدمـات.

 stc Grant برنامج المنح االجتماعية
حرصاً من المجموعة على االرتقاء بأعمالها ومبادراتها لتكون متوافقة مع رحلة االستدامة والتأثير 

االجتماعي والتزاماً منها بتبني ممارسات تجارية مستدامة تم تصميم برنامج المنح stc Grant؛ 
للمساهمة في تغيير ثقافة الرعايات المباشرة لمشاريع وبرامج القطاعات الخيرية عبر تبني مشاريع 

ذات أثر وقيمة اجتماعية عالية تساعد في تحسين جودة وإجراءات العمل داخل المنظمة أو حل 
مشكلة اجتماعية بطريقة إبداعية لخدمة المستفيد األخير وذلك وفقا لمعايير وضوابط هادفة 

لتحقيق غايات البرنامج. ويستهدف البرنامج بناء قدرات القطاع غير الربحي وإيجاد حلول مبتكرة 
ومستدامة لمشاكل تنموية، ليكون ممكناً لفئات كثيرة في المجتمع ويساهم في تعظيم األثر 
في مجتمعنا، وذلك من خالل استهداف المنظمات غير الربحية التي تركز على الفئة التي تعاني 

من مشكالت التواصل مثل: المكفوفين والصم والبكم، التأتأة، متالزمة داون، التوحد. باإلضافة 
الى التركيز على بناء حلول تقنية مبتكرة للتحديات االجتماعية. ووفقا لمعايير قياس العائد على 

االستثمار االجتماعي SROI، وكذلك المنهجية المتبعة للقياس، فإن المشاريع والبرامج المقدمة 
تخضع لـ 6 مراحل، والتي تتضمن وضع وكتابة نطاق المشروع وتحديد أصحاب المصلحة وإشراكهم، 
وتحديد النتائج ووصفها عبر إنشاء “خريطة التأثير“ بمشاركة أصحاب المصلحة، والتثبت من النتائج 
وإعطائها قيمة، باإلضافة إلى تحديد األثر عبر استخدام عدة طرق معتمدة للتقييم، وقياس العائد 
على االستثمار االجتماعي، وإعداد ورفع التقرير النهائي إلى أصحاب المصلحة. ومن أجل االستفادة 

من البرنامج فيجب أن تكون الجمعية الخيرية مرخصة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وأن 
تستهدف المنظمات التي سيتم تمويلها ذوي الدخل المحدود/ المنظمات ذات االهتمام 

بالفئات التي لديها مشاكل في التواصل، وتركز المنظمات والبرامج على واحد على األقل من 
مجاالت االستثمار االجتماعي مثل التواصل من خالل التقنية، االستثمار في القوى العاملة، حلول 

رقمية مبتكرة.
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مشاريع وبرامج االستثمار االجتماعي
تمكين مؤسسة “سعفة القدوة الحسنة“ عبر دعمها بمبلغ مليون ريال، وذلك لتحقيق أهدافها   
والمتمثلة في نشر وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والعدالة في المجتمع، وأن تكون بمثابة مرجع 

وطني للمعرفة والخبرة في المواضيع المتعلقة بالشفافية والنزاهة، وإجراء أبحاث ودراسات 
موسعة في المجاالت ذات الصلة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

إقامة حمالت للتبرع بالدم في المركز الرئيس للشركة وعدد من مناطق المملكة لصالح المرضى   
المنومين بالمستشفيات الحكومية. 

بادرت المجموعة باحتضان تطبيقThe Clinicians وتصميمه وتطويره بالتعاون مع مجموعة من   
االطباء السعوديين للمساهمة في نشر الخدمات واالستشارات الطبية الالزمة للحاالت المرضية 

في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة عبر منصة تقنية مبتكرة يجتمع بها أطباء، و يصل عدد 
األطباء المسجلين فيه حوالي ألفي طبيب – من 45 تخصص طبي – وعدد الحاالت التي عالجها 

التطبيق حوالي 500 حالة على مستوى المملكة.
مشروع وحدة طباعة الرسومات البارزة في جمعية المكفوفين بالرياض، حيث ُتعنى بالوسائل   
الملموسة للمكفوفين وتنتج لوحات ثنائية وثالثية االبعاد وقوالب للنسخ، تمّكن المكفوفين 

من تكوين ُصور ذهنيه لألشياء. وتعليمهم من خالل الوسائل التعليمية البارزة التي تنتجها هذه 
الوحدة و ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم ويسهل دمجهم فيه، إضافة الى تمكين الجمعية 
من قيامها بمهمة التعليم من خالل الوسائل المتخصصة والمبتكرة. يحتوي المشروع على وحدة 

متكاملة ألجهزة حاسب آلي ومرتبط بها أجهزة طابعات متخصصة إلنتاج الوسائل التعليمية 
الملموسة كالكتب التعليمية واالرشادية واللوحات ثالثية االبعاد والطباعة بلغة برايل بالتعاون مع 

عدة جهات تعليمية، لتمكين الكفيف من استخدام تلك الكتب وقراءتها والتعلم واالندماج من 
خالل حاسة اللمس، ويشرف على الوحدة فريق فني متخصص في هذه النوعية من األجهزة..

بادرت stc بتجهيز قاعات لألطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في جمعية اسر التوحد    
بالمنطقة الشرقية، وتحتوي على:

غرفة النطق والتخاطب    
غرفة العالج الطبيعي والوظيفي    

غرفة تنمية المهارات وتعديل السلوك     
غرفة التكامل الحسي    

غرفة ورش العمل والمحاضرات    

إطالق قاموس إشاري تعليمي لألطفال بالتعاون مع الجمعية السعودية لمترجمي لغة اإلشارة   
لتمكين هذه اللغة العالمية ونشر المعرفة عنها وخدمة إخواننا واخواتنا من الصم.

تمكين رواد األعمال عبر حاضنة برنامج InspireU وتقديم أفضل الخدمات واالستشارات والحلول   
التقنية للمساعدة في اختيار المشاريع المحتضنة.

خدمة “التبرع عبر الرسائل النصية Short code للجمعيات الخيرية بالمملكة وهي من الحلول   
التقنية لهذه الجهات، الستدامة مشاريعها وبرامجها، ووصل عدد المستفيدين منها  

حوالي 300 جمعية.
الدعم الفني لبرنامج خط “مساندة الطفل“ رقم 116111 والذي يعد أحد المشاريع الرائدة لبرنامج   

االمان االسري الوطني لخدمة الطفولة بالمملكة، ليكون قناة تواصل سهلة وميسرة للمستفيدين 
من خدمات الخط.

المساهمة في تمكين المحتوى المحلي من خالل برنامج روافد، بهدف التركيز على تطوير قطاع   
المنشآت الصغير والمتوسطة والتركيز على االبتكار والصناعات المحلية وتوطين الوظائف لرفع 

نسبة السعودة في الوظائف القيادية والفنية. وبلغ حجم مساهمته في المحتوى المحلي حوالي 4 
مليار ريال .

مشروع تجهيز معمل متكامل للحاسب االلي وتقنياته ومعمل لألدوات السمعية للمكفوفين   
بمعهد النور لتوفير التقنيات المساندة لطالب المعهد من ذوي اإلعاقة البصرية وتدريبهم عليها.

مشروع التبرع بأجهزة الحاسب االلي وملحقاتها مع الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات اآللية   
“ارتقاء“ لالستفادة من أجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها الخارجة عن الخدمة لتقوم الجمعية بإعادة 
تأهيلها وتوزيعها على الجهات الخيرية أو التعليمية لخدمة الفئات التي لديها تحديات في التواصل، 

وتمكينهم تقنيا باألجهزة الخارجة عن الخدمة والصالحة لالستخدام، وسلمت الشركة الدفعة 
األولى من االجهزة وعددها 100 جهاز حاسب آلي.



48

stc و. االستدامة في
يتمثل طموح stc في تمكين المجتمع من خالل قيادة التحول الرقمي في المملكة والمنطقة 

 stc بطريقة تزيد من اآلثار اإليجابية اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، حيث يتحدد إطار عمل االستدامة في
بسبعة مجاالت أساسية مهمة للنجاح، ومن خالل التميز في هذه المجاالت يمكن لـ stc أن تساهم 

بطموح في مستقبل مستدام.

ممارسة األعمال بنزاهة
نلتزم بقيادة منهجية تتجاوز مجرد االلتزام القانوني، وتعزز من الممارسات التجارية المسؤولة التي 

تضع باستمرار معايير جديدة للشفافية والنزاهة والثقة و الحوكمة الفعالة. كما يتمثل جزء أساسي 
من هوية stc في ضمان وجود برامج استراتيجية تعالج قضايا مثل الحوكمة الفعالة، وأخالقيات 

العمل ، وااللتزام، وإدارة سلسلة توريد مسؤولة، والسلوك التنافسي القوي إلدارة المخاطر وحقوق 
اإلنسان.

تعزيز اآلثار االقتصادية
طموحنا هو أن نكون مساهمين في توسع االقتصاد بشكٍل مزدهر بما يتوافق مع تحقيق رؤية 

المملكة 2030 والمنطقة. وسوف نسعى لتحقيق ذلك عبر أنشطتنا االقتصادية المباشرة، من خالل 
دعم النمو االقتصادي للبنية التحتية التصاالتنا والمنصات والخدمات الرقمية المتنامية.

ممارسة
األعمال بنزاهة

تمكين القوى
البشرية

العناية بالبيئة

تعزيز اآلثار
االقتصادية

إثراء الحياة
والتجارب

 توسع الوصول إلى
التكنولوجيا

واالتصال

تعزيز الفرص
الرقمية المبتكرة
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إثراء الحياة والتجارب
إثراء الحياة والتجارب من خالل جعل استخدام االتصاالت أسهل وأكثر أمانا، وتوفير خدمات ذات 

جودة عالية تساعد العمالء على حماية أنفسهم من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تحدثها 
التقنيات الجديدة. باإلضافة إلى توفير المتطلبات األساسية لجودة الخدمات؛ إليجاد أفضل تجربة 

للعمالء وجعل الحياة الرقمية أسهل، نعزز فيها االستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

توسع الوصول إلى التكنولوجيا واالتصال
ملتزمون باعتماد أفضل بنية تحتية رقمية لالتصاالت في المملكة وبناء بنية تحتية بقوة 5G. باإلضافة 
إلى عزمنا على ضمان وصول كل شخص إلى الخدمات الرقمية وخدمات االتصاالت بأسعار في متناول 

الجميع.

تعزيز الفرص الرقمية المبتكرة
تمكين ودعم االبتكارات في التكنولوجيا والتحول الرقمي والتي ال تعرف حدوداً في خلق إمكانيات 

جديدة للتنمية المستدامة. باإلضافة إلى عزمنا على تسهيل هذا التطور في مجال الصحة اإللكترونية 
والتعلم اإللكتروني، مع تمكين اآلالف من المشاريع للحد من آثارها البيئية من خالل التحول الرقمي.

العناية بالبيئة 
هدفنا تقليل اآلثار المباشرة لخدمات التقنية ومنتجات االتصاالت على البيئة، بما يساهم بشكل 

إيجابي في معالجة أثار تغير المناخ والذي يعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية بشكل عام 
ومنطقتنا بشكل خاص. ولذلك التزمنا بتحقيق صافي انبعاثات صفرية، نسعى فيه ألن نكون رائدين 

في تحقيق هذا الهدف على المستوى اإلقليمي.

تمكين القوى البشرية
االستثمار بشكل مستمر ومكثف في تطوير القوى العاملة الوطنية في البلدان التي نعمل فيها. 

باإلضافة إلى استهداف تمكين المرأة من خالل رفع نسبة القوى العاملة النسائية على كافة 
المستويات.
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ز. خدمة حجاج بيت الله الحرام في موسم   
   حج عام 1440هـ  

واصلت مجموعةstc تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والقطاعات المشاركة في حج 
عام1440 هـ، حيث نشرت شبكة الجيل الخامس في أكثر من 196 موقعاً في المدينة المنورة ومكة 

المكرمة والمشاعر المقدسة، باإلضافة إلى العديد من الخدمات والتقنيات والحلول الرقمية، وقد 
ساهمت التوسعات التي قامت بها والتي تعتبر األضخم في تاريخ المشاعر المقدسة، في تسجيل 

شبكة stc ألرقام قياسية، وأثبتت هذه التوسعات فعالياتها عند ساعات الذروة التي شهدت نمواً 
هائاًل في حجم الحركة بلغت ذروته بنسبة 137% مقارنة بالعام الماضي، وتم كذلك نقل الحركــة 

الصوتية عبــر الجيل الرابع VoLTE بحجــم نمو بلغ في ســاعات الذروة أكثر من 366% مقارنة 
بالعام الماضي.

وأتاحت stc شبكة الجيل الخامس بشكل رئيس في ثالث خدمات هي: الواي فاي وتقنية 
الهولوجرام والطائرات المسيرة “الدرونز“ والتي استخدمت ألول مرة في الحج، ومكنت الحجاج من 
االتصال بالشبكة السريعة عبر الواي فاي في عدد من المواقع بالحرم المكي والمشاعر المقدسة، 
إضافة إلى عرض استخدام تقنية الهولجرام في مواقع محددة، تقدم تعليمات وإرشادات تفاعليه 

ومباشرة ومترجمة للحجيج تتعلق بالمناسك وطرق السالمة وتوجيهات الطوافة. 

وسجلت سرعات االنترنت سرعات قياسية غير مسبوقة في تاريخ مكة المكرمة بشكل خاص وعلى 
مستوى المملكة بشكل عام حسب تقارير Oockla المتخصصة، رغم االرتفاع والنمو الهائل في 

حجم الخدمات المنقولة عبر الشبكة واالمطار والتقلبات الجوية التي واكبت موسم الحج.

وشهدت شبكة stc بالمشاعر المقدسة ألول مرة استهالك بيانات بالجيل الخامس بلغ حجمها 7 
جيجابايت، حيث بلغ اجمالي حجم تمرير البيانات في مشعر منى أكثر من سبع تيرا بايت، منها 6 تيرا 

بايت عبر شبكة الجوال في منى بزيادة 39% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى 7جيجا بايت عبر شبكة 
الجيل الخامس، كما زاد عدد عمالء التجوال الدولي بنسبة 12% مقارنة العام الماضي، وسجلت 

الشبكة مؤشرات نجاح مميزة تجاوزت أكثر من نسبة %99.7.  

كما سجلت الشبكة زيادة في حجم البيانات بمزدلفة بنسبة 75% مقارنة بالعام الماضي، إذ زادت 
البيانات المحولة عبر الجيل الرابع 92%، فضاًل عن زيادة عدد العمالء الداخليين والدوليين الذين 

اختاروا شبكة stc بنسبة 12% و23% على التوالي، في حين ارتفع تمرير البيانات بعرفات بنسبة %90، 
ونما استخدام الجيل الرابع بنسبة 108%، وارتفع عدد العمالء والتجوال الدولي بنسبة %4.  

وبلغ عدد الحجاج الذي تم تفويجهم عبر تقنية االتصاالت الحيوية من stc المتخصصة التي 
استخدمتها النقابة العامة للسيارات التابعة لوزارة الحج والعمرة في يوم التروية بمنى أكثر من مليون 

حاج في 6 ساعات، كما اعتمدت وزارة الصحة على خدمات االتصاالت الحيوية في تسيير قوافل 
االسعاف التي قامت بتفويج الحجاج المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر 

بمكة إلكمال مناسك الحج.

وجهزت stc 230 عربة للدعم الفني للشبكة بجانب 55 مركزاً للصيانة و50 فريقاً فنيّاً للطوارئ، 
يعملون على مدار الساعة لخدمة الحجيج ومختلف القطاعات العاملة في الحج، إضافة إلى ذلك 

وفرت أكثر من 190 مركز خدمة منتشرة في العديد من المناطق مثل المطارات وأماكن إقامة 
الحجاج ومنافذ البيع بالتجزئة، مزودة جميعها بتقنية إعادة الشحن اإللكتروني، فضاًل عن منصات 

البيع بين مشعر منى وعرفة. 

وشاركت stc في دعم الحملة الوطنية لتوعية ضيوف الرحمن “الحج عبادة وسلوك حضاري“ بشكل 
فاعل، فضاًل عن مشاركتها للخطة اإلعالمية لوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات تحت عنوان #حج_

ذكي على شبكات مواقع التواصل االجتماعي، ومشاركة أكثر من 2,220 من منسوبي ومنسوبات 
stc في خدمة ضيوف الرحمن بإتقان الكثير منهم لغات متعددة تصل الى 6 لغات.
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وسخرت stc أحدث خدماتها مثل الحوسبة السحابية وانترنت األشياء بهدف دعم جهود الدولة 
لتسهيل خدمة ضيوف الرحمن، حيث تعمل هذه التقنيات على الرصد عن ُبعد للظروف البيئية درجات 

الحرارة والغازات ومستويات التلوث، إضافة إلى خدمات تعزيز السالمة وأجهزة االستشعار الخاصة 
بتحديد أماكن الحرائق واستخدام البيانات إليصال اإلنذار المبكر للرقم 911 والذي خصصته الداخلية 

لتلقي كافة البالغات.

وحظيت الشركة بتكريم صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين 
أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية؛ لدعمها الحملة الوطنية لتوعية ضيوف 

الرحمن “الحج عبادة وسلوك حضاري“، باإلضافة إلى تكريم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
لمساهمتها الفاعلة في نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج عام 1440هـ. 
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ثانيًا: مجلس إدارة الشركة
تكوين مجلس اإلدارة ولجانه 

وتصنيف أعضائه واإلدارة 
التنفيذية

حدد النظام األساس لشركة االتصاالت السعودية )stc( عدد أعضاء مجلس اإلدارة بتسعة أعضاء، وهو ما 
يتوافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد اُنتخب في عام 2018م مجلس إدارة 

جديد للدورة السابعة في 2018/4/28م ولمدة ثالث سنوات ميالدية، وُتبين الجداول التالية قائمة بأسماء أعضاء 
مجلس اإلدارة في دورته السابعة، وعضويتهم في مجالس اإلدارة في الشركات المساهمة المدرجة في السوق 

المالية وغير المدرجة داخل المملكة وخارجها وسيرهم الذاتية.
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أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وتصنيف عضويتهم

تصنيف العضويةالوظيفة السابقةالوظيفة الحالية الخبرات العمليةالمؤهالت العلميةالعضويةاالسمم

1

صاحب السمو 
الملكي األمير/ 
محمد بن خالد 

العبدالله الفيصل

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة التنفيذية
رئيس لجنة االستثمار

ماجستير إدارة 
األعمال

خبرة في المجال المصرفي واإلداري 
لمدة 26 سنة

رئيس مجموعة 
الفيصلية القابضة

نائب رئيس مجموعة 
الفيصلية القابضة

مستقل

الدكتور/ خالد بن 2
حسين بياري

نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

دكـوراه هندسة 
كهربائية

استاذ مشارك بجامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن لمدة 12 سنة، 
وخبرة في األعمال اإلدارية لمدة 

23سنة

مساعد وزير الدفاع 
للشؤون التنفيذية – 

وزارة الدفاع

الرئيس التنفيذي 
لشركة االتصاالت 

السعودية

غير تنفيذي/غير 
مستقل

األستاذ/ محمد بن 3
طالل النحاس

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة االستثمار

بكالوريوس 
المحاسبة

خبرة في المجال المصرفي وتطوير 
األعمال واإلدارة لمدة 32 سنة

محافظ المؤسسة 
العامة للتقاعد

مدير شبكة الفروع 
بمصرف اإلنماء

غير تنفيذي/غير 
مستقل

األستاذ/ راشد بن 4
إبراهيم شريف

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة االستثمار

ماجستير إدارة 
األعمال

خبرة عملية بالقطاع المالي وعضو 
عدد من الشركات المساهمة

رئيس اإلدارة العامة 
لالستثمارات في 

الشركات المحلية 
في صندوق 

االستثمارات العامة

الرئيس التنفيذي 
لشركة الرياض المالية

غير تنفيذي/غير 
مستقل

األستاذ/ سانجاي 5
كابور

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

ماجستير إدارة 
األعمال

خبرة في األعمال اإلدارية لمدة 
12 سنة

مستشار
رئيس مجلس تنفيذي 

في ماكروماكس
غير تنفيذي/غير 

مستقل

األستاذ/ روي 6
تشسنات

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة االستثمار

ماجستير إدارة 
األعمال

خبرة في األعمال اإلدارية لمدة 
31 سنة

مستشار
نائب الرئيس التنفيذي 

لالستراتيجية
شركة فرايزون

غير تنفيذي/غير 
مستقل

الدكتور/ إبراهيم بن 7
عبدالرحمن القاضي

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المراجعة
عضو اللجنة التنفيذية

دكتوراه هندسة 
كهربائية

أستاذ هندسة االتصاالت 
بجامعة الملك سعود لمدة 26 
سنة، و35 سنة خبرة في مجال 

االتصاالت والمعلوماتية والتخطيط 
االستراتيجي وإدارة المخاطر وأمن 

المعلومات واآلثار االقتصادية 
واالجتماعية للتقنية.

مستشار حر
كبير المستشارين في 

هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات

مستقل

األستاذ/ أسامة بن 8
ياسين الخياري

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة الترشيحات 

والمكافآت

بكالوريوس بحوث 
العمليات

خبرة في المجال اإلداري لمدة 
25سنة

متقاعد – ومستشار 
مستقل

المدير العام ورئيس 
القطاع الحكومي 

شركة اكسنتشر
مستقل

األستاذ/ أحمد بن 9
محمد العمران

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة الترشيحات 

والمكافآت

ماجستير علوم 
الحاسب اآللي

خبره في مجال تقنية المعلومات 
لمدة 18سنة

مساعد محافظ 
المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية 
لتقنية المعلومات

مدير عام إدارة البنية 
األساسية لتقنية 

المعلومات
في المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

غير تنفيذي/غير 
مستقل
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أعضاء لجان مجلس اإلدارة الخارجيين

تصنيف العضويةالوظيفة السابقةالوظيفة الحالية الخبرات العمليةالمؤهالت العلميةالعضويةاالسمم.

األستاذ/ خالد بن 1
بكالوريوس محاسبةعضو لجنة المراجعةعبدالله العـنقـري

خبرة فنية وإدارية في مجال 
التدقيق

مدير عام مؤسسة 
بابل الخير للتجارة 

والعقارات

رئيس الخدمات 
المصرفية الخاصة، 

ومدير منتجات برنامج 
اإلقراض والهبات 

المصرفية الخاصة في 
مجموعة سامبا المالية

عضو خارجي

األستاذ/ مدحـت بن 2
عضو لجنة المراجعةفــريـد توفـيق

ماجستير برنامج 
سيتي بنك آسيا 
والمحيط الهادي

خبرة فنية وإدارية في مجال 
التدقيق وإدارة المخاطر

مؤسس شركة 
لالستعانة بمصادر 

خارجية باسم 
IRSAA لحلول 

األعمال

مدير حسابات 
في مجموعة سامبا 

المالية
عضو خارجي

الدكتور/ عمـرو بـن 3
خبرة في مجال المحاسبة 9 سنواتدكتوراه المحاسبةعضو لجنة المراجعةخـالـد كـردي

نائب الرئيس 
التنفيذي لألعمال 

لشركة دسر

الرئيس التنفيذي 
للمالية لشركة 

أميانتيت العربية 
السعودية

عضو خارجي

4
المهندس/ طـارق 

بن عبدالعزيز 
الـرخيمي

ماجستير العلومعضو لجنة المراجعة
خبرة في مجال الخدمات المالية 

والمصرفية وإدارة البنوك 
االستثمارية وإدارة المخاطر 27 سنة

مستشار مالي 
مستقل ومستشار 

لالستثمار 

الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل السعودي 

الكويتي
عضو خارجي

األستاذ/ سلطان بن 5
عضو اللجنة التنفيذيةعبدالملك آل الشيخ

ماجستير العلوم 
المالية

خبرة في عمليات االستثمار 
المصرفي

نائب رئيس أول في 
قسم االستثمارات 

المحلية بصندوق 
االستثمارات العامة

نائب الرئيس – 
االستثمار المصرفي 

شركة السعودي 
الفرنسي كابيتال

عضو خارجي

المهندس/ ناصر بن 6
عضو اللجنة التنفيذيةسليمان الناصر

بكالوريوس الهندسة 
الكهربائية

خبرة في قطاع االتصاالت
الرئيس التنفيذي 
لشركة االتصاالت 

السعودية

الرئيس التنفيذي 
للعمليات في شركة 
االتصاالت السعوية 

عضو خارجي/ 
تنفيذي

عضو لجنة الترشيحات األستاذ/ جون براند7
والمكافآت

ماجستير االقتصاد 
التجاري وماجستير 

قانون األعمال 
وماجستير القانون 

الخاص 

خبرة في االستشارات اإلدارية
مستشار مستقل في 

شركة االستشارية 
القيادية 

شريك رئيس في شركة 
Egon Zehnder

عضو خارجي

األستاذة/ هدى بنت 8
محمد الغصن

عضو لجنة الترشيحات 
والمكافآت

ماجستير إدارة 
األعمال

خبرة في الموارد البشرية

مدير تنفيذي 
لعالقات الموظفين 
والتدريب في شركة 

أرامكو

المدير العام للتدريب 
والتنمية، في شركة 

أرامكو
عضو خارجي

األستاذ/ مازن بن 9
عضو لجنة االستثمارأحمد الجبير

ماجستير إدارة 
األعمال

خبرة في إدارة عدد من الشركات
العضو المنتدب 
لشركة جوارس

نائب الرئيس التنفيذي 
لشركة أموال الخليج

عضو خارجي
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

الوظيفة الحالية )االتصاالت المؤهالت العلميةاالسمم
الشركةالوظيفة السابقةالسعودية(

موبايليالرئيس التنفيذي للعملياتالرئيس التنفيذي لمجموعة stcبكالوريوس هندسة كهرباءم. ناصر بن سليمان الناصر1

stcنائب الرئيس لقطاع الماليةالرئيس التنفيذي للماليةماجستير محاسبةأ. أمين بن فهد الشدي2

نائب الرئيس لقطاع المشتريات بكالوريس نظم معلوماتم. عماد بن عودة العودة3
NUPCOالرئيس التنفيذي لشركة NUPCOوخدمات الدعم

Group CFOMountain Partners AGرئيس العمليات االستراتيجيةماجستير جغرافية جيرمي سيل4

نائب أعلى للرئيس للتقنية و بكالوريوس هندسة حاسبم. هيثم بن محمد الفرج5
stcنائب الرئيس لقطاع التشغيلالعمليات

نائب الرئيس لهيكلية التقنية ماجستيرهندسة حاسب آليأ. عبدالله بن محسن العويني6
stcنائب الرئيس لقطاع التقنيةالمؤسسية

نائب الرئيس لقطاع المراقبة بكالوريوس محاسبةأ. عبدالعزيز بن عبدالله القطعي7
stc الكويترئيس العمليات المالية )stc الكويت(والتقارير المالية

النائب األعلى للرئيس لوحدة بكالوريوس حاسب آليأ. رياض بن سعيد معوض8
stcنائب الرئيس للمبيعات الحكومية والشركاتاألعمال

نائب الرئيس لقطاع تجارب بكالوريوس نظم معلوماتأ. رياض بن حمدان العنزي9
stcنائب الرئيس لمراكز العناية بالعمالءالعمالء والعمليات

نائب الرئيس لقطاع الموارد بكالوريوس هندسة نظمم. أحمد بن مسفر الغامدي10
البشرية

مدير عام تخطيط الموارد البشرية والتطوير 
stcالتنظيمي

نائب قطاع تنفيذ االستراتيجية ماجستير إدارة أعمالم. محمد بن عبدالله العبادي11
سيسكوالرئيس التنفيذي لشركة سيسكووالشؤون التنفيذية

نائب للرئيس لقطاع تطوير بكالوريوس تقنية معلوماتأ. سلطان بن حسن بن سعيد12
حلول stcالرئيس التنفيذي لشركة حلول stcاألعمال

نائب الرئيس لقطاع التحليل دكتوراة تقنية معلوماتد. خالد بن منصور البراك13
العربية لخدمات األنترنتمستشار الشركة العربية لخدمات األنترنتوالبيانات المؤسسية

stcنائب الرئيس لقطاع التسويقنائب الرئيس لقطاع إدارة العمالءماجستير إدارة أعمالأ. ماركوس جولدير14

نائب الرئيس لقطاع األعمال ماجستير إدارة ماليةأ. وجناند ارنست فان تيل15
اتصاالت – االمارات نائب الرئيس إلستراتيجية التسعير والحوافزالمالية

نائب الرئيس لوحده النواقل بكالوريوس علم نفسأ. االن فرانسيس ويالن16
والمشغلين

 Vertiv Cmpany Managing Director
Northern EuropeVertiv

مدير عام مراجعة انظمة المعلومات رئيس المراجعة الداخليةماجستير إدارة تنفيذيةأ. عبد الله بن صايل العنزي17
stcوالشبكة

نائب الرئيس لقطاع الشؤون ماجستير إدارة اعمالديمتريوس لولياس18
Group chief operation officerLAP GreenN – Dubaiاالستراتيجية 

Vice President IE Corporate Learning عميد اكاديمية stcبكالوريوس هندسة طيرانرأفت باري مالك19
Alliance

نائب الرئيس لقطاع مالية ماجستير محاسبةعلي عبدالله حميد الفقيه الحربي20
البحريCFOالشركات 

stcمدير عام عمليات خدمة العمالءنائب الرئيس لقطاع التشغيل بكالوريوس هندسة كهربائيةبدر عبدالله سليمان اللهيب21

نائب الرئيس لقطاع العمليات بكالوريوس هندسة كهربائيةياسر زابن العتيبي22
stcمدير عام تطوير األعمالالتشغيلية بوحدة األعمال

stcمدير عام تصميم البنية التحتيةنائب الرئيس لقطاع البنية التحتيةبكالوريوس هندسه صناعيةخالد إبراهيم عبدالرحمن الضراب23

نائب أعلى للرئيس لوحدة بكالوريوس هندسة كهربائيةعليان محمد حمد بن وتيد24
stc البحرينالرئيس التنفيذي )stc البحرين(المستهلك

نائب للرئيس لقطاع التطوير ماجستير إدارة أعمالعثمان دهش عثمان الدهش25
حلول المتقدمةنائب الرئيس لألبحاث والتطويرالمؤسسي

نائب الرئيس لقطاع مبيعات بكالوريوس هندسة كهربائيةعبدالعزيز محمد عبدالرحمن الحيدر26
stcمدير عام مبيعات القطاع الحكوميالشركات

نائب الرئيس لقطاع األمن بكالوريوس نظم معلوماتياسر نجيب عبدالعزيز السويلم27
stcمدير عام لإلدارة العامة ألمن المعلوماتالسيبراني

نائب الرئيس لقطاع خدمات ماجستير إدارة أعمالبندر مسلم عاتق اللحياني28
stcمدير عام اإلدارة العامة لخدمات الجوالالجوال

نائب الرئيس لقطاع الخدمات ماجستير إدارة أعمالمنيف نايف بندر بن درويش29
stc قنواتنائب الرئيس لخدمات التوزيعالسكنية

نائب الرئيس و المستشار العام ماجستير إدارة أعمالمعضد فيصل معضد العجمي30
سابكعضو مجلس إدارة للشؤون القانونية

stcمدير عام عمليات التطبيقاتنائب الرئيس لقطاع التطبيقاتماجستير علوم الحاسبيزيد عبدالعزيز عبدالرحمن الفارس31

نائب الرئيس لقطاع الشؤون ماجستير إدارة متقدمةامير عبدالعزيز حمد الجبرين32
هيئة االتصاالت وتقنية مدير عام لشؤون التنظيمية والترخيصالتنظيمية

المعلومات

نائب الرئيس األعلى للشؤون ماجستير إدارة أعمالعبدالله عبدالرحمن عبدالله الكنهل33
هيئة االتصاالت وتقنية وكيل الوزارة لالتصاالت والبنية التحتيةالمؤسساتية

المعلومات

نائب الرئيس لقطاع المبيعات بكالوريوس إدارة اإلعمال الدوليةفيصل عبدالعزيز آدم البكري34
stcمدير عام المبيعات الحكومية الحكومية
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1

صاحب السمو الملكي 
األمير/ محمد بن خالد 

العبدالله الفيصل
رئيس مجلس اإلدارة

رئيس اللجنة التنفيذية
 رئيس لجنة االستثمار

م

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في 

مجالس إدارتها
 )الحالية( أو من مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محددة 
).... /

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إدارتها 

)السابقة( أو من مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة 

داخل 
المملكة

خارج 
المملكة

داخل 
المملكة

خارج 
المملكة

 stcشركة أودي كابيتالمساهمة مدرجةمساهمة مقفلة

----مساهمة مقفلةمجموعة الفيصلية2

مساهمة مقفلةشركة الخزامي 3

4
جي بي مورجان 

مساهمة مقفلةالسعودية

2

الدكتور/ خالد بن حسين 
بياري نائب رئيس 

مجلس اإلدارة عضو 
اللجنة التنفيذية

1stcالكويتمساهمة مدرجة stcمساهمة مدرجة

2
الشركة السعودية 
لتقنية المعلومات 

)SITE(
شركة االتصاالت التركيةمساهمة مقفلةمساهمة مدرجة

شركة أوجيه تيليكوم----3
ذات مسؤولية 

محدودة

4
الشركة العربية لخدمات 

)stc االنترنت )حلول
ذات مسؤولية 

محدودة

شركة سفاير المحدودة5
ذات مسؤولية 

محدودة

6
شركة الخليج لإلعالم 

الرقمي
ذات مسؤولية 

محدودة

3

األستاذ/ محمد بن 
طــالل النحاس

عضو مجلس اإلدارة 
عضو لجنة االستثمار 

1stcشركة طيبة القابضة مساهمة مدرجةمساهمة مدرجة

2
المؤسسة العامة 

ال ينطبقللتقاعد
شركة الشيكات السياحية 

غير مدرجةالسعودية

3
الشركة السعودية 

للصناعات األساسية 
)سابك( 

مساهمة مدرجة----

مساهمة مدرجةبنك الرياض4

5
المؤسسة العامة 

ال ينطبقللتأمينات االجتماعية

غير مدرجةالمركز الوطني للتخصيص6

7
الشركة الدولية لمشاريع 

غير مدرجةالطاقة والمياه اكواباور

8
شركة أسماء كابيتال 

ASMA Capitalغير مدرجة

9
شركة االستثمارات 

غير مدرجةالرائدة

غير مدرجةشركة رزا العقارية10

11
الشركة التعاونية 
غير مدرجةلالستثمار العقاري

مساهمة مدرجةشركة سبيماكو الدوائية12

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضواً
في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
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4

األستاذ/ راشد بن 
ابراهيم شريف

عضو مجلس اإلدارة 
عضو لجنة االستثمار

م

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في 

مجالس إدارتها
 )الحالية( أو من مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محددة 
).... /

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إدارتها 

)السابقة( أو من مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة 

داخل 
المملكة

خارج 
المملكة

داخل 
المملكة

خارج 
المملكة

1stcمساهمة مدرجة

شركة رؤى المدينة 
القابضة )الشركة 

السعودية للتنمية 
واالستثمار العقاري(
)دار الهجرة سابقاً(

غير مدرجة

شركة تحكم االستثماريةمساهمة مدرجةالبنك األهلي التجاري2
مساهمة غير 

مدرجة

3
الشركة السعودية 

----مساهمة مدرجةللكهرباء

4
شركة إدارة وتطوير مركز 

غير مدرجةالملك عبدالله المالي

5AccorInvest Groupشركة خاصة

6
الشركة السعودية 

للصناعات األساسية 
سابك

مساهمة مدرجة

6

األستاذ/ روي 
تشـســنـات

عضو مجلس اإلدارة 
عضو لجنة االستثمار 

1stcمساهمة مدرجة----

2Telstar Corporationمساهمة مدرجة

3Digital Turbine Inc.شركة عامة

4
Blackstone Group

 )Independent
Advisor(

شركة عامة

5

 Delta Partners
Company

 )Independent
Advisor(

شركة خاصة

6
LotusFlare

 )Independent
Advisor(

شركة عامة

7
VMware

)Senior Advisor(شركة عامة

8
 Boingo Wireless

Inc.شركة عامة

5
األستاذ/ سانجاي كابور

عضو مجلس اإلدارة 
عضو اللجنة التنفيذية 

1stcمساهمة مدرجة
 Bennet, Coleman
and Company Ltd.غير مدرجة

2
 On Mobile Global

Ltd.مساهمة مدرجةPVR Ltd.مساهمة مدرجة

3
 VLCC Health Care

Ltd. غير مدرجة
 Micromax

Informatics Ltd.غير مدرجة

4
 iBus Network &

 Infrastructure Pvt.
Ltd. )Advisor(

غير مدرجةIndus Towers Ltd.غير مدرجة

5
 Tech-Connect
Retail Pvt. Ltd.غير مدرجة

 IFFCO Kisan
Sanchar Ltd. غير مدرجة

6Tanla Solutions Ltd.مساهمة مدرجة
Bharti Cellular Ltd.

 غير مدرجة

7

 Z-Axis
 Management

 Consultants &
Strategic Advisors


شركة تضامنية 

محدودة المسؤولية
GSMA غير مدرجة
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7

الدكتور / إبراهيم بن 
عبد الرحمن القاضي

عضو مجلس اإلدارة 
رئيس لجنة المراجعة

عضو اللجنة التنفيذية 

م

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في 

مجالس إدارتها
 )الحالية( أو من مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محددة 
).... /

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إدارتها 

)السابقة( أو من مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة 

داخل 
المملكة

خارج 
المملكة

داخل 
المملكة

خارج 
المملكة

1stcشركة ماكسـس الماليزيةمساهمة مدرجةمساهمة مدرجة

2---
شركة ماكسس 

لالتصاالت
مساهمة غير 

مدرجة

شركة أوجـيـه لالتصاالت3
مساهمة غير 

مدرجة

8

األستاذ/ أسامة بن 
ياسين الخياري عضو 

مجلس اإلدارة رئيس 
لجنة الترشيحات 

والمكافآت 

1stcمساهمة مدرجة
شركة اكسنتشر 

السعودية
ذات مسؤولية 

محدودة

شركة رقمية )مستشار(2
ذات مسؤولية 

محدودة
شركة اكسنتشر الشرق 

األوسط
ذات مسؤولية 

محدودة

شركة نماء المنورة3
ذات مسؤولية 

محدودة
مجموعة الفيصلية 

مساهمة مقفلةالقابضة

شركة تبادل4
ذات مسؤولية 

محدودة
----

مساهمة مقفلةشركة اركوم5

9

األستاذ/ أحمد بن 
محمد العمران عضو 
مجلس اإلدارة عضو 

لجنة الترشيحات 
والمكافآت

1stcمساهمة مدرجة
المجموعة السعودية 

مساهمة مدرجةلالستثمار الصناعي

شركة تكامل القابضة2
ذات مسؤولية 

محدودة
----

3
شركة االسمنت 

مساهمة مدرجةالسعودية

4
شركة مدد األعمال 

لتقنية نظم المعلومات
ذات مسؤولية 

محدودة
-

5
شركة مصدر لحلول 

البيانات 
ذات مسؤولية 

محدودة
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ويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض االجتماعات لظرف صحي.

  اجتماعات لجان مجلس اإلدارة
وفقاً لالئحة حوكمة stc، واألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات ذات العالقة، يشكل المجلس 

اللجان الالزمة لتأدية عمله بما يحقق كفاءة وفاعلية المجلس، ويراعى عند تشكيل اللجان تحديد 
مسؤولياتها، وإجراءات عملها، من قبل المجلس وتوثيق هذه المسؤوليات واإلجراءات، وإصدار 

القرارات الالزمة لذلك، وتعريف ذوي العالقة بها على نحو مناسب. وقد ُشكلت لجان المجلس للدورة 
الحالية )السابعة( على النحو التالي:

  اللجنة التنفيذية:
تتكون اللجنة من أربعة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة، وعضوين خارجيين أحدهما الرئيس 

التنفيذي للشركة، وتختص اللجنة بمراجعة االستراتيجيات والموازنات السنوية التقديرية واألعمال 
المحلية والدولية للشركة في مجاالت العمل األساسية وغير األساسية، والموافقة عليها بحسب 

الصالحيات المنوطة بها والمحددة من قبل مجلس اإلدارة، وقد عقدت اللجنة ستة اجتماعات خالل 
عام 2019م، كما هو موضح في الجدول التالي:

مشاركة األعضاء في اجتماعات المجلس واللجان 
أواًل: ُتبين الجداول التالية عدد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان للدورة السابعة، وحضور األعضاء 

لتلك االجتماعات خالل عام 2019م، على النحو التالي: 

  اجتماعات مجلس اإلدارة

عقد مجلس اإلدارة خمسة اجتماعات، ويبين الجدول التالي عدد اجتماعات المجلس خالل عام 
2019م، وحضور األعضاء لتلك االجتماعات.

دورة المجلس السابعة عام 2019م
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المجموع

5رئيس مجلس اإلدارةصاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد العبدالله الفيصل1

5نائب رئيس مجلس اإلدارةالدكتور/ خالد بن حسين بياري2

5عضواألستاذ/ محمد بن طالل النحاس3

5عضواألستاذ/ راشد بن ابراهيم شريف4

5عضواألستاذ/ سانجاي كابور5

5عضواألستاذ/ روي تشـســنـات6

x4عضوالدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي7

5عضواألستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري8

5عضواألستاذ/ أحمد بن محمد العمران9
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دورة المجلس السابعة عام 2019م

456789

المنصباالسمم

اير
 ين

14

اير
فبر

 19

يو
ما

 7

مبر
سبت

 12

مبر
وف

3 ن

مبر
س

دي
 3

المجموع

6رئيس اللجنةصاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد العبدالله الفيصل1

6عضوالدكتور/ خالد بن حسين بياري2

6عضواألستاذ/ سانجاي كابور3

6عضوالدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي 4

6عضواألستاذ/ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ5

6عضوالمهندس/ ناصر بن سليمان الناصر6

دورة المجلس السابعة عام 2019م

5678

المنصباالسمم

يو
ما

 2

يو
ما

 2

مبر
سبت

 10

مبر
س

دي
 5

المجموع

4رئيس اللجنةاألستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري1

4عضواألستاذ/ احمد بن محمد العمران2

4عضواألستاذ/ جون براند3

4عضواألستاذة/ هدى بنت محمد الغصن4

  لجنة الترشيحات والمكافآت:
تتكون اللجنة من عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة، وعضوين خارجيين وتختص اللجنة بمراجعة 

عملية تصميم آلية التشغيل المالئمة والمصادقة عليها وإقرارها، ووضع ومراجعة هيكل الرواتب 
بما يتناسب مع معايير وتطورات السوق، وتطبيقها تطبيقاً عاداًل بما يؤّمن الحوافز الالزمة لإلدارة 

والموظفين للقيام بالدور المطلوب، ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة 
بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم 

وجود أي تعارض مصالح خصوصاً إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى، وكذلك 
مراجعة سياسة المميزات والتعويضات لمجلس اإلدارة والمصادقة عليها تمهيداً إلحالتها إلى مجلس 

اإلدارة، والتأكد من أن أعمال stc تتماشى مع أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وقد عقدت 
اللجنة أربعة اجتماعات خالل عام 2019م، كما هو موضح في الجدول التالي:
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دورة المجلس السابعة عام 2019م
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المجموع

7رئيس اللجنةالدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي 1

5عضوالدكتور / خالد بن داود الفداغ2

7عضواألستاذ/ خالد بن عبدالله العنقري3

7عضواألستاذ/ مدحت بن فريد توفيق4

2عضوالدكتور/ عمـرو بــن خالد كردي5

2عضوالمهندس/ طـارق بن عبدالعزيز الـرخيمي6

  لجنة المراجعة:
وافقت الجمعية العامة على تشكيل لجنة المراجعة، لدورة المجلس السابعة، تبدأ من 2018/6/7م. 

وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، وتتكون اللجنة من عضو مجلس إدارة، وثالثة 
أعضاء خارجيين مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية وأعمال المراجعة، وحيث قدم استقالته 

عضو لجنة المراجعة الدكتور/ خالد الفداغ من عضوية اللجنة وذلك لظروفه الشخصية، وبدأ 
سريان االستقالة بتاريخ 1440/12/6هـ )الموافق 2019/8/7م(، وُنشر إعالن االستقالة في موقع 

السوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ 2019/8/6م، فقد قرر المجلس في اجتماعه الثامن بتاريخ 
1441/1/19هـ )الموافق 2019/9/18م(، تعيين كٍل من الدكتور/ عمرو بن خالد كردي والمهندس/ 

طارق بن عبدالعزيز الرخيمي في لجنة المراجعة )عضوين خارجيين( حتى انتهاء مدة عمل دورة 
المجلس السابعة ورفع توصية للجمعية العامة للشركة في اجتماعها القادم للمصادقة، وُنشر 

إعالن التعيين في موقع تداول بتاريخ 1441/1/19هـ )الموافق 2019/9/18م(، وبالتالي تتكون اللجنة 
اآلن من عضو مجلس إدارة، وأربعة أعضاء خارجيين. وتختص اللجنة بمراجعة السياسات واإلجراءات 

المالية واإلدارية للشركة، وإجراءات إعداد التقارير المالية ومخرجاتها، كما تّطلع اللجنة على تقارير 
وملحوظات المراجعة الداخلية، وتوصي لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم 

وتحديد أتعابهم والتأكد من استقالليتهم، ودراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها 
على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي بشأنها، ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية 
وكذلك دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها، وغيرها من األعمال 

بصورة دورية ومنتظمة، وبما يمكنها من تقويم كفاءة وفاعلية األنشطة الرقابية، وإدارة المخاطر، 
وضمان االلتزام، ومكافحة االحتيال والفساد ، وقد عقدت اللجنة سبعة اجتماعات خالل عام 2019م، 

كما هو موضح في الجدول التالي:
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  لجنة االستثمار:
تتكون اللجنة من أربعة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة، وعضو خارجي وتختص اللجنة بمراجعة 

سياسة االستثمارات وفق استراتيجيات stc، كما تراجع اللجنة وتدرس فرص االستثمار االستراتيجية 
والتوصية بالمناسب منها، وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خالل عام 2019م، كما هو موضح في 

الجدول التالي:

  بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية 2019م وأسماء   
أعضاء المجلس الحاضرين لهذه الجمعيات: 

أواًل: الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019/4/24م:   
ُعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في مقر stc الرئيس بالرياض، بتاريخ 1440/8/19هـ )الموافق 

2019/4/24م(، وجرى نشر نتائجه، في موقع تداول في اليوم التالي بتاريخ 2019/4/25م، وكانت 
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.  .1
الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.  .2

الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.  .3
الموافقة على تعيين مكتب ارنست ويونغ وشركاهم ) محاسبون قانونيون (  مراجع الحسابات   .4

الخارجي للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لتقديم خدمات الزكاة 
والضريبة ولفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من 

العام المالي 2019م، و للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م و 
الربع األول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

الموافقة على سياسة توزيع األرباح للشركة لفترة السنوات الثالث القادمة بداية من الربع الرابع   .5
من عام 2018م.

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيعات إضافية لمرة واحدة عن عام   2018م بمبلغ مقداره   .6
4.000 مليون ريال سعودي  بواقع 2 ريال سعودي عن كل سهم، وستكون  أحقية توزيعات 

األرباح للمساهمين المالكين  لألسهم المسجلين لدى مركز إيداع األوراق المالية  بنهاية ثاني 
يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية  العامة للشركة، وتقرر أن يتم التوزيع لألسهم المستحقة 

للتوزيعات والتي تبلغ 2,000 مليون سهم في تاريخ 1440/9/11هـ الموافق 2019/5/16م وذلك 
حسب ما تم اإلعالن عنه مسبقاً. 

دورة المجلس السابعة عام 2019م
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4رئيس اللجنةصاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد العبدالله الفيصل1

4عضواألستاذ/ محمد بن طـالل النـحاس2

4عضواألستاذ/ راشد بن ابراهيم شريف3

4عضواألستاذ/ روي تشسنات4

4عضواألستاذ/ مازن بن أحمد الجبير5
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الموافقة على تعديل المادة رقم )16(، الفقرة )ب( من النظام األساس للشركة، المتعلقة   .7
بالسندات والصكوك لتكون: “يجوز للشركة - بقرار من مجلس اإلدارة - ووفقاً لنظام السوق 

المالية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة، إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة 
للتداول سواء بالعملة السعودية او غيرها، داخل المملكة أو خارجها، كالسندات والصكوك، 
سواء أصدرت تلك األدوات في الوقت نفسه أو من خالل سلسلة من اإلصدارات أو من خالل 
برنامج أو أكثر يضعه مجلس اإلدارة من وقت إلى آخر، وكل ذلك في األوقات وبالمبالغ ووفقاً 

للشروط التي يقرها مجلس إدارة stc ، وله حق اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة في ذلك“.
الموافقة على تعديل المادة رقم )29(، الفقرة رقم )2( من النظام األساس للشركة، المتعلقة   .8

بالدعوة النعقاد الجمعية العامة، لتكون المدة قبل 21 يوماً على األقل.
الموافقة على تعديل المادة رقم )40(، من النظام األساس للشركة، المتعلقة بإيداع نسخ كافية   .9

من تقرير مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف 
المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على األقل قبل موعد انعقاد الجمعية العامة.

الموافقة على تعديل المادة رقم )44(، الفقرة رقم )2(، من النظام األساس للشركة، المتعلقة   .10
بإيداع نسٍخ من القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية، 

في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على األقل من 
موعد انعقاد الجمعية العامة.

الموافقة على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان   .11
المنبثقة، ومكافآت اإلدارة التنفيذية.

الموافقة على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.  .12
الموافقة على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة، وعلى مهامها وضوابط عملها،    .13

ومكافآت أعضائها. 
الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم   .14

والمضمنة في تقرير مجلس اإلدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.
الموافقة على قيام الشركة بإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك بموجبه بشكل مباشر   .15

أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم إنشاؤها واستخدامها إلصدار صكوك أولية أو 
ثانوية في جزء أو عدة أجزاء أو مرحلة أو عدة مراحل، أو من خالل سلسلة من اإلصدارات بموجب 
برنامج الصكوك هذا، بالدوالر األمريكي، بما ال يتجاوز مبلغاً وقدره 5.000 مليون دوالر أمريكي، 

إلجمالي قيمة إصدارات وأجزاء برنامج الصكوك المشار إليه أعاله في أي وقت من األوقات، 
وذلك بالمبالغ والتوقيت والمدد والشروط والتفاصيل األخرى التي يوافق عليها مجلس اإلدارة 

من حين آلخر، وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات واإلجراءات الالزمة لتأسيس 
البرنامج وإصدار الصكوك بموجبه، ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من تلك الصالحيات ألي 

شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.
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أسماء األعضاء الحاضرين الجتماع الجمعية كالتالي:

الحضوراالسمم

صاحب  السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل 1

الدكتور/ خالد بن حسين بياري2

األستاذ/ محمد بن طالل النحاس3

 األستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف4

xاألستاذ/ سانجاي كابور5

x األستاذ/ روي تشسنات6

 الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي7

 األستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري8

 األستاذ/ أحمد بن محمد العمران9

* يعزى عدم حضور األستاذ/ سانجـــاي كابـور، واألستاذ/ روي تشـســنات، الرتباطهما مسبقاً.
www.stc.com.sa اإللكتروني stc يمكن االطالع على محاضر االجتماعات في موقع **

  التقييم السنوي لمجلس اإلدارة
أقر مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ 1439/7/4هـ )الموافق 2018/3/21م( سياسة تقييم أداء 

مجلس اإلدارة ولجانه، وتهدف هذه السياسة إلى تحديد قواعد العمل والضوابط المعنية بتقييم 
أداء المجلس ولجانه، لغرض المتابعة وتطوير األداء، والوفاء بالمتطلبات النظامية، وتطبيق أفضل 

الممارسات في مجال الحوكمة، وتعزيز فاعلية المجلس. وقد تعاقدت stc في شهر سبتمبر 2019م 
مع استشاري متخصص إلجراء دراسة وتقييم لفاعلية وأداء المجلس عام 2019م، وستعرض نتائج 
التقييم النهائية على المجلس بتاريخ 2020/3/17م، حيث شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم 

من خالل التعاون الكامل مع االستشاري المستقل واإلدالء بآرائهم في عدد من المجاالت من بينها: 
هيكل ودور مجلس اإلدارة ولجانه، والتفاعل بين أعضاء المجلس كفريق واحد، والمجلس واإلدارة 

التنفيذية، والحوكمة والتحديات والمخاطر وكيفية إدارتها.

  سياسة الشركة في توزيع األرباح
تنص المادة )45( من النظام األساس للشركة على توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على 

الوجه اآلتي: 

يجنب )10%( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية   .1
العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع .

2.  للجمعية العامة العادية، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن تجنب نسبة مئوية من األرباح 
السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض تقررها الجمعية العامة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة   .3
الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن 
تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون 

قائماً من هذه المؤسسات. 
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يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل )5%( من رأسمال الشركة المدفوع.  .4
مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )21( من النظام األساس لشركة االتصاالت السعودية،   .5

والمادة )76( من نظام الشركات، للجمعية العامة تخصيص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس 
اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

للجمعية العامة العادية أن تقرر -بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة- توزيع الباقي بعد ما تقدم )إن   .6
وجد( على المساهمين كحصة إضافية من األرباح. 

كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً 
للضوابط الصادرة عن الجهة المختصة، وذلك بناًء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية 

لمجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية.
كما تنص المادة )46( من النظام األساس لشركة االتصاالت السعودية، على استحقاق المساهم 
حصته في األرباح “وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق 
وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية 

اليوم المحدد لالستحقاق، وتدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد 
واآلليات التي يحددها مجلس اإلدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة“. 

وقد أقّر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1440/4/9هـ )الموافق 2018/12/16م( سياسة 
توزيع األرباح، واعتمدت السياسة في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 1440/8/19هـ )الموافق 

2019/4/24م(، وهي سياسة توزيعات تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم 
الواحد على أساس ربع سنوي، وذلك بتوزيع ريال سعودي واحد عن كل ربع سنة، لمدة ثالث سنوات 

قادمة ابتداًء من الربع الرابع من عام 2018م، وسوف تنظر الشركة بدفع توزيعات إضافية، بحيث 
تخضع هذه التوزيعات اإلضافية لتوصية مجلس اإلدارة بعد تقييم الوضع المالي للشركة والتوقعات 
المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة، وقد تتفاوت هذه التوزيعات اإلضافية من ربع سنة إلى 

آخر بناًء على أداء الشركة. علماً أن سياسة توزيعات األرباح قابلة للتغيير بناًء على التالي:

  أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة )بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها 
الشركة(.

  القوانين، واألنظمة، والتشريعات، والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة.
  أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكاالت التصنيف 

االئتماني، التي قد تكون ملزمة على الشركة من وقت آلخر. 
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وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء
مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين للشركة )الدورة السابعة(

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء
مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة )الدورة السابعة(

نهاية العام 2019بداية العام 2019

عدد اسم العضوم.
عدد أدوات الديناألسهم

صافي أدوات الديناألسهم
نسبة التغييرالتغيير

)93.25%()13,823(14,82301,0000صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد العبدالله الفيصل1

0%2,00002,00000الدكتور/ خالد بن حسين بياري2

0%00000األستاذ/ محمد بن طالل النحاس3

0%00000األستاذ/ راشد بن ابراهيم شريف4

0%00000األستاذ/ سانجاي كابور5

0%00000األستاذ/ روي تشـســنات6

0%2,66602,66600الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي7

0%00000األستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري8

0%00000األستاذ/ أحمد بن محمد العمران9

نهاية العام 2019بداية العام 2019

اسم الشركة اسم العضوم.
التابعة

عدد 
عدد أدوات الديناألسهم

نسبة التغييرصافي التغييرأدوات الديناألسهم

صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن 1
0%00000ال يوجدخالد العبدالله الفيصل

0%00000ال يوجدالدكتور/ خالد بن حسين بياري2

0%00000ال يوجداألستاذ/ محمد بن طالل النحاس3

0%00000ال يوجداألستاذ/ راشد بن ابراهيم شريف4

0%00000ال يوجداألستاذ/ سانجاي كابور5

0%00000ال يوجداألستاذ/ روي تشسـنـات6

0%00000ال يوجدالدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي7

0%00000ال يوجداألستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري8

0%00000ال يوجداألستاذ/ أحمد بن محمد العمران9
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وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود
لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين للشركة

نهاية العام 2019مبداية العام 2019م

نسبة التغييرصافي التغييرأدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهماسم العضوم.

0%00000م. ناصر بن سليمان الناصر1

0%00000أ. أمين بن فهد الشدي2

0%00000م. عماد بن عودة العودة3

0%00000 جيرمي سيل4

0%00000م. هيثم بن محمد الفرج5

0%00000أ. عبدالله بن محسن العويني6

0%4,50004,50000أ. عبدالعزيز بن عبدالله القطعي7

0%00000أ. رياض بن سعيد معوض8

0%00000أ. رياض بن حمدان العنزي9

0%00000م. أحمد بن مسفر الغامدي10

0%00000م. محمد بن عبدالله العبادي11

0%00000أ. سلطان بن حسن بن سعيد12

0%00000د. خالد بن منصور البراك13

0%00000أ. ماركوس جولدير14

0%00000أ. وجناند ارنست فان تيل15

0%00000أ. االن فرانسيس ويالن16

0%00000أ. عبد الله بن صايل العنزي17

0%00000ديمتريوس لولياس18

0%00000رأفت باري مالك19

0%00000علي عبدالله حميد الفقيه الحربي20

0%00000بدر عبدالله سليمان اللهيب21

0%00000ياسر زابن العتيبي22

0%00000خالد إبراهيم عبدالرحمن الضراب23

0%00000عليان محمد حمد بن وتيد24

0%00000عثمان دهش عثمان الدهش25

0%00000عبدالعزيز محمد عبدالرحمن الحيدر26

0%00000ياسر نجيب عبدالعزيز السويلم27

0%00000بندر مسلم عاتق اللحياني28

0%00000منيف نايف بندر بن درويش29

0%00000معضد فيصل معضد العجمي30

0%1,20001,20000يزيد عبدالعزيز عبدالرحمن الفارس31

0%00000امير عبدالعزيز حمد الجبرين32

0%00000عبدالله عبدالرحمن عبدالله الكنهل33

0%00000فيصل عبدالعزيز آدم البكري34
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وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود
لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة

نهاية العام 2019مبداية العام 2019م

اسم الشركة اسم العضوم.
نسبة التغييرصافي التغييرأدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهمالتابعة

0%00000ال يوجدم. ناصر بن سليمان الناصر1

0%00000ال يوجدأ. أمين بن فهد الشدي2

0%00000ال يوجدم. عماد بن عودة العودة3

0%00000ال يوجد جيرمي سيل4

0%00000ال يوجدم. هيثم بن محمد الفرج5

0%00000ال يوجدأ. عبدالله بن محسن العويني6

0%00000ال يوجدأ. عبدالعزيز بن عبدالله القطعي7

0%00000ال يوجدأ. رياض بن سعيد معوض8

0%00000ال يوجدأ. رياض بن حمدان العنزي9

0%00000ال يوجدم. أحمد بن مسفر الغامدي10

0%00000ال يوجدم. محمد بن عبدالله العبادي11

0%00000ال يوجدأ. سلطان بن حسن بن سعيد12

0%00000ال يوجدد. خالد بن منصور البراك13

0%00000ال يوجدأ. ماركوس جولدير14

0%00000ال يوجدأ. وجناند ارنست فان تيل15

0%00000ال يوجدأ. االن فرانسيس ويالن16

0%00000ال يوجدأ. عبد الله بن صايل العنزي17

0%00000ال يوجدديمتريوس لولياس18

0%00000ال يوجدرأفت باري مالك19

0%00000ال يوجدعلي عبدالله حميد الفقيه الحربي20

0%00000ال يوجدبدر عبدالله سليمان اللهيب21

0%00000ال يوجدياسر زابن العتيبي22

0%00000ال يوجدخالد إبراهيم عبدالرحمن الضراب23

0%00000ال يوجدعليان محمد حمد بن وتيد24

0%00000ال يوجدعثمان دهش عثمان الدهش25

0%00000ال يوجدعبدالعزيز محمد عبدالرحمن الحيدر26

0%00000ال يوجدياسر نجيب عبدالعزيز السويلم27

0%00000ال يوجدبندر مسلم عاتق اللحياني28

0%00000ال يوجدمنيف نايف بندر بن درويش29

0%00000ال يوجدمعضد فيصل معضد العجمي30

0%00000ال يوجديزيد عبدالعزيز عبدالرحمن الفارس31

0%00000ال يوجدامير عبدالعزيز حمد الجبرين32

0%00000ال يوجدعبدالله عبدالرحمن عبدالله الكنهل33

0%00000ال يوجدفيصل عبدالعزيز آدم البكري34
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  حوكمة الشركة
حرص مجلس إدارة stc على تأسيس نظام حوكمة فاعل واعتباره جزء ال يتجزأ من نظام الشركة 
اإلداري والمالي، حيث يتولى نظام الحوكمة تنظيم األعمال الداخلية من خالل إيضاح العالقة بين 
مجلس اإلدارة وجمعية المساهمين من جهة، ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من جهة أخرى، 
كما يتولى نظام الحوكمة في stc تنظيم األعمال الخارجية من خالل إدارة عالقاتها مع القطاعات 

الحكومية والجهات التشريعية والموّردين والمقاولين بغرض تحقيق كفاءة وفاعلية عالية تكفل 
تحقيق أهداف stc االستراتيجية. كما تحرص stc على شمولية التنظيمات وقواعد العمل المتعلقة 

بالتوجيه والمراقبة والشفافية لتكون متوافقة مع ما ورد في نظام الشركات الصادر من مقام 
وزارة التجارة واالستثمار والئحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس إدارة هيئة السوق المالية، 

واألنظمة األخرى ذات العالقة، باإلضافة إلى رفع مستوى حوكمة األعمال في stc من خالل 
االستفادة من أفضل الممارسات اإلقليمية والعالمية.

لقد مكن نظام الحوكمة في stc من تحقيق االستدامة المستهدفة والتي تعتبر ركيزة هامة من 
ركائز استراتيجية مجموعة stc، فأعمال الشركة ونشاطاتها تستند على وثائق معتمدة من قبل 

الجهات المعنية، ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر النظام األساس لشركة stc والمعتمد من 
قبل وزارة التجارة واالستثمار بعد عرضه على الجمعية العامة، وسياسة توزيع األرباح المعتمدة من 

الجمعية العامة، ولوائح عمل مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه كالئحة عمل لجنة المراجعة 
المعتمدة من قبل الجمعية العامة، والئحة حوكمة stc المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. كما أن 
توثيق مصفوفة تفويض الصالحيات االستراتيجية والمالية يعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط 

الرقابة الداخلية في stc حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصالحيات االستراتيجية والمالية 
لشاغلي الوظائف االدارية المفوضين باعتماد القرارات والمعامالت في stc، والتي من شأنها أن تعزز 

من ضبط وحوكمة آليات اتخاذ القرارات الرسمية، وتمنع مخاطر الغش واالحتيال.

وألهمية وجود استراتيجية خاصة بالحوكمة مرتبطة وبشكل واضح مع استراتيجية stc، حرصت 
اإلدارة التنفيذية وبدعم من لجنة الترشيحات والمكافآت في مجلس اإلدارة على تطوير واعتماد 

استراتيجية الحوكمة في بداية العام 2019م، والتي تضمنت محاور رئيسة تشكل التوجه االستراتيجي 
للشركة في هذا الشأن. كما تضمنت االستراتيجية المعتمدة مجموعة من المبادرات االستراتيجية 

المستهدفة بالتطوير، حيث أكمل الفريق المختص بأعمال الحوكمة في الشركة إنجاز بعٍض منها على 
مستوى الجمعية العامة كاعتماد سياسة توزيع األرباح من الجمعية العامة، واعتماد سياسة تعارض 

المصالح وسياسة السلوك المهني من مجلس اإلدارة. كما عمل الفريق المختص بأعمال الحوكمة 
على تطوير أعمال على مستوى اإلدارة التنفيذية ومنها تطوير إطار عمل الحوكمة في stc، وإطار 

عمل اللجان اإلدارية.

وللحوكمة عالقة وطيدة بما يستجد من متغيرات على صعيد األنظمة والتشريعات الصادرة من قبل 
 stc القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، مما يعني ضرورة عمل تقييم مستمر لوثائق الحوكمة في
وتحديثها وفقاً لما يستجد من تنظيمات وتشريعات. كما تبنت اإلدارة التنفيذية إطالق مبادرة سنوية 

تهدف إلى عمل تقييم سنوي داخلي لجميع الوثائق واألعمال المعنية بالحوكمة بغرض البحث عن 
فرص التحسين والعمل على تطويرها. لقد كان لهذه المبادرة األثر اإليجابي على أعمال الشركة وما 
حققتها من إنجازات، حيث استطاعت بعد توفيق الله سبحانه من تحقيق جائزة التميز في الحوكمة 

المقدمة من مركز حوكمة الشركات والذي تشرف عليه هيئة السوق المالية والهيئة العامة 
لالستثمار وبإدارة جامعة الفيصل، وجاء تكريم stc خالل المؤتمر العالمي األول لحوكمة الشركات 

المنعقد في مدينة الرياض خالل العام 2019م.

وقد تم تطبيق جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء 
المادة الخمسون )الفقرة رابعاً(، التي تنص على أال يقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة واليزيد عن 
خمسة، في حين تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة، وعضوين 

خارجيين، أحدهم الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بسبب حجم األعمال واالختصاصات
المناطة باللجنة.
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  الرقابة الداخلية
يقر مجلس إدارة الشركة بأن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح، وأن نظام وإجراءات الرقابة 

الداخلية أعد على أسس سليمة وكفاءة عالية، دون وجود ملحوظات جوهرية قد تؤثر في قدرة 
الشركة على مواصلة نشاطها. وتشرف لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة على أعمال إدارة 

االلتزام وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية التي تفحص بشكل دوري مدى كفاية وفاعلية نظام 
وإجراءات الرقابة الداخلية بما يمكن من توفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته. 

ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس اإلدارة في الحصول على اقتناع معقول عن مدى سالمة تصميم 
وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية في الشركة، حيث عقدت لجنة المراجعة في هذا السبيل وخالل 

العام المالي 2019م سبعة اجتماعات ناقشت خاللها عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة 
ومنها على سبيل المثال مراجعة القوائم المالية واالستثمارات ومراجعة وحدات األعمال في الشركة 

وكذلك الشؤون االستراتيجية والتنظيمية والموارد البشرية والمشتريات، إضافة إلى مراجعة أنظمة 
تقنية المعلومات، وذلك بحضور المسؤولين في اإلدارة التنفيذية والمراجعة الداخلية، إلى غير ذلك 

من المسائل المتعلقة بسير العمل في الشركة من جميع الجوانب.  

  المراجعة الداخلية 
تقدم المراجعة الداخلية في الشركة خدمات تأكيدية واستشارية باستقاللية وموضوعية بغرض 

إضافة قيمة وتحسين العمليات وتحقيق أهداف الشركة العليا. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة 
في تحقيق أهدافها من خالل تبني مدخل منتظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة 
الداخلية. وقد نّفذت المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة وفقاً لخطة 
المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة بهدف إعطاء التأكيدات الالزمة بشأن فاعلية 

وكفاءة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة ، مع التركيز على األنشطة والوظائف ذات المخاطر 
العالية. وشملت خطة المراجعة السنوية على سبيل المثال مراجعة السياسات واإلجراءات المتعلقة 

بالمشتريات والشؤون االستراتيجية والموارد البشرية وتقنية المعلومات ووحدات األعمال إضافة إلى 
القطاع المالي، كما تقدم المراجعة الداخلية خدمات استشارية بغرض االسهام مع اإلدارة التنفيذية 

في تحسين كفاءة وفاعلية عمليات الشركة المختلفة، وخفض التكاليف والحد من فقد اإليرادات، 
إضافة إلى اإلسهام في مراجعة القوائم المالية األولية والسنوية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية 

الخارجية، علماً بأن عمليات المراجعة المشار إليها لم تظهر وجود ملحوظات جوهرية تؤثر في قدرة 
الشركة في مواصلة تنفيذ أعمالها. كما استعرضت لجنة المراجعة نتائج التقييم الخارجي المستقل 

لمستوى نضج المراجعة الداخلية الذي خلص إلى التزام المراجعة الداخلية بالمعايير المنظمة لعملها، 
واتباعها أفضل الممارسات المهنية والمعايير الصادرة بهذا الشأن.
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  سجل المساهمين 
تم الطلب )13( مرة لسجل المساهمين من شركة مركز إيداع األوراق المالية خالل عام 2019م وذلك 

لألغراض التالية:

تحديث سجل المساهمين شهريا.  
توزيع األرباح الربع سنوية .  

عقد الجمعية العمومية.  

No. تاريخ طلب سجل
مبررات الطلبالمساهمين

تحديث سجل المساهمين الشهري12019/1/31

تحديث سجل المساهمين الشهري22019/2/28

تحديث سجل المساهمين الشهري32019/3/31

الجمعية العامة42019/4/24

توزيع األرباح ربع السنوية الربع الرابع لعام 52019/4/242018

توزيع األرباح ربع السنوية الربع األول لعام 62019/5/52019

تحديث سجل المساهمين الشهري72019/6/30

توزيع األرباح ربع السنوية الربع الثاني لعام 82019/7/292019

تحديث سجل المساهمين الشهري92019/9/3

تحديث سجل المساهمين الشهري102019/9/30

توزيع األرباح ربع السنوية الربع الثالث لعام 112019/10/292019

تحديث سجل المساهمين الشهري122019/11/28

تحديث سجل المساهمين الشهري132019/12/31
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ثالثًا: توزيع األرباح والمكافآت وتوصيات مجلس اإلدارة
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توزيعات األرباح   
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام 2019م، بمبلغ 

مقداره 2,000 مليون ريال سعودي بواقع 1 ريال سعودي عن كل سهم، علماً أن الشركة خالل العام 
قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع األول والثاني والثالث من العام 2019م 

بمبلغ وقدره 2,000 مليون ريال سعودي عن كل ربع بواقع 1 ريال سعودي عن كل سهم، حسب 
سياسة توزيع اإلرباح التي أقرها مجلس إدارة شركة االتصاالت السعوديـة في اجتماعه المنعقد 

بتاريخ 1440/04/09هـ )الموافق 2018/12/16م(، والمعتمدة من الجمعية العامة المنعقدة خالل 
عام 2019م. )لمزيد من اإليضاح نرجو اإلطالع على فقرة سياسة توزيع اإلرباح(.

وبذلك يصبح إجمالي األرباح الموزعة بعد موافقة الجمعية عن عام 2019 م مبلغ 4 ريال سعودي 
للسهم )2018م: 6 ريال سعودي للسهم(. و فيما يلي بيان للتوزيعات عن عام 2019 م:

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين   
وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 19شعبان 1440هـ )الموافق 24 أبريل 
2019م(، على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة 
عن المجلس، ومكافآت اإلدارة التنفيذية، وعلى تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة، وعلى مهامها 

وضوابط عملها، ومكافآت أعضاء لجنة المراجعة، حيث يحصل عضو مجلس اإلدارة على مكافأة 
بقيمة )200,000( ريال، نظير عضويته في المجلس، ويحصل على مكافأة بقيمة )200,000( ريال، 

نظير عضويته في لجان المجلس، ويحصل عضو لجنة المراجعة على مكافأة بقيمة )150,000( ريال، 
نظير عضويته في لجنة المراجعة، كما يحصل العضو الخارجي في اللجان األخرى على مكافأة بقيمة 

)100,000( ريال نظير عضويته. كما يحصل عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجان األخرى على بدل حضور 
جلسات المجلس واللجان بقيمة )5,000( ريال عن كل جلسة.

وبلغت مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة stc عن حضورهم لجلسات المجلس ولجانه خالل 
السنة المنتهية في 2019م، ومكآفات وبدالت أعضاء اللجان الخارجيين عن حضورهم لجلسات 

اللجان، إضافة إلى أكبر خمسة تنفيذيين في stc بما فيهم الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي 
للمالية خالل عام 2019م وفق الجداول التالية:

إجمالي التوزيعالبيان
)ماليين الرياالت(

نصيب السهم
تاريخ التوزيعتاريخ االستحقاقتاريخ اإلعالن)ريال(

2,00012019/4/222019/5/52019/5/27توزيعات نقدية عن الربع األول 2019م

2,00012019/7/222019/7/292019/8/26توزيعات نقدية عن الربع الثاني 2019م

2,00012019/10/222019/10/292019/11/19توزيعات نقدية عن الربع الثالث 2019م

2,00012019/1/222020/4/202020/5/11توزيعات نقدية عن الربع الرابع 2019م

8,0004إجمالي التوزيعات
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مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابعة لعام 2019م 

وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1438/6/14هـ )الموافق 2017/3/13م(، على تعديل 
مكافأة رئيس مجلس اإلدارة؛ لتكون )100,000( مائة ألف ريال شهرياً، ووافق مجلس اإلدارة في 

اجتماعه المنعقد بتاريخ 1439/8/22هـ )الموافق 2018/5/8م(، على تحديد مكافأة نائب رئيس 
مجلس اإلدارة بقيمة )100,000( مائة ألف ريال.

* تورد مكافأة عضوية المجلس السنوية، وبدل حضور جلسات المجلس لممثلي صندوق االستثمارات 
العامة )الصندوق( إلى الصندوق.

** تورد جميع المكافآت وبدالت حضور الجلسات للمجلس واللجان لممثلي الصندوق العاملين في 
الصندوق إلى الصندوق.

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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أواًل : األعضاء المستقلين

1. صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن   
225,000-200,00025,000225,000.   خالد العبدالله الفيصل

220,000-2200,00020,000220,000. الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي

225,000-3200,00025,000225,000. األستاذ/ أسامة ياسين الخياري

670,000-600,00070,000670,000المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

225,000-1200,00025,000225,000. الدكتور/ خالد بن حسين بياري *

225,000-2200,00025,000225,000. األستاذ/ محمد بن طالل النحاس

225,000-3200,00025,000225,000. األستاذ/ راشد بن ابراهيم شريف**

225,000-4200,00025,000225,000. األستاذ/ سانجاي كابور*

225,000-5200,00025,000225,000. األستاذ/ روي تشـســنات * 

225,000-6200,00025,000225,000. األستاذ/ احمد بن محمد العمران

1,350,000-1,200,000150,0001,350,000المجموع

ثالثًا : األعضاء التنفيذيون

----اليوجد

----المجموع 

2,020,000-1,800,000220,0002,020,000المجموع الكلي
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)مكافآت أعضاء اللجان في الدورة السابعة لعام 2019م(

اللجاناالسم
المكافآت الثابتة 

)عدا بدل حضور الجلسات(
بدل حضور 

جلسات
المجموع

صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد 
200,00050,000250,000التنفيذية االستثمارالعبدالله الفيصل

200,00030,000230,000التنفيذيةالدكتور/ خالد بن حسين بياري

200,00020,000220,000االستثماراألستاذ/ محمد بن طالل النحاس

200,00020,000220,000االستثماراألستاذ/ راشد بن ابراهيم شريف *

200,00030,000230,000التنفيذيةاألستاذ/ سانجاي كابور

200,00020,000220,000االستثماراألستاذ/ روي تشسنات

300,00065,000365,000التنفيذية المراجعةالدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي

200,00020,000220,000الترشيحات والمكافآتاألستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري

200,00020,000220,000الترشيحات والمكافآتاألستاذ/ احمد بن محمد العمران

100.00025.000125.000المراجعة )عضو خارجي( )مستقيل(الدكتور خالد بن داود الفداغ

100,00035,000135,000المراجعة )عضو خارجي(األستاذ/ خالد بن عبدالله العنقري

100,00035,000135,000المراجعة )عضو خارجي(األستاذ/ مدحت بن فريد توفيق

10,00010,000-المراجعة )عضو خارجي(األستاذ/ عمـرو بـن خالد كردي

10,00010,000-المراجعة )عضو خارجي(األستاذ/ طـارق بن عبدالعزيز الـرخيمي

100,00030,000130,000التنفيذية )عضو خارجي(األستاذ/ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ *

100,00030,000130,000التنفيذية )عضو خارجي(المهندس/ ناصر بن سليمان الناصر

100,00020,000120,000الترشيحات والمكافآت )عضو خارجي(األستاذ/ جون براند

100,00020,000120,000الترشيحات والمكافآت )عضو خارجي(األستاذة/ هدى بنت محمد الغصن

100,00020,000120,000االستثمار )عضو خارجي(األستاذ/ مازن بن أحمد الجبير

2,700,000510,0003,210,000المجموع

* تورد جميع المكافآت وبدالت حضور الجلسات للمجلس واللجان لممثلي الصندوق العاملين في الصندوق إلى الصندوق.
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مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين )من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي
للمالية خالل عام 2019م(
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1,259,452.0539,371,907.26-21,030,972.00--21,030,972.00--17,081,483.21-12,368,440.594,713,042.62المجموع

  األحداث الالحقة
بتاريخ 2 يناير 2020 إستكملت شركة أوبر عملية اإلستحواذ على أصول شركة كريم. ومن المتوقع   .1
تسجيل أثر هذا االستحواذ على نتائج المجموعة من بيع إستثمارها المباشر في شركة كريم خالل 

الربع األول من عام 2020م.
بتاريخ 29 يناير 2020 تم توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم غير ملزمة، مع مجموعة “فودافون العالمية“   .2

تستحوذ بموجبها الشركة على 55% من أسهم شركة فودافون مصر وذلك بقيمة تبلغ حوالي 
2,392 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل حوالي 8,970 مليون ريال سعودي( على ان يتم تحديد 

المقابل المالي النهائي عند التوقيع على االتفاقيات النهائية.

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

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية.    

أنه ال يوجد لدى المجلس أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  
تم إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وفقاً للمعايير الدولية   
للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير و اإلصدارات األخرى المعتمدة 

من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
لم ُتبلّغ الشركة عن أي شخص طبيعي أو اعتباري تملك )5%( أو أكثر من األسهم المصدرة   

للشركة خالل عام 2019م.
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 2019م.
ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء قامت به الشركة خالل عام 2019م 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 في األرباح.  
ال يوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد   

أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للمالية أو ألي شخص ذي 
عالقة بأي منهم.
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لم تقدم الشركة قرضاً نقدياً 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. 

إن المراجع الخارجي للشركة قد أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية الموحدة لعام   
2019م.

ال يوجد توصيات من لجنة المراجعة يوجد بينها تعارض وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو رفض   
المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو 

تعيين المراجع الداخلي.

التوصيات  
يوصي مجلس إدارة الشركة الجمعية العامة للشركة بمايلي :

التصويت بالموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.  .1
التصويت بالموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.   .2

التصويت بالموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في   .3
2019/12/31م.

التصويت بالموافقة على قرار مجلس اإلدارة بتعيين الدكتور/ عمرو بــن خالد كردي، والمهندس/   .4
طـارق بن عبـدالعزيز الـرخيمي )عضوين خارجيين( عضوين في لجنة المراجعة ابتداًء من تاريخ  

2019/9/18م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/4/27م، وذلك بداًل من عضو اللجنة 
السابق الدكتور/ خالد بن داود الفداغ )عضو خارجي( على أن يسري التعيين ابتداًء من تاريخ قرار 

التوصية الصادر في 1441/1/19هـ )الموافق 2019/9/18م(، ويأتي هذا التعيين وفقاً لالئحة عمل لجنة 
المراجعة.  

5.التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها وبحد أقصى 5.5 مليون سهم، وبمبلغ ال يتجاوز 300 
مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، على أن تمول عملية 

الشراء لألسهم من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء 
خالل فترة أقصاها )8 أشهر( من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتحديد شروط البرنامج 
وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وعلى أن
يتم االحتفاظ باألسهم المشتراة حتى 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية   

وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة اإلجراءات والضوابط المنصوص عليها في األنظمة واللوائح 
ذات العالقة.

التصويت بالموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم   .6
والمضمنة في تقرير مجلس اإلدارة للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.

 
  الخاتمة:

يتقدم مجلس إدارة الشركة - بعد شكر الله عز وجل على توفيقه- بالشكر لمقام خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وحكومتنا الرشيدة. مشيدين بالدعم والرعاية والتشجيع 
الذي تلقاه الشركة منهم في سعيها لتطوير أدائها وتحسين خدماتها، كما يتقدم مجلس اإلدارة 

بالشكر والتقدير لعمالء الشركة ومساهميها الكرام على ثقتهم، ولجميع موظفي الشركة على 
إخالصهم وتفانيهم في أداء أعمالهم، ولكل المتعاملين معها، ويؤكد المجلس سعي الشركة لتطوير 

أعمالها بما يلبي احتياجات عمالئها، ويحقق تطلعات مساهميها، ويخدم األهداف االجتماعية، 
ويؤكد المكانة الريادية للشركة في قطاع االتصاالت في المملكة.
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تقرير المراجع المستقل
إلى مساهمي شركة االتصاالت السعودية

)شركة مساهمة سعودية(

الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة االتصاالت السعودية )“الشركة“( والشركات التابعة لها )يشار إليهم
مجتمعين ب “المجموعة“(، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2019 ، وقائمة الربح أو

الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية 
الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات 

المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما
في 31 ديسمبر 2019 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية 

للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي
تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير 

تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة 
وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة. 

كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتلك القواعد. بإعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة 
لتوفير أساس إلبداء رأينا.

األمور الرئيسة للمراجعة
ان األمور الرئيسة للمراجعة هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم

المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأي
المراجع حولها، وال نقدم رأيا منفصال في تلك األمور. إن وصف كيف تناولت مراجعتنا لكل أمر مذكور أدناه، موضح

ضمن ذلك السياق.

لقد التزمنا بمسؤولياتنا التي تم وصفها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا، بما
في ذلك ما يتعلق بهذه األمور. عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقويمنا لمخاطر وجود تحريفات

جوهرية في القوائم المالية الموحدة. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة األمور أدناه،
توفر أساساً لرأي مراجعتنا القوائم المالية الموحدة المرفقة.

شركة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(
شركة تضامنية
المركز الرئيس

برج الفيصلية – الدور الرابع عشر
طريق الملك فهد

ص.ب: 2732
الرياض 11461

المملكة العربية السعودية

رقم التسجيل 45/11/323
رقم السجل التجاري 1010383821

هاتف: 9898 215 11 966+
+966 11 273 4740

فاكس: 4730 273 11 966+
ey.ksa@sa.ey.com

ey.com/mena
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شركة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(
شركة تضامنية

المركز الرئيس
برج الفيصلية – الدور الرابع عشر

طريق الملك فهد
ص.ب: 2732
الرياض 11461

المملكة العربية السعودية

رقم التسجيل 45/11/323
رقم السجل التجاري 1010383821

هاتف: 9898 215 11 966+
+966 11 273 4740

فاكس: 4730 273 11 966+
ey.ksa@sa.ey.com

ey.com/mena

تتكون إيرادات المجموعة بشكل أساسي من رسوم االشتراكات
في باقات االتصاالت والبيانات واستخدام الشبكة بمبلغ قدره 54

مليار ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي ألن تطبيق المعايير المحاسبية

المتعلقة لالعتراف باإليرادات في قطاع االتصاالت تتضمن عدد
من التقديرات واإلفتراضات.

باإلضافة الى ذلك، هناك مخاطر مالزمة تتعلق بدقة اإليرادات
المسجلة بسبب التعقيدات المرتبطة ببيئة عمل الشبكة واالعتماد

على تطبيقات تقنية المعلومات وكمية البيانات الكبيرة والتغيرات
الناتجة عن تحديث األسعار والعروض الترويجية التي تؤثر
على العديد من الخدمات والباقات المختلفة خالل الفترة

المحاسبية، باإلضافة لألهمية النسبية للمبالغ المتعلقة بها.

يرجى الرجوع إلى إيضاح 4-3 للسياسة المحاسبية المتعلقة
باالعتراف باإليرادات، وإيضاح 34 لإلفصاحات ذات العالقة.

كما في 31 ديسمبر 2019 ، بلغت أرصدة المدينين التجاريين
للمجموعة 22,4 مليار ريال سعودي، في مقابلها تم تجنيب
مخصص انخفاض في القيمة قدره 2,8 مليار ريال سعودي.

اتبعت المجموعة نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما هو
متطلب من المعيار الدولي للتقرير المالي 9 “األدوات المالية“

لحساب مخصص االنخفاض في قيمة المدينين التجاريين.

اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي ألن نموذج الخسائر اإلئتمانية
المتوقعة يتطلب طرق حسابية معقدة وإجراء افتراضات من قبل
اإلدارة، باإلضافة لألهمية النسبية للمبالغ اإلضافية المتعلقة بها.

 يرجى الرجوع إلى اإليضاحين 4-15-3 و 5-2-5 للسياسات والتقديرات
المحاسبية الهامة المتعلقة بمخصص االنخفاض في

المدينين التجاريين، وإيضاح 11 لإلفصاحات ذات العالقة.

تضمنت إجراءات مراجعتنا، من بين إجراءات أخرى، ما يلي:
استعنا بخبراء تقنية المعلومات لدينا الختبار تصميم وتنفيذ  • 

وفعالية الرقابة الداخلية لألنظمة المتعلقة باالعتراف   
باإليرادات.  

قيمنا مدى مالءمة سياسات االعتراف باإليرادات.  •
راجعنا عينة من تسويات اإليرادات المعدة من قبل اإلدارة  • 

بين نظام الفوترة األساسي وسجل األستاذ العام.  
اختبرنا دقة إصدار فواتير العمالء، على أساس العينة،  • 

واختبرنا عينة من األرصدة الدائنة والخصومات المطبقة   
على فواتير العمالء.  

اختبرنا النقد المستلم لعينة من العمالء وتتبعها للفواتير.  •
قمنا بإجراءات تحليلية وذلك بمقارنة توقعات اإليرادات  • 

بالنتائج الفعلية وتحليل االنحرافات.  
قيمنا اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة  • 

للمجموعة.  

تضمنت إجراءات مراجعتنا، من بين إجراءات أخرى، ما يلي:
قيمنا تصميم وتنفيذ وفعالية أدوات الرقابة الرئيسية  • 

على ما  
يلي:  

- تسجيل أرصدة المدينين التجاريين وتحصيلها.  
- تقارير أعمار أرصدة المدينين التجاريين.  

اختبرنا عينة من أرصدة المدينين التجاريين لتقويم فيما إذا  •
تم تسجيل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في الوقت المناسب.  

قيمنا االفتراضات الهامة باإلضافة إلى معدالت التحصيل  •
ومعدالت االسترداد ونسب االنخفاض في القيمة وتلك  

المتعلقة باالحداث االقتصادية المستقبلية المستخدمة في  
احتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة.  

اختبرنا الصحة الحسابية لنموذج الخسائر اإلئتمانية  •
المتوقعة.  

قيمنا االفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية  • 
الموحدة للمجموعة.  

أمر المراجعة الرئيسي

االعتراف باإليرادات

مخصص االنخفاض في قيمة المدينين التجاريين

كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي

تقرير المراجع المستقل
إلى مساهمي شركة االتصاالت السعودية - تتمة

)شركة مساهمة سعودية(
األمور الرئيسة للمراجعة )تتمة(
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كما في 31 ديسمبر 2019 ، تسلمت المجموعة المطالبات التالية
من الهيئة تتعلق بالزكاة وضريبة االستقطاع:

الزكاة:
تسلمت المجموعة الربوط الزكوية للسنوات المنتهية بتاريخ 31

ديسمبر 2008 و 2009 و 2018 مطالبات إضافية من قبل
الهيئة والتي لم يتم الموافقة عليها من قبل المجموعة.

ضريبة االستقطاع:
تسلمت المجموعة ربط ضريبة االستقطاع من الهيئة عن خدمة

استئجار شبكات المشغلين الدوليين خارج المملكة العربية
السعودية لألعوام من 2004 وحتى 2015 . تعتقد إدارة

المجموعة بأن هذه الخدمة ال تخضع لضريبة االستقطاع وعليه
اعترضت على هذا الربط الذي ال يزال قائما لدى لجان

االستئناف المعنية.

لقد اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي ألن المحاسبة عن الزكاة
وضريبة االستقطاع يتطلب من اإلدارة القيام بتقديرات باإلضافة

لألهمية النسبية للمبالغ اإلضافية المطالب بها.

يرجى الرجوع إلى إيضاح 4-8 للسياسة المحاسبية المتعلقة
بالزكاة وضريبة االستقطاع، وااليضاحين 33 و 44 -هـ

لإلفصاحات ذات العالقة.

تضمنت إجراءات مراجعتنا، من بين إجراءات أخرى، ما يلي:
راجعنا المراسالت التي تمت بين المجموعة والهيئة لتحديد  • 

مبلغ الربوط اإلضافية المطالب بها من قبل الهيئة.  
حضرنا اجتماعات مع المكلفين بالحوكمة وإدارة المجموعة  • 

للحصول على المستجدات المتعلقة بالزكاة وضريبة   
االستقطاع ونتائج المراسالت مع اللجان المعنية.  

استعنا بالخبراء لدينا لتقييم مدى مالئمة المطالبات المفصح  • 
عنها لكل من الزكاة وضريبة االستقطاع للسنوات التي تم   

الربط عنها من قبل الهيئة وأحكام اإلدارة التي أجريت   
بهذا الشأن.  

راجعنا قرارات اللجان المعنية للسنوات السابقة والمتعلقة  • 
بالربوط الزكوية.  

قيمنا اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية  • 
الموحدة للمجموعة.  
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لدى المجموعة خطة إنفاق رأسمالية هامة، وبالتالي تتكبد نفقات
سنوية جوهرية بشأن تطوير وصيانة أصول البنية التحتية

وأصول شبكة االتصاالت والمعدات المتعلقة بها.

تعتبر التكاليف المتعلقة بتطوير أو تحسين الشبكة مصاريف
رأسمالية. تقيد المصاريف المتكبدة بشأن الحفاظ على سعة

الشبكة التشغيلية كمصاريف خالل نفس السنة التي تتكبد فيها.
تشتمل المشاريع الرأسمالية في الغالب على مزيج من عمليات

التحسين والصيانة التي يصعب فصلها، وبالتالي فإن توزيع
التكاليف بين رأسمالية وتشغيلية يتوقف كثيرا على إفتراضات

اإلدارة.

إضافة إلى ذلك، هناك عدد من المجاالت التي تؤثر فيها أحكام
اإلدارة على القيمة الدفترية للممتلكات واالالت والمعدات

واستهالكها. والتي تشتمل على:
قرار رسملة التكاليف أو قيدها كمصروف.  •

مراجعة األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات،  • 
بما في ذلك، أثر التغيرات في استراتيجية المجموعة.  
توقيت بدء احتساب االستهالك عندما تكون جاهزة  • 

لالستعمال الذي أنشأت من أجله.  

اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي حيث أنها تعتمد على افتراضات
وتقديرات اإلدارة واألهمية النسبية للمبالغ المعنية.

يرجى الرجوع اليضاح 4-9 للسياسة المحاسبية المتعلقة
بالممتلكات واآلالت والمعدات، وإيضاح 7 لإلفصاحات ذات

العالقة.

تضمنت إجراءات مراجعتنا، من بين أمور أخرى، ما يلي:
اختبرنا فعالية أدوات الرقابة الرئيسية على رسملة  •

وإستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات، وتقويم سياسات
المجموعة.

قمنا بإجراءات تحليلة الستهالك الممتلكات واالالت  • 
والمعدات عن طريق مقارنة معدالت االستهالك الفعلي   

بالمعدالت المتوقعة وتحليل الفروقات.  
أختبرنا، على أساس العينة، معقولية العمر اإلنتاجي المقدر  • 

من قبل اإلدارة.  

إضافة لما تقدم، قمنا ايضا باإلجراءات التالية بخصوص
التكاليف المرسملة:

تقويم سياسات الرسملة الخاصة بالمجموعة ومدى التزامها  • 
مع المعايير المحاسبية ذات العالقة.  

اختبرنا، على أساس العينة، مدى تطبيق سياسة االنفاق  • 
خالل السنة، بما في ذلك االطالع على محاضر   

االجتماعات التي تم اعتماد خطة المصاريف   
الرأسمالية بها.  

أختبرنا، على أساس العينة، مصاريف المشاريع المرسملة  • 
مقابل سياسة المجموعة الخاصة بالرسملة، بما في ذلك   

الحاالت التي اختلفت فيها التكاليف الفعلية كثيرا عن   
خطة االنفاق.  

قيمنا االفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية  • 
الموحدة للمجموعة.  

شركة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(
شركة تضامنية

المركز الرئيس
برج الفيصلية – الدور الرابع عشر

طريق الملك فهد
ص.ب: 2732
الرياض 11461

المملكة العربية السعودية

رقم التسجيل 45/11/323
رقم السجل التجاري 1010383821

هاتف: 9898 215 11 966+
+966 11 273 4740

فاكس: 4730 273 11 966+
ey.ksa@sa.ey.com

ey.com/mena

أمر المراجعة الرئيسي

الرسملة واألعمار اإلنتاجية للممتلكات واالالت والمعدات

كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي

تقرير المراجع المستقل
إلى مساهمي شركة االتصاالت السعودية - تتمة

)شركة مساهمة سعودية(
األمور الرئيسة للمراجعة )تتمة(



82

كما في 31 ديسمبر 2019 ، اشتملت قائمة المركز المالي
الموحدة للمجموعة على ممتلكات وآالت ومعدات قدرها 45.1

مليار ريال سعودي، وأصول غير ملموسة قدرها 9.9 مليار ريال
سعودي.

في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بإجراء تقييم للقيمة القابلة
لالسترداد لهذه األصول أو وحدات توليد النقد ذات الصلة ألي

مؤشر على انخفاض القيمة.

يتطلب ذلك إجراء تقديرات هامة فيما يتعلق بعوامل من بينها
التغيرات التقنية وتحديات الظروف االقتصادية والتغيرات في

األنظمة أو القيود التنظيمة والتكاليف التشغيلية أو الرأسمالية
وغيرها من االفتراضات االقتصادية المستخدمة من قبل

المجموعة.

اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي ألنه يعتمد على افتراضات
وتقديرات اإلدارة واالهمية النسبية للمبالغ المعنية.

يرجى الرجوع إلى إيضاح 4-11 و 5-1-2 للسياسات
والتقديرات المحاسبية الهامة المتعلقة بتقييم الممتلكات واالالت

والمعدات واألصول غير الملموسة.

تضمنت إجراءات مراجعتنا، من بين أمور أخرى، ما يلي:
مراجعة اختبارات اإلدارة لمؤشرات االنخفاض في القيمة.  •
تقويم افتراضات وتقديرات اإلدارة المستخدمة في تحديد  • 

القيمة القابلة لالسترداد لألصول بنا ء على معرفتنا   
بالمجموعة والنشاط الذي تمارسه.  

مراجعة الطرق المتبعة من قبل اإلدارة لتحديد الوحدات  • 
المولدة للنقد الفردية.  

تقويم الصحة المحاسبية لنماذج التدفقات النقدية.  •
قيمنا اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية  • 

الموحدة للمجموعة.  
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كما في 1 يناير 2019 ، اتبعت المجموعة المعيار الدولي للتقرير
المالي 16 “عقود اإليجار“ والذي يحل محل معيار المحاسبة

الدولي 17 “عقود اإليجار“.

اتبعت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي 16 خالل العام
باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل، وبالتالي لم يتم تعديل

المعلومات المقارنة. قامت المجموعة بتسجيل “أصول حق
استخدام“ بمبلغ قدرة 2,556 مليون ريال سعودي، مقابل التزام

عقد إيجار بمبلغ قدرة 2,367 مليون ريال سعودي معدلة بأي
مدفوعات مقدمة أو مستحقة الدفع كما في 1 يناير 2019.

اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي لطبيعتها وأهميتها على القوائم.
المالية الموحدة للمجموعة. باإلضافة للتقديرات المطلوبة من

اإلدارة عند تبني المعيار واألهمية النسبية للمبالغ المتعلقة بها.

يرجى الرجوع إلى إيضاح 4-4 للسياسة المحاسبية المتعلقة
بعقود االيجار وإيضاح 3-1 ألثر اتباع المعيار الدولي للتقرير

المالي رقم 16 واإليضاحين 9 و 29 لإلفصاحات ذات العالقة.

تضمنت إجراءات مراجعتنا، من بين أمور أخرى، ما يلي:
قيمنا إجراءات اإلدارة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير  • 

المالية 16 كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية.  
قيمنا افتراضات وتقديرات اإلدارة المستخدمة في احتساب  • 

أثر تبني المعيار الدولي للتقرير المالي 16 كما في 1 يناير   
2019 )على سبيل المثال: معدل الخصم وشروط عقد   

اإليجار المستخدمة لتحديد أصول حق االستخدام والتزامات   
اإليجار المرتبطة بعقود االيجار(.  

حللنا اكتمال بيانات عقود اإليجار عن طريق مراجعة  • 
التسويات التي قامت بها المجموعة لعقود اإليجار الشغيلي   

المثبتة بتاريخ 31 ديسمر 2018 وما يقابلها من التزامات   
عقود اإليجار المثبتة كما في 1 يناير 2019 ، وقيمنا، على   

أساس العينة، العقود عن مدى مالئمة تضمينها أو استبعادها   
من احتساب أصول حق االستخدام والتزام عقود االيجار.  

اختبرنا، على أساس العينة، دقة بيانات عقود االيجار  • 
بمطابقتها بالعقود الموقعة وتحققنا من دقة احتساب أصول   

حق االستخدام والتزام عقود االيجار.  
قيمنا اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية  • 

الموحدة للمجموعة.  
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المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2019
تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2019 ، بخالف القوائم المالية الموحدة وتقرير المراجع 

المستقل. إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى في تقريرها السنوي. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي للمجموعة لعام 2019 متوفر لنا بعد 
تاريخ تقرير المراجع المستقل.

ال يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة تلك المعلومات األخرى، ولن ُنبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي حولها.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تكون متاحة، وعند القيام بذلك، 
يتم األخذ في الحسبان فيما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها 

خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

عندما نقرأ التقرير السنوي للمجموعة لعام 2019 ، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين باإلبالغ عن األمر للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل، وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 

السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام نظام الشركات والنظام األساس للشركة، 
وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية واإلفصاح 
حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية 

المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار 

تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضمانا على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا 
للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش 

د جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون  أو خطأ، وتُعَ
بناء على هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك 
المهني خالل المراجعة. كما نقوم ب:

تحديد وتقويم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناتجه عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة  • 
لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.  

ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف   
متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الجراءات الرقابة الداخلية.  

الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول  • 
فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.  
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شركة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(
شركة تضامنية

المركز الرئيس
برج الفيصلية – الدور الرابع عشر

طريق الملك فهد
ص.ب: 2732
الرياض 11461

المملكة العربية السعودية

رقم التسجيل 45/11/323
رقم السجل التجاري 1010383821

هاتف: 9898 215 11 966+
+966 11 273 4740

فاكس: 4730 273 11 966+
ey.ksa@sa.ey.com

ey.com/mena
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31 ديسمبر 2019 31 ديسمبر 2018إيضاح

األصول
األصول غير المتداولة:

ممتلكات ومعدات
أصول غير ملموسة وشهرة

أصول حق االستخدام 
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

أصول العقد
تكاليف العقد

أصول مالية أُخرى
أصول غير متداولة أُخرى

إجمالي األصول غير المتداولة
األصول المتداولة:

مخزون
مدينون تجاريون وآخرون

مرابحات قصيرة األجل
أصول العقد

أصول مالية أُخرى
أصول متداولة أُخرى

نقد وما يماثله

أصول محتفظ بها للبيع
إجمالي األصول المتداولة

إجمالي األصول

45.085.342
9.906.688
2.887.933
6.618.526
648.069
922.922

7.323.433
91.851

73.484.764

1.721.530
21.372.368

2.181.416
6.793.755

376.589
4.097.096
8.031.010

44.573.764
267.728

44.841.492
118.326.256

41.920.409
9.560.119

-
6.581.733
504.042

1.030.129
3.373.016

371.621
63.341.069

787.456
14.493.149
9.685.491
5.468.441

5.488.245
1.952.878

8.153.865
46.029.525

-
46.029.525

109.370.594

7
8
9
21
16
15
17
13

10
11
12
16
17
13
19

14

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(

رئيس مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة المفوضالرئيس التنفيذي للشركةالرئيس التنفيذي للمالية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 48 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة   



87

31 ديسمبر 2019 31 ديسمبر 2018إيضاح

حقوق الملكية وااللتزامات
حقوق الملكية:

رأس المال المصّدر 
احتياطي نظامي
احتياطيات أُخرى

أرباح مبقاه
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

حقوق ملكية غير مسيطرة
إجمالي حقوق الملكية

االلتزامات
االلتزامات غير المتداولة:

قروض طويلة األجل
مخصص مكافأة نهاية الخدمة

التزامات عقود اإليجار
مخصصات

التزامات العقد
التزامات مالية أُخرى

التزامات غير متداولة أُخرى
إجمالي االلتزامات غير المتداولة

20.000.000
10.000.000
)2.745.608(
34.508.202

61.762.594
1.292.452

63.055.046

8.923.476
4.812.805
1.580.935

891.210
771.915

1.591.911
3.508.706

22.080.958

20.000.000
10.000.000

)1.903.878(
37.417.562

65.513.684
1.147.914

66.661.598

3.965.479
3.919.362

-
891.910
771.915

1.526.259
2.177.016

13.251.941

22
23
24

18

25
27
29
26
28
30
31

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(

رئيس مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة المفوضالرئيس التنفيذي للشركةالرئيس التنفيذي للمالية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 48 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة   

االلتزامات المتداولة:
دائنون تجاريون وآخرون

مخصصات
التزامات العقد

زكاة وضريبة دخل 
التزامات عقود اإليجار
قروض قصيرة األجل 
التزامات مالية أُخرى

التزامات متداولة أُخرى
إجمالي االلتزامات المتداولة

إجمالي االلتزامات
إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات

32
26
28

 33
29
25
30
 31

18.694.412
5.157.110

2.465.735
1.482.278
1.300.242

389.339
2.145.276

1.555.860
33.190.252
55.271.210

118.326.256

14.092.907
6.829.451

2.538.940
1.465.775

-
320.533

90.731
4.118.718

29.457.055
42.708.996

109.370.594
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11.686.975
)762.144(

10.924.831

10.664.666
260.165

10.924.831
5.33

11.828.165
)747.667(

11.080.498

10.779.771
300.727

11.080.498
5.39

2019 2018إيضاح

إيرادات 
تكلفة اإليرادات

إجمالي  الربح

المصاريف التشغيلية
بيعية وتسويقية
عمومية وإدارية

استهالك وإطفاء
إجمالي المصاريف التشغيلية

الربح التشغيلي

اإليرادات والمصاريف اأُلخرى
تكلفة برنامج التقاعد المبكر

إيرادات تمويل
تكاليف تمويل

صافي )مصاريف( إيرادات أُخرى
صافي الحصة في نتائج االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

صافي خسائر أُخرى
إجمالي اإليرادات )المصاريف( اأُلخرى

54.367.531
)21.976.306(

32.391.225

)5.581.969(
)5.544.276(
)8.784.587(
)19.910.832(

12.480.393

)600.000(
639.161

)765.154(
)76.062(

49.597
)40.960(
)793.418(

51.963.243
)21.490.161(
30.473.082

)5.480.288(
)5.157.039(

)7.590.530(
)18.227.857(

12.245.225

)450.000(
551.535

)395.440(
102.943
)10.605(

)215.493(
)417.060(

34
35

36
37

9،8،7

38
39

21
40

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 48 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة   

صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
الزكاة وضريبة الدخل

صافي الربح 

صافي الربح العائد الى:
مساهمي الشركة األم

حقوق الملكية غير المسيطرة

ربحية السهم األساسية والمخفضة )بالريال السعودي(

33

41

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية – مالم يذكر خالف ذلك(

رئيس مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة المفوضالرئيس التنفيذي للشركةالرئيس التنفيذي للمالية



89 تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 48 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة   

2019 2018إيضاح

صافي الربح 

الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة اأُلخرى(: 
بنود لن يعاد تصنيفها الحقا الى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:

إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
 التغيرات في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية مدرجة

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
اجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقا الى

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

بنود من الممكن اعادة تصنيفها الحقا الى
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:

فروقات ترجمة العمالت األجنبية 
صافي التغير في القيمة العادلة الناتجة عن تحوطات التدفق النقدي

صافي الحصة من بنود الدخل الشامل/)الخسارة الشاملة(
اأُلخرى للشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك

إجمالي البنود التي من الممكن اعادة تصنيفها الحقا
الى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

إجمالي الخسارة الشاملة اأُلخرى 

إجمالي الدخل الشامل 
إجمالي الدخل الشامل العائد الى:

مساهمي الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة

10.924.831

)710.054(

-

)710.054(

)1.479(
)484(

214.013

212.050

)498.004(

10.426.827

10.163.477
263.350

10.426.827

11.080.498

13.414

113.543

126.957

)10.739(
736

)247.317(

)257.320(

)130.363(

10.950.135

10.651.283
298.852

10.950.135

27

قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية – مالم يذكر خالف ذلك(

رئيس مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة المفوضالرئيس التنفيذي للشركةالرئيس التنفيذي للمالية
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2019 2018إيضاح

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 
صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

التسويات:
استهالك وإطفاء

خسائر إنخفاض وإطفاء تكاليف وأصول العقد
خسائر إنخفاض قيمة المدينين التجاريين 

مخصص مخزون بطيء الحركة  
إيرادات تمويل
تكاليف تمويل

مخصص مكافأة نهاية الخدمة والمخصصات اأُلخرى 
صافي الحصة في نتائج االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

صافي خسائر أُخرى
التغيرات في:

مدينون تجاريون وآخرون
مخزون

تكاليف العقد
أصول العقد
أصول أُخرى

دائنون تجاريون وآخرون
التزامات العقد
التزامات أُخرى

النقد الناتج من العمليات التشغيلية
يطرح: زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

يطرح: مخصص مكافأة نهاية خدمة مدفوعة 
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

إضافات للممتلكات والمعدات 
إضافات لألصول غير الملموسة

المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات 
توزيعات من شركات زميلة 

االستحواذ على شركة تابعة جديدة
إيرادات تمويل محصلة

متحصالت متعلقة بأصول مالية
مدفوعات متعلقة بأصول مالية

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

توزيعات أرباح مدفوعة
مدفوعات متعلقة بالتزامات عقود اإليجار

قروض مسددة 
قروض مستلمة 

تكاليف تمويل مدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

صافي )النقص( الزيادة في النقد وما يماثله
النقد وما يماثله في بداية السنة

أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية 
النقد وما يماثله في نهاية السنة

11.686.975

8.784.587
506.951

662.043
57.086

)639.161(
765.154

935.304
)49.597(
40.960

)7.574.857(
)988.430(
)296.936(

)1.573.106(
)2.317.470(
4.714.301
)130.160(

)3.469.086(
11.114.558
)742.882(
)451.050(
9.920.626

)9.426.711(
)1.941.453(

140.307
37.931

)232.669(
642.431

23.731.986
)14.928.948(

)1.977.126(

)12.105.714(
)712.467(

)350.948(
5.381.417
)279.933(

)8.067.645(
)124.145(

8.153.865
1.290

8.031.010

11.828.165

7.590.530
657.784
706.935

31.863
)551.535(
395.440

1.293.581
10.605

215.493

5.239.857
)337.038(
)477.758(
)727.257(

)1.210.921(
729.809

)724.005(
)4.326.337(
20.345.211
)690.934(
)521.861(

19.132.416

)8.406.935(
)1.350.151(

5.094
-
-

595.731
26.988.671

)22.859.438(
)5.027.028(

)8.054.671(
-

)635.710(
303.936
)130.517(

)8.516.962(
5.588.426
2.567.044

)1.605(
8.153.865

9.8.7

11
10
38
39

 

40

33
27

18

25
25

19

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية – مالم يذكر خالف ذلك(
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(

حقوق 
الملكية غير 
المسيطرة

إجمالي حقوق 
الملكية

إحتياطيات 
أُخرى

اإلحتياطي 
النظامي

رأس المال 
األرباح المبقاةالمصّدر

إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

اإلجمالي إيضاح

الرصيد كما في
1 يناير 2018 )معدل(  

صافي الربح 
الخسارة الشاملة اأُلخرى 

إجمالي الدخل الشامل 

توزيعات أرباح لمساهمي
الشركة األم

توزيعات أرباح لحقوق
الملكية غير المسيطرة

الرصيد كما في
31 ديسمبر 2018

الرصيد كما في 1 يناير 2019 

صافي الربح 
الخسارة الشاملة اأُلخرى

إجمالي الدخل الشامل 

توزيعات أرباح لمساهمي
الشركة األم

توزيعات أرباح لحقوق
الملكية غير المسيطرة

الحصة في التغير في
االحتياطيات األخرى ضمن

حقوق الملكية لمشروع مشترك
تحويالت

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019

20.000.000

-
-
-

-

-

20.000.000

20.000.000

-
-
-

-

-

-
-

20.000.000

10.000.000

-
-
-

-

-

10.000.000

10.000.000

-
-
-

-

-

-
-

10.000.000

62.862.401

10.779.771
)128.488(

10.651.283

)8.000.000(

-

65.513.684

65.513.684

10.664.666
)501.189(

10.163.477

)14.000.000(

-

85.433
-

61.762.594

)1.775.390(

-
)128.488(
)128.488(

-

-

)1.903.878(

)1.903.878(

-
)501.189(
)501.189(

-

-

 85.433
)425.974(

)2.745.608(

939.180

300.727
)1.875(

298.852

-

)90.118(

1.147.914

1.147.914

260.165
3.185

263.350

-

)118.812(

-
-

1.292.452

34.637.791

10.779.771
-

10.779.771

)8.000.000(

-

37.417.562

37.417.562

10.664.666
-

10.664.666

)14.000.000(

-

-
425.974

34.508.202

63.801.581

11.080.498
)130.363(

10.950.135

)8.000.000(

)90.118(

66.661.598

66.661.598

10.924.831
)498.004(

10.426.827

)14.000.000(

)118.812(

85.433
-

63.055.046

46

46

2-21
17

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 48 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة   

رئيس مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة المفوضالرئيس التنفيذي للشركةالرئيس التنفيذي للمالية
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معلومات عامة  .1
تأسيس الشركة أ . 

تأسست شركة االتصاالت السعودية )»الشركة«( كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/35   
وتاريخ 24 ذو الحجة 1418هـ )الموافق 21 أبريل 1998( والذي قضى بتحويل قطاع البرق والهاتف بوزارة البرق والبريد 

والهاتف )»قطاع االتصاالت«( مع مختلف مكوناته وإمكانياته الفنية واإلدارية إلى الشركة، وطبقاً لقرار مجلس 
الوزراء رقم 213 بتاريخ 23 ذو الحجة 1418هـ )الموافق 20 أبريل 1998( تم اعتماد نظام الشركة األساسي )»النظام 

 األساسي«( وكانت الشركة في حينه مملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية )»الحكومة«(.
 وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 2 رجب 1423هـ )الموافق 9 سبتمبر 2002(، قامت الحكومة

ببيع %30 من أسهمها.

بدأت الشركة عملها بتوفير خدمات االتصاالت على نطاق المملكة العربية السعودية )»المملكة«( في 6 محرم   
1419هـ )الموافق 2 مايو 1998( وحصلت الشركة على سجلها التجاري رقم 1010150269 كشركة مساهمة سعودية 
بتاريخ 4 ربيع األول 1419هـ )الموافق 29 يونيو 1998(. يقع المركز الرئيسي للشركة في مجمع الملك عبد العزيز على 

طريق اإلمام محمد بن سعود في حي المرسالت، الرياض، المملكة العربية السعودية.
  

ب.  أعمال وأنشطة المجموعة
تتمثل األنشطة الرئيسة للشركة والشركات التابعة لها )يشار إليهم جميعاً بـ«المجموعة«( في توفير وتقديم خدمات   

االتصاالت والمعلومات واإلعالم والمدفوعات الرقمية، والتي تشتمل على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي: 
إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة والمتنقلة والبنى التحتية.   .1  

توصيل خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات المختلفة وتقديمها إلى العمالء، وصيانتها وإدارتها.   .2  
إعداد الخطط والدراسات الالزمة لتطوير خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وتنفيذها من النواحي  .3   
الفنية والمالية واإلدارية. وإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية والخدمات االستشارية في مجال االتصاالت   

وتقنية المعلومات.   
التوّسع في شبكات ونظم االتصاالت وتقنية المعلومات والبنى التحتية وتطويرها، عن طريق استخدام أحدث  .4   

األجهزة والمعدات في مجال تقنية االتصاالت وخصوصاً في مجال تقديم الخدمات والتطبيقات   
والبرامج وإدارتها.   

تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  .5   
)االتصاالت – خدمات تكنولوجيا المعلومات – الخدمات المدارة – الخدمات السحابية(.   

توفير المعلومات واألنظمة المعتمدة على المعلومات للعمالء، وتوفير وسائل االتصال لنقل خــدمات اإلنترنت.   .6  
تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير وشراء وامتالك وتأجير وتصنيع وتسويق وبيع وتطوير وتصميم وتركيب  .7   

وصيانة أجهزة ومعدات شبكات االتصاالت المختلفة والقيام بأعمال المقاوالت المتعلقة بها، بما في ذلك   
الشبكات الثابتة والمتحركة والخاصة، وكذلك برامج الحاسب اآللي والممتلكات الفكرية اأُلخرى.  

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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استثمار العقارات وما قد يترتب على ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة.   .8  
الحصول على القروض وتملك األصول الثابتة والمنقولة بقصد تحقيق أغراضها.   .9  

تقديم الدعم المالي واإلداري والخدمات اأُلخرى للشركات التابعة.   .10  
تقديم خدمات التطوير والتدريب وإدارة األصول والتنمية والخدمات اأُلخرى ذات العالقة.   .11  

تقديم حلول دعم القرار وذكاء األعمال واستثمار البيانات.   .12  
تقديم خدمات سلسلة اإلمدادات والخدمات اأُلخرى.  .13  

تقديم خدمات المدفوعات الرقمية.  .14  
إنشاء وإقامة وإصالح محطات وأبراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار.  .15  

فضال عن ذلك يحق لها إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة، كما يجوز لها أن تمتلك   
األسهم والحصص في شركات أُخرى قائمة أو تندمج معها، ولها حق االشتراك مع غيرها في تأسيس الشركات 

المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو أي كيانات أُخرى سواء داخل المملكة أو خارجها. 

أسس االعداد والتوحيد  .2
أساس اإلعداد  1-2

  تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية 
والمعايير واالصدارات اأُلخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )“المعايير الدولية للتقرير المالي 

المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين“(. 

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما لم يذكر خالف ذلك ، كما هو موضح   
في السياسات المحاسبية أدناه.

يتم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية للمجموعة وتم تقريب جميع المبالغ   
ألقرب ألف ريال سعودي، مالم يذكر خالف ذلك. 

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين   
القانونيين استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما يتطلب من اإلدارة اجراء بعض األحكام اثناء تطبيق 

السياسات المحاسبية للمجموعة. لقد تم اإلفصاح عن الحاالت التي تنطوي على درجة عالية من األحكام أو التعقيد أو 
عن الحاالت التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات مهمة بالنسبة للقوائم المالية الموحدة في اإليضاح رقم 5.

السياسات المحاسبية الرئيسية )انظر إيضاح 4( المطبقة في اعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم تطبيقها بصورة   
ثابتة على كافة الفترات المعروضة باستثناء المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( )عقود اإليجار( الذي تم تطبيقه ألول 

مرة )انظر إيضاح 1-3(.
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أساس التوحيد   2-2
تشمل القوائم المالية الموحدة للمجموعة على البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة   

)والمشار اليها في اإليضاح رقم 18(. 

الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. تتحقق السيطرة عندما يكون لدى المجموعة:  
السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق تمنح المجموعة المقدرة الحالية على توجيه  -   

األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر فيها(  
التعرض لمخاطر، ولديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها.  -  

المقدرة على استخدام سلطاتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.  -  

وبشكل عام، هناك إفتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا اإلفتراض، فعندما يكون لدى   
المجموعة أقل من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين 

االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، 
ويشمل ذلك:

الترتيب )الترتيبات( التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.  -  
الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية اأُلخرى.  -  

حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.  -  

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أو ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير   
إلى وجود تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المذكورة أعاله.

السياسات المحاسبية العامة )تتمة(  .2  
أساس التوحيد )تتمة(   2.2  

يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى المجموعة وتتوقف عند فقدان المجموعة   
السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج )أو إستبعاد( أصول والتزامات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة التي تم 

اإلستحواذ عليها )أو إستبعادها( خالل السنة في القوائم المالية الموحدة بدًء من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة 
التابعة للمجموعة ولحين التوقف عن ممارسة هذه السيطرة.

إن االرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر يوزع إلى مساهمي الشركة وإلى حقوق الملكية غير   
المسيطرة. يتم توزيع صافي الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مساهمي الشركة وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة 

حتى لو نتج عن ذلك وجود عجز في حقوق الملكية غير المسيطرة. 

عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات   
المحاسبية للمجموعة.

يتم إستبعاد جميع األصول وااللتزامات واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات   
المجموعة بالكامل عند التوحيد.

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة على الشركات التابعة يتم   
اعتبارها كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل القيم الدفترية لحصص المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة لتعكس 

التغيرات في الحصص النسبية في الشركات التابعة.  يتم اإلعتراف بأي فرق بين المبلغ الذي تم بموجبة تعديل حقوق 
الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للعوض المدفوع أو المستلم مباشرة في حقوق الملكية العائدة لمساهمي 

الشركة.

عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، يتم إدراج أي مكاسب أو خسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة   
ويتم احتسابها بالفرق بين )1( إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألي حصة محتفظ بها و )2( 

القيمة الدفترية السابقة ألصول )بما في ذلك الشهرة( والتزامات الشركة التابعة وأي حقوق ملكية غير مسيطرة. يتم 
احتساب جميع المبالغ  المدرجة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو قامت المجموعة 

باستبعاد أصول والتزامات الشركة التابعة بشكل مباشر )أي يعاد تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو نقلها 
إلى فئة أُخرى من حقوق الملكية كما هو محدد / مسموح به في المعايير الدولية للتقرير المالي المطبقة(. إن القيمة 
العادلة ألي استثمار محتفظ به في الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقدان السيطرة تعتبر بمثابة القيمة العادلة عند 
اإلعتراف األولي للمحاسبة الالحقة بموجب المعيارالدولي للتقرير المالي رقم )9(، إذ ينطبق، وتعتبر بمثابة التكلفة عند 

اإلعتراف األولي لالستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.

3. المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي 
اعتمدتها المجموعة: 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( عقود اإليجار   1-3
يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( المبادئ المتعلقة باإلثبات والقياس والعرض واالفصاح عن عقود اإليجار.  

يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( محل المعايير والتفسيرات التالية:   
معيار المحاسبة الدولي رقم )17( عقود اإليجار. أ .   

تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )4( “تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار“.   ب .   
تفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم )15( “عقود اإليجار التشغيلي – الحوافز“. ج .   

د .  تفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم )27( “تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار“.  

يوفر المعيار نموذًجا محاسبًيا واحًدا للمستأجر، يتطلب من المستأجرين اإلعتراف باألصول وااللتزامات لجميع عقود   
اإليجار الرئيسية، وهو ما يمثل تغييرا جوهريا عن معيار المحاسبة الدولي رقم )17(.

إن طريقة محاسبة المؤجر وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( ال تختلف بصورة جوهرية عن طريقة المحاسبة   
السابقة وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )17(، حيث يستمر المؤجرون في تصنيف كافة عقود التأجير باستخدام 

نفس مبدأ التصنيف الموضح في معيار المحاسبة الدولي رقم )17( كما يميز بين نوعين من عقود التأجير: عقود التأجير 
التشغيلية وعقود التأجير التمويلية.
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اختارت المجموعة تطبيق اآلتي:
تطبيق معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص مشابهة بصورة معقولة.   .1  

المحاسبة عن عقود اإليجار التي تنتهي خالل 12 شهر من تاريخ التطبيق األولي بنفس طريقة عقود  .2   
اإليجار قصيرة األجل.  

إستبعاد التكاليف األولية المباشرة من قياس أصول حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي.  .3  
استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يحتوي على خيارات تمديد أو انهاء.  .4  

كوسيلة عملية، اختارت المجموعة عدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار في   
تاريخ التطبيق األولي واإلكتفاء على ما تم تقييمه مسبًقا بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم )17( وتفسير لجنة 

تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )4(. طبقت المجموعة تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم )16( على العقود المبرمة أو التي تم تغييرها في أو بعد 1 يناير 2019.

بعض التعديالت اأُلخرى على المعايير الدولية للتقرير المالي ولجنة التفسيرات التي اعتمدتها المجموعة بتاريخ تطبيق 1   
يناير 2019 ولم يكن لها أثر جوهري:

التزامات اإليجار التشغيلي كما في 31 ديسمبر 2018
متوسط نسبة االقتراض اإلضافي كما في 1 يناير 2019

التزامات اإليجار التشغيلي المخصومة كما في 1 يناير 2019
يطرح: 

االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل
االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار منخفضة القيمة

يضاف:
خيارات التمديد واالنهاء غير المعترف بها في 31 ديسمبر 2018

التزامات عقود اإليجار كما في 1 يناير 2019

2.501.822
3.9%

2.216.484

)1.192(
)7.358(

159.414
2.367.348

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
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أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16  
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( باعتماد طريقة األثر الرجعي المعدل مع إثبات األثر   
التراكمي لتطبيق المعيار في تاريخ التطبيق األولي )1 يناير 2019(. وبناًء على ذلك لم يتم تعديل أرقام المقارنة لعام 

2018، حيث تبقى كما وردت سابًقا بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )17( والتفسيرات ذات الصلة.

عند التطبيق االولي، اختارت المجموعة تسجيل أصل حق االستخدام )بمبلغ 2,556 مليون ريال سعودي( بناًء على مبلغ   
القياس األولي اللتزام عقد اإليجار )2,367 مليون ريال سعودي( في تاريخ التطبيق األولي )1 يناير 2019( مع التعديل على 

اإليجارات المدفوعة مقدما و المصاريف المستحقة دون أي تأثير على األرباح المبقاة. 

تم إثبات التزامات عقود اإليجار في تاريخ التطبيق األولي لعقود اإليجار التي تم تصنيفها سابقا على أنها عقود إيجار   
تشغيلي )حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 17(. وتم قياس التزامات عقود اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار 

المتبقية مخصومة باستخدام معدل اإلقتراض اإلضافي للمجموعة كما في 1 يناير 2019. بلغ المتوسط المرجح لمعدل 
اإلقتراض اإلضافي في تاريخ التطبيق األولي 3.9 %.

فيما يلي تسوية التزامات عقود اإليجار في 1 يناير 2019 مع التزامات اإليجار التشغيلي في 31 ديسمبر 2018:  
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تعدیالت على المعیار الدولي للتقرير المالي رقم )9( “األدوات المالیة“ - مزایا الدفع المسبق مع تعویض سلبي  

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )19( “منافع الموظفين“ - تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها

تعديالت على معيار المحاسبي الدولي رقم )28( “اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة“ - المصالح طويلة األجل في 
المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة

التفسير رقم )23 ( “عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل“

التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي للفترة من 2017-2015 

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها )تتمة(  .3
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( عقود اإليجار )تتمة(   1.3

التعديالت والتفسيرات

تعديالت على مراجع إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي

تعريف االعمال – تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )3(

تعريف جوهري – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )8(

التعديالت والتفسيرات

التعديالت اأُلخرى للمعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلة الصادرة وغير السارية المفعول  3-3
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 4. ملخص السياسات المحاسبية الهامة
عمليات تجميع األعمال   1-4

يتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة اإلستحواذ وذلك عندما تنتقل السيطرة للمجموعة. يتم   
قياس العوض المحول بالقيمة العادلة، التي يتم احتسابها على أنها مجموع القيم العادلة بتاريخ اإلستحواذ لألصول 

المحولة من قبل المجموعة، وااللتزامات التي تكبدتها المجموعة تجاه مالكي الشركة المستحوذ عليها السابقين 
باإلضافة إلى حقوق الملكية الُمصدرة للمجموعة مقابل الحصول على السيطرة على الشركة المستحوذ عليها. يتم 

اإلعتراف بالتكاليف المتعلقة بعمليات اإلستحواذ عموماً في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.

عندما تقوم المجموعة باإلستحواذ على أعمال، تقوم بتقييم األصول وااللتزامات المالية التي تم تحملها من أجل   
التصنيف والتخصيص المالئم وفقاً لبنود العقد والظروف اإلقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ اإلستحواذ. 

ويشمل ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أُخرى في العقد الرئيسي من قبل الجهه المستحوذه.

في تاريخ اإلستحواذ، يتم اإلعتراف باألصول المستحوذ عليها القابلة للتحديد وااللتزامات التي تم تحملها بقيمتها   
العادلة، باستثناءات محدودة.

يتم قياس الشهرة مبدئياً على أنها الزيادة في مجموع العوض المحول، ومبلغ أي حصص غير مسيطر عليها في   
األعمال المستحوذ عليها، والقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ لحصة حقوق الملكية المحتفظ بها سابقاً من قبل 

المجموعة في األعمال المستحوذ عليها )إن وجد( عن صافي المبالغ في تاريخ اإلستحواذ لألصول المستحوذ عليها 
القابلة للتحديد وااللتزامات المفترض تحملها. وبعد إتمام عملية إعادة التقييم، وفي حال استكمال عملية إعادة 

التقييم تجاوزت صافي القيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد المستحوذ عليها وااللتزامات التي تم تحملها مجموع 
العوض المحول، ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في األعمال المستحوذ عليها، والقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ 

لحصة حقوق الملكية المحتفظ بها سابقاً من قبل المجموعة في األعمال المستحوذ عليها )إن وجدت(، تقوم 
المجموعة بإعادة تقييم إذا ما تم اإلعتراف بكافة األصول المستحوذ عليها وكافة االلتزامات التي تم تحملها بالشكل 

الصحيح ويتم مراجعة اإلجراءات المستخدمة في قياس المبالغ المعترف بها في تاريخ اإلستحواذ.

إذا ما زالت نتيجة إعادة التقييم تظهر زيادة في صافي األصول المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول عندها   
يتم اإلعتراف بربح  من صفقة شراء بسعر تفاضلي ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

بعد اإلعتراف المبدئي، تقاس الشهرة بالتكلفة مطروحاً منها الخسائر المتراكمة إلنخفاض القيمة. ولغرض فحص   
إنخفاض القيمة للشهرة المكتسبة من تجميع األعمال ومن تاريخ اإلستحواذ، سيتم توزيعها على وحدات مولدة للنقد 
متوقع أن تستفيد من الدمج بغض النظر عما إذا كانت األصول اأُلخرى أو االلتزامات المستحوذ عليها قد تم تخصيصها 

لتلك الوحدات.

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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4.ملخص السياسات المحاسبية الهامة  )تتمة(
عمليات تجميع األعمال )تتمة(   1.4

إذا لم يتم توزيع الشهرة المكتسبة على الوحدات المولدة للنقد المحددة بسبب عدم اكتمال االحتساب المبدئي، فلن   
يتم فحص إنخفاض قيمة الشهرة المبدئية إال إذا توفرت مؤشرات إلنخفاض القيمة تمكن المجموعة من توزيع القيمة 

الدفترية للشهرة على الوحدات المولدة للنقد أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد التي متوقع أن تستفيد من منافع 
دمج األعمال. أينما تم توزيع شهرة على الوحدة المولدة للنقد وتم إستبعاد جزء من عمليات هذه الوحدة فإن الشهرة 

المرتبطة بالعملية المستبعدة سوف تظهر ضمن القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة من إستبعاد 
هذه العملية. إن الشهرة المستبعدة في مثل هذه الظروف يتم قياسها بناًء على قيمة مماثلة للعملية المستبعدة 

والجزء المتبقي من الوحدة المولدة للنقد.

إن حقوق الملكية غير المسيطرة التي تمثل حصة ملكية حالية وتخول مالكيها امتالك حصة تناسبية في صافي أصول   
المنشأة في حالة التصفية يمكن قياسها بشكل أولي إما بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية لحقوق الملكية غير 
المسيطرة في المبالغ المعترف بها لصافي األصول القابلة للتحديد في المنشأة المستحوذ عليها. يتم اختيار قياس 

أساس كل معاملة على حدة. ويتم قياس األنواع اأُلخرى لحقوق الملكية غير المسيطرة بالقيمة العادلة أو وفق 
األسس المحددة  في المعايير الدولية للتقرير المالي اأُلخرى، كما ينطبق.

يتم قياس أي مقابل محتمل سيدفع )ان وجد( بقيمته العادلة في تاريخ اإلستحواذ ويتم تصنيفه إما كحقوق ملكية أو   
كالتزام مالي. يتم الحقاً إعادة قياس المقابل المحتمل والمصنف كالتزام مالي بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في 

القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. وفي الحالة التي يتم فيها تصنيف المقابل المحتمل على أنه حقوق 
ملكية عندها ال ُيعاد قياسه ويتم المحاسبة عن تسويتها الحقاً ضمن حقوق الملكية. 

عندما تتم عملية تجميع األعمال على مراحل، يتم قياس حصة المجموعة في حقوق الملكية المحتفظ بها سابقاً في   
المنشأة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ، ويتم اإلعتراف بما ينتج من مكسب أو خسارة، إن 

وجدت، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. إن المبالغ الناشئة عن الحصص في المنشأة المستحوذ عليها قبل تاريخ 
اإلستحواذ والمدرجة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في حال 

كانت هذه المعالجة مالئمة فيما لو تم إستبعاد تلك الحصص.

إذا لم تكتمل المحاسبة المبدئية لتجميع األعمال حتى نهاية فترة التقرير والتي تشكل الفترة التي حدث فيها التجميع،   
فتقوم المجموعة بعرض البنود التي لم تكتمل عملية احتسابها بقيمة مؤقتة في القوائم المالية الموحدة. خالل فترة 

قياسها، والتي ال تزيد عن مدة سنة من تاريخ اإلستحواذ، يتم تعديل القيمة المؤقتة المعترف فيها بتاريخ اإلستحواذ بأثر 
رجعي لكي تعكس المعلومات التي تم الحصول عليها حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ االسحتواذ 
وإذا تم التأكد بأن ذلك سيكون مؤثراً على قياس المبالغ المعترف بها إعتباراً من ذلك التاريخ. خالل فترة القياس تقوم 

المجموعة باإلعتراف بأصول أو التزامات إضافية إذا تم الحصول على معلومات جديدة حول وجود حقائق أو ظروف 
كانت موجودة في تاريخ اإلستحواذ وإذا تبين أن ذلك سينتج عنه اإلعتراف باألصول أو االلتزامات إعتباراً من ذلك 

التاريخ. وتنتهي فترة القياس بمجرد حصول المجموعة على المعلومات التي كانت تسعى لها حول الحقائق والظروف 
التي ُوجدت في تاريخ اإلستحواذ، أو بمجرد علمها بعدم إمكانية الحصول على معلومات أكثر.
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اإلستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة    2-4
الشركة الزميلة هي شركة تمارس المجموعة عليها تأثيراً هاماً وليست مسيطرة أو لديها سيطرة مشتركة عليها.   

التأثير الهام هو قدرة المجموعة على المشاركة في القرارات والسياسات المالية والتشغيلية في الشركة المستثمر 
بها، والتعتبر سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.

المشروع المشترك هو ترتيب مشترك والذي يكون بموجبه للمجموعة سيطرة مشتركة على ذلك الترتيب كما أن   
لديها الحق في صافي أصول الترتيب المشترك. السيطرة المشتركة هي المشاركة التعاقدية المتفق عليها للسيطرة 

على الترتيب، والتي تتواجد فقط عندما تتطلب قرارات بشأن األنشطة ذات الصلة الموافقة باإلجماع من األطراف 
المشاركين في السيطرة. إن االعتبارات في تحديد التأثير الهام هي االحتفاظ – بشكل مباشر أو غير مباشر – بنسبة 

من حق التصويت للشركة المستثمر فيها، التمثيل في مجلس اإلدارة أو جهات حوكمة مماثلة في الشركة المستثمر 
فيها، المشاركة في صنع السياسات، بما في ذلك المشاركة في القرارات المتعلقة بتوزيعات االرباح أو التوزيعات 

اأُلخرى، المعامالت الجوهرية بين المجموعة والمنشأة المستثمر فيها، تبادل الموظفين اإلداريين أو توفير المعلومات 
التقنية األساسية. 

تتم المحاسبة عن اإلستثمارات في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة   
باستخدام طريقة حقوق الملكية. وفقا لطريقة حقوق الملكية. يتم اإلعتراف باالستثمار في الشركات الزميلة أو 

المشاريع المشتركة في قائمة المركز المالي الموحدة مبدئيا بالتكلفة ويتم تعديله الحقا لإلعتراف بحصة المجموعة 
في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة أو المشاريع المشتركة مطروحاً منها أي إنخفاض 

في قيمة صافي اإلستثمارات. إضافة إلى ذلك، في حالة اثبات أي تغير مباشرًة ضمن حقوق ملكية الشركة الزميلة أو 
المشروع المشترك، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في أي تغيرات، عندما ينطبق ذلك، في قائمة التغيرات في حقوق 
الملكية الموحدة.  عندما تزيد حصة المجموعة في خسائر الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة عن حصة ملكيتها 
في تلك الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة )التي تتضمن أي حصص طويلة األجل، في جوهرها، تشكل جزءاً من 

 صافي استثمار المجموعة في شركات زميلة أو مشاريع مشتركة(، تتوقف المجموعة عن اإلعتراف بحصتها
في الخسائر اإلضافية. 

يتم اإلعتراف بالخسائر اإلضافية وإثباتها كالتزامات فقط إلى الحد الذي يكون فيه لدى المجموعة التزامات قانونية أو   
متوقعة أو قامت بتسديد دفعات بالنيابة عن الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة. 

يتم إستبعاد المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة أو المشروع   
المشترك بقدر حصة المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

تتم المحاسبة عن اإلستثمارات  في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة وفق طريقة حقوق الملكية بدءاً من   
التاريخ الذي أصبحت فيه الشركة المستثمر بها شركة زميلة أو مشروع مشترك. عند اإلستحواذ على االستثمار في 
شركة زميلة أو مشروع مشترك، فإن أي زيادة في تكلفة االستثمار على حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة 

لألصول وااللتزامات القابلة للتحديد يتم اإلعتراف بها كشهرة، والتي تدرج ضمن القيمة الدفترية لالستثمار. 

يتم إثبات الزيادة في حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة لألصول وااللتزامات القابلة للتحديد عن تكلفة   
االستثمار، بعد إعادة التقييم، مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في سنة اإلستحواذ. 

يتم تطبيق متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي لتحديد ما إذا كان من الضروري اإلعتراف بأية خسارة إنخفاض في   
القيمة فيما يتعلق باستثمار المجموعة في شركة زميلة أو مشروع مشترك. يتم إختبار القیمة الدفتریة لالستثمار في 

شرکة زمیلة أو مشروع مشترك لتحدید انخفاض القیمة وفقاً للسیاسة المذکورة في إيضاح رقم )2-1-5(.

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(



101

4.ملخص السياسات المحاسبية الهامة  )تتمة(
اإلستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة )تتمة(    2-4

تتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه االستثمار عن كونه شركة زميلة أو   
مشروع مشترك، أو عندما يتم تصنيف االستثمار كمحتفظ به للبيع. 

عندما تقوم المجموعة بتخفيض حصتها في شركة زميلة أو مشروع مشترك مع استمرار المجموعة باستخدام طريقة   
حقوق الملكية، فتعيد المجموعة تصنيف المكسب أو الخسارة المثبت سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر والمتعلق 

بذلك اإلنخفاض في حصة الملكية، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، إذا كان المكسب والخسارة يتضمن إستبعاد 
األصول أو االلتزامات ذات العالقة.

عندما تقوم أي منشأة ضمن المجموعة بالتعامل مع شركة زميلة أو مشروع مشترك للمجموعة، يتم اإلعتراف باألرباح   
والخسائر الناتجة من المعامالت مع الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في القوائم المالية الموحدة للمجموعة فقط 

بقدر حصص الملكية في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الغير مملوكة من قبل المجموعة.

اإلعتراف باإليرادات    3-4
يتم قياس اإليراد على أساس العوض المحدد في العقد مع العميل وتستثنى المبالغ التي يتم تحصيلها نيابة عن أطراف   

أُخرى. تعترف المجموعة باإليرادات عند تحويل السيطرة على المنتجات أو الخدمات المقدمة للعميل.

توقيت اإلعتراف باإليرادات يكون إما عند نقطة زمنية أو على مدى زمني ويعتمد على الوفاء بأداء االلتزام عن طريق   
تحويل السيطرة على السلع أو خدمات إلى العميل.

عندما يكون لدى الشركة درجة عالية من عدم التأكد في إمكانية التحصيل من بعض العمالء، تقوم المجموعة بإثبات   
اإليرادات فقط عند التحصيل.

تحقق المجموعة إيرادات، بشكل أساسي من خدمات المكالمات، والرسائل، والبيانات، ورسوم الربط البياني، ورسوم   
التأسيس ومبيعات األجهزة. يمكن بيع المنتجات والخدمات بشكل منفصل أو بشكل باقات.

تشمل خدمات االتصاالت خدمة اإلتصال والبيانات والرسائل. تقوم المجموعة 
باإلعتراف باإلیراد عندما یتم تقدیم هذه الخدمات )أي عند اإلستخدام الفعلي من قبل 

العمیل(.
الترتيبات التي تشمل منتجات وخدمات متعددة يتم فصلها إلى عناصر منفردة 

ويتم اإلعتراف باإليرادات على أساس القيمة العادلة )أسعار البيع المنفردة( للعناصر 
المنفردة من خالل توزيع إجمالي المقابل المادي للترتيب بين العناصر المنفردة على 
أساس القيمة النسبية ألسعار بيع العناصر المنفردة. تعتبر العناصر قابلة للفصل إذا 

كانت ذات قيمة منفصلة للعميل.
تعترف المجموعة باإليرادات عندما يتم تحويل السيطرة على األجهزة إلى العميل. 

عادة يحدث هذا في بداية العقد عند حيازة العميل للجهاز.

خدمات االتصاالت

الباقات 

األجهزة 

طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداءالمنتجات والخدمات

يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح من اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية عند اإلقرار بأحقية المجموعة في إستالمها   
)إذا كان من المحتمل أن المنافع االقتصادية ستتدفق للمجموعة، واإليرادات يمكن قياسها بشكل موثوق به(.
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عقود اإليجار )السياسة المطبقة من 1 يناير 2019 - أنظر إيضاح 1-3(   4-4

المجموعة كمستأجر  
في تاريخ بداية عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإثبات “أصل حق االستخدام“ الذي يمثل حق المجموعة في استخدام   

األصل محل العقد، والتزام عقد اإليجار الذي يمثل التزام المجموعة بالقيام بدفعات اإليجار.

في تاريخ بداية عقد اإليجار يتم القياس األولي ألصل حق االستخدام بالتكلفة )مبلغ القياس األولي اللتزام عقد اإليجار   
معدل بأي دفعات لعقد اإليجار تمت في أو قبل تاريخ بداية عقد اإليجار ناقصا أي حوافز إيجار مستلمة، أي تكاليف 

مباشرة أولية متكبدة، تقدير للتكاليف التي سيتم تكبدها في تفكيك وإزالة األصل محل العقد أو إعادة الموقع الذي 
يوجد فيه األصل الى الحالة األصلية أو إعادة األصل نفسه الى الحالة المطلوبة وفقا ألحكام وشروط عقد اإليجار(. 

 
بعد تاريخ بداية عقد اإليجار، يتم قياس أصل حق االستخدام باستخدام نموذج التكلفة )التكلفة مطروحا منها أي   

مجمع استهالك وأي مجمع خسائر هبوط في القيمة ومعدلة بأي إعادة قياس اللتزام عقد اإليجار(. 

في تاريخ بداية عقد اإليجار يتم قياس التزام عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ،   
ويتم خصمها باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار، إذا كان يمكن تحديد ذلك المعدل بسهولة، وبخالف 

ذلك يتم استخدام معدل اإلقتراض اإلضافي للمجموعة كمعدل خصم.

بعد تاريخ بداية عقد اإليجار، يتم قياس التزام عقد اإليجار بما يلي:  
زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام عقد اإليجار. ) أ(   

تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار. ) ب(   
إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديالت لعقد اإليجار، أو لتعكس دفعات اإليجار ) ج(    

الثابتة في جوهرها المعدلة.  

يتم إثبات مبلغ إعادة قياس التزام عقد اإليجار كتسوية “ألصل حق االستخدام“. ومع ذلك، إذا تم تخفيض المبلغ   
الدفتري “ألصل حق االستخدام“ إلى الصفر، وهناك مزيد من اإلنخفاض في قياس التزام عقد اإليجار، فيجب إثبات أي 

مبلغ متبقي من إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

اختارت المجموعة تطبيق عدم اإلعتراف بأصول حق االستخدام والتزامات عقد اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل التي   
تبلغ مدتها 12 شهًرا أو أقل وإيجارات األصول منخفضة القيمة. يتم اإلعتراف بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود 

كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

المجموعة كمؤجر  
إن طريقة محاسبة المؤجر وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( ال تختلف بصورة جوهرية عن طريقة المحاسبة   
وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )17(، حيث تستمر المجموعة في تصنيف كافة عقود التأجير باستخدام نفس مبدأ 

التصنيف الموضح في معيار المحاسبة الدولي رقم )17(، وبالتالي لم يكن للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( تأثير 
على عقود االيجار عندما تكون المجموعة كمؤجر.

يصنف عقد االيجار على انه عقد ايجار تشغيلي اذا كان ال ينقل ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل   
محل العقد. يتم اإلعتراف بإيراد التأجير التشغيلي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس طريقة القسط 
الثابت على فترة اإليجار. كما يجب إضافة كافة التكاليف المباشرة في الحصول على عقد ايجار تشغيلي الى المبلغ 

الدفتري لألصل محل العقد واثبات تلك التكاليف على انها مصروف على مدة عقد االيجار بنفس األساس المستخدم 

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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في دخل عقد االيجار. إن اجمالي المنافع من الحوافز يعترف بها كتخفيض إليراد التأجير على أساس القسط الثابت، إال إذا   
كان هناك أساسا آخر يمثل بشكل أفضل الفترة الزمنية التي يتم خاللها استنفاذ المنافع االقتصادية لألصل المؤجر.

يتم تسجيل المبالغ المستحقة من اإليجارات التمويلية كمستحقات عقود ايجار بمبلغ يعادل صافي استثمار المجموعة   
في عقد التأجير. وتقسم دفعة اإليجار المستحقة التحصيل الى جزئين: )1( جزء لتسديد المبلغ األصلي )2( جزء كإيراد 

تمويل لتعويض المجموعة عن استثمارها وخدماتها. يتم إدراج التكاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة بعملية التفاوض 
بشأن عقد التأجير ضمن المبالغ المستحقة وبالمقابل يتم تخفيض مبلغ إيراد التمويل من العقد.

العمالت األجنبية   5-4
تم عرض المعلومات واإليضاحات بالريال السعودي )العملة الوظيفية لشركة االتصاالت السعودية – الشركة األم(.   
بالنسبة لكل منشأة تابعة، تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية، والتي تعرف على انها عملة البيئة اإلقتصادية 
الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة تابعة باستخدام تلك 

العملة الوظيفية. 

عند إعداد القوائم المالية لكل منشأة تابعة للمجموعة، يتم اإلعتراف بالمعامالت التي تتم بعمالت غير العملة   
الوظيفية للمنشأة )عمالت أجنبية( بأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت. في نهاية كل فترة مالية، يتم إعادة تحويل 

البنود النقدية المسجلة بعمالت أجنبية بأسعار الصرف السائدة بذلك التاريخ. إن البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة 
العادلة والمصنفة بعمالت أجنبية يتم إعادة ترجمتها باألسعار السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. أما البنود غير 

النقدية التي تقاس وفقاً للتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية فال يعاد ترجمتها. إن الربح أو الخسارة الناتج عن ترجمة البنود 
غير النقدية والمقاسة بالقيمة العادلة يتم معاملتها بما يتفق مع إثبات الربح أو الخسارة الناتج عن التغير في القيمة 

العادلة للبند ذو الصلة.

يتم اإلعتراف بالفروقات الناتجة عن ترجمة البنود النقدية في حساب ربح أو خسارة الفترة التي تنشأ في ظروف محدودة.  

لغرض العرض في القوائم المالية الموحدة، يتم ترجمة أصول والتزامات العمليات األجنبية للمجموعة إلى الريال   
السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. ويتم ترجمة بنود اإليرادات والمصاريف وفقاً لمتوسط 
أسعار الصرف لفترة التقرير، إال إذا حدث تقلب بشكل جوهري في أسعار الصرف خالل الفترة، وفي هذه الحالة، يتم 

استخدام أسعار الصرف بتواريخ المعامالت. فروقات الترجمة الناتجة، إن وجدت، يتم اإلعتراف بها  في الدخل الشامل 
اآلخر وحقوق الملكية بشكل تراكمي )أخذاً بالحسبان حصة حقوق الملكية غير المسيطرة(. 

عند إستبعاد عملية أجنبية )أي إستبعاد حصة المجموعة بالكامل في عملية أجنبية، أو أن اإلستبعاد يتضمن فقدان    
السيطرة على شركة تابعة تشمل على عملية أجنبية، أو إستبعاد جزئي في مشروع مشترك أو شركة زميلة تشتمل على 
عملية أجنبية تصبح الحصة المبقاة أصل مالي(، فإن جميع فروقات الترجمة المتراكمة في حقوق الملكية بالنسبة لتلك 

العملية المتعلقة بمساهمي الشركة يتم إعادة تصنيفها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

بالنسبة لجميع اإلستبعادات الجزئية للشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة التي ال ينتج عنها فقدان المجموعة   
للتأثير المهم أو السيطرة المشتركة، يتم إعادة تصنيف الحصة التناسبية لفروقات الترجمة المتراكمة إلى قائمة الربح أو 

الخسارة الموحدة. 
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المنح الحكومية    6-4
ال يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية إال عند وجود درجة معقولة من التأكد بأن المجموعة ستلتزم بالشروط المرتبطة بها   

وأنها ستستلم هذه المنح. 

يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس منتظم على مدى الفترات التي تقوم   
المجموعة فيها باإلعتراف بالمصاريف ذات العالقة بالتكلفة التي تهدف المنح لتعويضها. وتحديداً، فإن المنح الحكومية 

التي يتمثل شرطها األساسي في أن يكون على المجموعة شراء أو إنشاء أو تملك أصول غير متداولة يتم اإلعتراف بها 
كإيرادات مؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة وتحويلها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس منتظم 

ومعقول على مدى األعمار اإلنتاجية لألصول ذات العالقة. 

عندما تحصل المجموعة على منح حكومية كتعويض عن مصاريف أو خسائر متكبدة فعاًل أو كدعم مالي فوري من دون   
تكبد أي تكاليف مستقبلية متعلقة بها، حينها يتم اإلعتراف بها ضمن ربح أو خسارة الفترة التي تستحق فيها.

منافع الموظفين   7-4
تكاليف منافع التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة  1.7.4  

يتم تحميل دفعات المساهمات بموجب برامج اإلشتراكات المحددة كمصاريف عند استحقاقها. يتم معاملة    
الدفعات بموجب برامج التقاعد المنفذة من قبل الجهات الرسمية كدفعات لبرامج اشتراكات محددة حيث أن   

التزامات المجموعة بموجب هذه البرامج تعادل تلك الناتجة عن برامج االشتراكات المحددة.   

يحتسب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين سنوياً بواسطة اكتواري وفقاً لطريقة تكلفة الوحدة    
المتوقعة كما ينص معيار المحاسبة الدولي رقم )19( “منافع الموظفين“ مع األخذ في اإلعتبار نظام العمل في   

الدول التي تعمل بها الشركات التابعة. يتم اإلعتراف بالمخصص بناًء على القيمة الحالية اللتزام المنفعة.  

يتم احتساب القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة باستخدام إفتراضات لمتوسط المعدل اإلضافي لزيادة    
الرواتب ومتوسط سنوات خدمة الموظفين ومعدل الخصم المناسب. يتم احتساب اإلفتراضات المستخدمة   
على أساس ثابت لكل فترة وتعكس أفضل تقدير لإلدارة. وألن الممكلة ليس لديها سوق عميقة للسندات،   
فيتم تحديد معدالت الخصم بناًء على المعلومات المتوفرة لعوائد السندات الحكومية في المملكة والتي   

تتوافق فترة استحقاقها مع فترة االستحقاق المقدرة اللتزام المنفعة المحددة كما في تاريخ التقرير.  

إن إعادة قياس صافي االلتزامات الذي يشتمل على المكاسب والخسائر اإلكتوارية والناتجة عن التغيرات في    
اإلفتراضات المستخدمة في االحتساب، يتم اإلعتراف بها مباشرة ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر. ال يتم إعادة   

تصنيف عمليات إعادة القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترات الالحقة.  

يتم إثبات تكلفة الخدمات السابقة )إن وجدت( في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وذلك قبل:   
تاريخ تعديل البرنامج أو تقليص األيدي العاملة،  -   

تاريخ قيام المجموعة بإثبات تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة  -   

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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يتم احتساب صافي مصروف الفائدة باستخدام معدل الخصم إلى صافي التزامات أو أصول المنافع المحددة.    
تقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية في صافي التزام المنافع المحددة ضمن “تكلفة اإليرادات“ و“المصاريف   

العمومية واإلدارية“ و“المصاريف البيعية والتسويقية“ في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة )حسب وظيفتها(:  
تكاليف الخدمات التي تتضمن تكاليف الخدمات الحالية وتكاليف الخدمات السابقة واألرباح والخسائر الناتجة  -    

عن عمليات تقليص األيدي العاملة وعمليات السداد غير الروتينية.   
صافي مصاريف الفائدة أو اإليرادات التمويلية.  -   

منافع الموظفين قصيرة األجل وطويلة األجل اأُلخرى  2.7.4  
يتم اإلعتراف بااللتزام عن المنافع المستحقة للموظفين والمتعلقة باألجور والرواتب، واإلجازة السنوية واإلجازة    

المرضية خالل الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة المتعلقة بها وكذلك المبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع   
دفعها مقابل تلك الخدمة. تقاس االلتزامات المعترف بها والمتعلقة بمنافع الموظفين قصيرة األجل بالمبلغ غير   

المخصوم والمتوقع أن يتم دفعه مقابل الخدمة المقدمة.   

الزكاة والضريبة    8-4
الزكاة  1.8.4  

تقوم المجموعة باحتساب وتسجيل مخصص الزكاة على أساس الوعاء الزكوي في قوائمها المالية الموحدة    
وفقاً ألنظمة الزكاة في المملكة العربية السعودية. ويتم تسجيل التعديالت الناتجة عن الربط الزكوي النهائي   

خالل فترة التقرير التي يتم فيها اعتماد هذا الربط من الهيئة العامة للزكاة والدخل )“الهيئة“(.  

الضرائب الحالية والمؤجلة   2.8.4  
يتم احتساب الضريبة المرتبطة بالشركات المستثمر فيها خارج المملكة العربية السعودية وفقاً لقوانين الضريبة    

السائدة في تلك البلدان.  

يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المؤجلة للمنشآت األجنبية باستخدام طريقة االلتزام وتطبق على الفروقات    
المؤقتة كما في نهاية السنة المالية للتقرير بين القواعد الضريبية لألصول وااللتزامات وقيمها الدفترية ألغراض   

التقارير المالية. ويتم قياس التزامات وأصول الضرائب المؤجلة وفقاً لمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقها في   
الفترة التي يتم فيها تسوية االلتزام أو اإلعتراف باألصل.  

يتم اإلعتراف بالضريبة المؤجلة للمنشآت األجنبية بالقدر الذي يحتمل أن تتوفر فيه أرباحاً خاضعة للضريبة في    
المستقبل ووجود أرباح ضريبية كافية يمكن استخدامها لقاء الفروقات المؤقتة ويتطلب ذلك تبني تقديرات   

األداء المالي المستقبلي للمنشأة األجنبية التي تم فيها إثبات األصول الضريبية المؤجلة. يتم اإلعتراف   
بااللتزامات الضريبية المؤجلة عموماً لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة. يتم اإلعتراف بضريبة الدخل   

الحالية ضمن قائمة الربح والخسارة الموحدة.   
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الممتلكات والمعدات      9.4
تعرض الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة ناقصاً مجمع االستهالك المتراكم وخسائر   

اإلنخفاض في القيمة المتراكمة.  

تشمل تكلفة شبكة االتصاالت ومعداتها جميع النفقات المتكبدة إلى نقطة ربط العميل، بما في ذلك أتعاب المقاولـين   
والمواد والعمالة المباشرة، حتى تاريخ وضع هذه األصول في الخدمة.

تسجل األصول قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصاً أي خسائر إنخفاض في القيمة تم اإلعتراف بها. يبدأ استهالك هذه األصول   
عندما يكون األصل جاهزاً لالستخدام الذي أنشئ من أجله.

عندما يكون ألجزاء بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة.  

عندما يتم استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمعدات )ما عدا األراضي(، تقوم المجموعة باإلعتراف بتلك األجزاء   
كأصول فردية لها عمر إفتراضي محدد. تحمل جميع تكاليف اإلصالح والصيانة اأُلخرى على قائمة الربح أو الخسارة 

الموحدة خالل فترة التقرير التي تكبدت بها، باستثناء القدر الذي تزيد فيه من اإلنتاجية أو تطيل من العمر اإلنتاجي 
لألصل، وعندئذ يتم رسملتها. 

يتم احتساب االستهالك بهدف تخفيض تكلفة األصول، باستثناء األراضي، باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى   
األعمار اإلنتاجية المقدرة لها. يتم إلغاء اإلعتراف ببند من بنود الممتلكات والمعدات عند إستبعاده أو عند عدم توقع 

اية  منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام المستمر له. تحدد المكاسب أو الخسائر الناتجة من إستبعاد أو إلغاء 
اإلعتراف بالممتلكات والمعدات بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم اإلعتراف بها في قائمة 

الربح أو الخسارة الموحدة  ضمن اإليرادات أو المصاريف اأُلخرى. 

يتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلفتراضي وطريقة استهالك الممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم   
تعديلها، إذا دعت الحاجة لذلك.

األصول غير الملموسة )عدا الشهرة(       10.4
تعرض األصول غير الملموسة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر اإلنخفاض   
المتراكم في القيمة. تمثل تكلفة األصول غير الملموسة المستحوذ عليها من عملية تجميع األعمال القيمة العادلة 
بتاريخ اإلستحواذ. يتم تقييم األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة على أنها إما محددة أو غير محددة. يتم إطفاء 
األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى أعمارها اإلنتاجية اإلقتصادية، ويتم مراجعة العمر اإلنتاجي 

المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل سنة مالية، مع أخذ تأثير أية تغييرات في التقديرات على أساس مستقبلي. 

ال يتم إطفاء األصول غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد، بل يتم اختبارها سنوياً للتأكد من وجود إنخفاض في   
قيمتها، يتم مراجعة العمر اإلفتراضي لألصول غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد سنوياً وذلك للتأكد فيما اذا كان 

التقييم الذي تم إجراؤه للعمر اإلفتراضي اليزال هناك ما يؤيده، ويعتبر أثر التغيير من عمر محدد إلى عمر غير محدد 
كتعديل مستقبلي. 

برامج الحاسب اآللي  1.10.4  
يتم رسملة تراخيص برامج الحاسب اآللي على أساس التكاليف التي تم تكبدها عند شراء برنامج معين وتهيئته    

لالستخدام. يحمل اإلطفاء في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي   
المقدر إعتباراً من تاريخ إتاحة البرنامج لالستخدام.  

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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رسوم الترخيص والطيف الترددي  2.10.4  
يتم تحديد فترات إطفاء رسوم الترخيص والطيف الترددي على أساس مدة الترخيص السارية الستخدام تلك    

الرخص والطيف الترددي وشروط تجديد الترخيص وفيما إذا كان الترخيص يعتمد على تقنيات معينة. يحمل   
اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة عندما   

تصبح خدمات الشبكة ذات الصلة متاحة لإلستخدام.  

حقوق االستخدام غير القابلة لإللغاء  3.10.4  
يتعلق هذا البند بحق استخدام جزء من سعة كابالت النقل األرضي أو البحري الذي تم منح حق استخدامه لفترة    

محددة.  يتم اإلعتراف بحقوق االستخدام غير القابلة لإللغاء بالتكلفة كأصل عندما يكون لدى المجموعة الحق   
المحدد غير القابل لإللغاء الستخدام جزء محدد من األصل المعني، التي تتكون عموماً من األلياف البصرية أو   

أصول النطاق العريض، وتمتد فترة حق االستخدام ألغلبية العمر اإلنتاجي  لألصل المعني. ويتم إطفاؤها بطريقة   
القسط الثابت على الفترة المتوقعة لالستخدام أو فترة العقد، أيهما أقصر والتي تتراوح عادة ما بين   

10 إلى 20 عاما.  

إلغاء اإلعتراف باألصول غير الملموسة  4.10.4  
يتم إلغاء اإلعتراف باألصول غير الملموسة عند إستبعادها أو عند عدم توقع أية منافع اقتصادية مستقبلية من    
استخدامها أو إستبعادها. المكاسب أو الخسائر الناتجة من إلغاء اإلعتراف باألصول غير الملموسة يتم قياسها   

بالفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.  

إنخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة عدا الشهرة       11.4
تقوم المجموعة في نهاية كل سنة مالية بمراجعة القيم الدفترية ألصولها الملموسة وغير الملموسة لتحديد فيما إذا   
كان هناك أي مؤشر على أن تلك األصول تعاني من خسائر إنخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم 

تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لتحديد خسائر اإلنخفاض في القيمة )إن وجدت(.

ألغراض تقييم اإلنخفاض في القيمة، يتم تجميع األصول عند أدنى المستويات التي يوجد بها تدفقات نقدية منفصلة   
يمكن تحديدها بشكل مستقل عن التدفقات النقدية المستلمة من األصول أو مجموعة من األصول اأُلخرى )الوحدة 

المولدة للنقد(.

تمثل القيمة القابلة لإلسترداد القيمة العادلة ناقصاً تكلفة اإلستبعاد أو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية   
المتوقعة من استخدام األصل )قيمة االستخدام(، أيهما أعلى. وعند تقييم قيمة االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية 

المستقبلية المتوقعة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق الحالية 
للقيمة الزمنية للنقود والمخاطرالمحددة لألصل التي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لها. 

وفي الحاالت التي تقل فيها القيمة القابلة إلسترداد األصل )أو الوحدة المولدة للنقد( عن قيمته الدفترية، يتم تخفيض   
القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( إلى القيمة القابلة لإلسترداد. ويتم اإلعتراف فوراً بخسارة اإلنخفاض في 

القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

یتم مراجعة األصول الملموسة وغیر الملموسة التي تعرضت إلنخفاض في القیمة، ما عدا الشهرة، وذلك الحتمال عكس   
اإلنخفاض في القیمة في نهاية کل سنة مالية.
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المخزون       12.4
يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط   

المرجح.  يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر مطروحاً منه التكاليف اأُلخرى المتوقع تكبدها إلكمال 
عملية البيع.

المخصصات       13.4
يتم اإلعتراف بالمخصصات في حال وجود التزام حالي على المجموعة )قانوني أو ضمني( نتيجة لحدث سابق، ومن   

المحتمل أن يطلب من المجموعة تسوية هذا االلتزام، ويمكن تقديره بشكل موثوق به.

تمثل المبالغ المعترف بها كمخصص أفضل التقديرات للمبالغ المطلوبة لتسوية االلتزام القائم بنهاية السنة المالية،   
بعد األخذ بعين اإلعتبار المخاطر واألمور غير المؤكدة المتعلقة بااللتزام. عند قياس المخصص باستخدام طريقة 

التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام القائم، فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية 
)عندما يكون أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا(. عند استخدام الخصم، يتم إثبات أي زيادة في المخصص بسبب مرور 

الزمن كتكاليف تمويل.

عندما يتوقع إسترداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية أي مبلغ من طرف ثالث، يتم اإلعتراف بالمبلغ   
المستحق كأصل إذا كان من شبه المؤكد أنه سيتم إسترداده ويمكن قياسه بشكل موثوق.

التزامات إزالة األصول وتفكيكها       14.4
تعترف المجموعة بالتزامات إزالة األصول وتفكيكها عند وجود التزام قانوني أو ضمني نتيجة أحداث سابقة، ومن   

المحتمل أن تؤدي إلى تدفق للموارد لتسوية االلتزام ويمكن تقييم االلتزام بشكل موثوق. 

تحتسب المجموعة مخصص بقيمة التكاليف المستقبلية المتعلقة بتكاليف إزالة أصول الشبكة واألصول اأُلخرى   
وتفكيكها. عند اإلعتراف المبدئي بااللتزام، يتم إضافة القيمة الحالية للتكاليف المتوقعة )باستخدام معدل الخصم 

للتدفقات النقدية( إلى قيمة الشبكة المعنية واألصول اأُلخرى. يتم التعامل مع التغيرات في معدل الخصم أو في توقيت 
وتكلفة إزالة األصول وتفكيكها بأثر مستقبلي عن طريق تعديل القيمة الدفترية للمخصص وتعديل القيمة الدفترية 

للشبكة واألصول اأُلخرى. 

األدوات المالية        15.4
التصنيف واإلعتراف والعرض  1.15.4  

يتم اإلعتراف باألدوات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة )عندما / وفقط عندما( تصبح المجموعة طرًفا    
في الترتيبات التعاقدية المبرمة لألداة المالية، حيث تحدد المجموعة تصنيف أدواتها المالية عند   

اإلعتراف األولي.  

تقوم المجموعة بتصنيف أصولها المالية ضمن الفئات التالية:    
بالقیمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة(  أ .     

بالتکلفة المطفأة. ب.     

يعتمد التصنيف على نموذج أعمال الشركة إلدارة األصول المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول     
المالية. قامت المجموعة بتصنيف جميع االلتزامات المالية غير المشتقة المقاسة بالتكلفة المطفأة.  

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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يتم التعامل مع المشتقات الضمنية في العقود المضيفة على أساس أنها أدوات مشتقة منفصلة عندما تكون    
مخاطرها وخصائصها غير مرتبطة بشكل كبير بتلك العقود المضيفة وال يتم قياس العقود المضيفة على أساس   

القيمة العادلة حيث تدرج تغيرات القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.  

القياس  2.15.4  

القياس األولي    1.2.15.4  
يتم قياس األصول وااللتزامات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة    

باقتناء أو إصدار األصول وااللتزامات المالية أو خصمها منها بحسب ما هو مناسب. )باستثناء األصول وااللتزامات   
المالية بالقيمة العادلة حيث يتم إثبات تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء أصول أو التزامات مالية   

مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة(.  

القياس الالحق لألصول المالية     2.2.15.4  
يعتمد القياس الالحق لألصول المالية غيرالمشتقة على تصنيفها كما يلي:     

أصول مالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة: أ.   
يتم قياس األصول المحتفظ بها لغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية منها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة    

معدل الفائدة الفعلي، حيث تمثل هذه التدفقات النقدية فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي   
القائم. تسجل إيرادات الفوائد من هذه األصول المالية في إيرادات التمويل.  

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: ب.   
يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في نهاية كل فترة تقرير دون خصم تكاليف    

المعاملة التي قد تتكبدها المجموعة عند البيع أو التخلص من أي من األصول المالية في المستقبل.  

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:  ج.   
يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في نهاية كل فترة تقرير وال يتم خصم    

تكاليف المعامالت التي تتكبدها المجموعة عندما يتم التخلص من األصل في المستقبل.  

عند الغاء اإلعتراف باألصول المالية، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقا في قائمة    
الدخل الشامل الموحدة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ومع ذلك، ال يتم الحقا إعادة تصنيف أرباح أو خسائر   

القيمة العادلة إلى قائمة الربح والخسارة الموحدة في حالة أدوات حقوق الملكية.  
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وفيما يلي طريقة اإلثبات والعرض لألرباح أو الخسائر الناتجة عن تصنيف الفئات أعاله:    

يتم إدراج البنود التالية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:
إيراد الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي  •

الخسائر االئتمانية المتوقعه )أو عكس الخسائر(  •
مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية  •

عندما يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي، فإن المكاسب أو الخسائر الناتجة يتم 
اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

المكاسب والخسائر يتم اإلعتراف بها في قائمة الدخل الشامل الموحدة باستثناء 
البنود التالية والتي يتم اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بالطريقة 

نفسها المطبقة على األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: 
إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية   •

الخسائر االئتمانية المتوقعه )أو عكس الخسائر(  •
مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية  •

يتم اإلعتراف بالمكاسب أو الخسائر في قائمة الدخل الشامل الموحدة  وتوزيعات 
األرباح من هذه اإلستثمارات يجب أن تثبت في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 
ما لم تمثل بوضوح سداد جزء من تكلفة اإلستثمار. ال يتم إعادة تصنيف المبالغ 

المعترف بها في قائمة الدخل الشامل الموحدة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 
تحت أي ظرف من الظروف.

المكاسب أو الخسائر الناتجة سواء من القياس الالحق أو من الغاء اإلعتراف، يتم 
اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

بالتكلفة المطفأة

 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

االستثمار في أداوت حقوق الملكية – المكاسب أو 

الخسائر– تعرض في قائمة الدخل الشامل الموحدة

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

اإلثبات والعرض لالرباح والخسائر صنف القياس 

القياس الالحق لاللتزامات المالية   3.2.15.4  

بالتكلفة المطفأة  أ.   
تقوم المجموعة بتصنيف جميع االلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة ويتم قياسها الحقاً بذلك، باستثناء ما يلي:   

االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  .1   
االلتزامات المالية التي تنشأ عندما ال يتأهل تحويل أصل مالي إللغاء اإلثبات أو عندما ينطبق منهج  .2    

اإلرتباط المستمر.   
اإلرتباطات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من سعر السوق، ولم یتم قیاسه بالقیمة العادلة من خالل  .3    

الربح أو الخسارة.   
عقود الضمان المالي.  .4   

العوض المحتمل الذي تم إثباته بالقيمة العادلة من قبل المجموعة ضمن تجميع أعمالها والذي ينطبق عليه  .5    
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 )والذي يتم قياسه الحقاً بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات ضمن قائمة    

الربح أو الخسارة الموحدة(.   

يتم قياس االلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. عندما يتم الغاء االعتراف     
بااللتزامات المالية يتم االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عنها ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.   

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ب.   
تشمل االلتزامات المالية التي تقع ضمن هذه الفئة:   

االلتزامات المحتفظ بها للمتاجرة.  .1   
التزامات المشتقات غير المخصصة كأدوات تحوط.  .2   

االلتزامات المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  .3   

بعد التسجيل األولي، تقوم المجموعة بقياس االلتزامات المالية بالقيمة العادلة وتسجيل التغيرات في قائمة الربح    
أو الخسارة الموحدة.  

عادة يتم تقسيم األرباح والخسائر من االلتزامات المالية المخصصة بالقيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة    
الموحدة على النحو التالي:   

يتم إثبات مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي يعود إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لتلك  .1    
االلتزامات المالية ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة.   

یتم إثبات القیمة المتبقیة من التغیر في القیمة العادلة لاللتزام المالي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.  .2   

إنخفاض قيمة األدوات المالية  3.15.4  
فيما يتعلق بإنخفاض قيمة األصول المالية، يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( استخدام نموذج    

الخسارة االئتمانية المتوقعة بدل نموذج الخسارة اإلئتمانية المتكبدة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم   
)39(، حيث تقوم الشرکة بتقییم خسائر االئتمان المتوقعة والمرتبطة بأصولها المدرجة بالتکلفة المطفأة وأدوات   

الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وتعتمد منهجية إنخفاض القيمة على وجود   
زيادة كبيرة وملحوظة في مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف األولي، وعليه يتم قياس مخصص خسارة األدوات   

المالية بمبلغ يعادل خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية. وإذا لم يكن هنالك زيادة في مخاطر    
اإلئتمان لألداه المالية بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي، فإنه يجب قياس مخصص خسارة لتلك األداة   

المالية بمبلغ يعادل فترة 12 شهر خسارة إئتمان متوقعة. فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية واألصول   
التعاقدية، تطبق المجموعة نهجا مبسطاً لقیاس مخصص الخسارة بمبلغ یعادل خسارة اإلئتمان المتوقعة على   

مدى عمر األداة المالية.  

إلغاء اإلعتراف باألصول المالية  4.15.4  
یتم إلغاء اإلعتراف باألصول المالیة من قائمة المركز المالي الموحدة عند إنتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات    

النقدية من األصل أو عند تحويل األصل المالي أو جميع مخاطره ومنافع الملكية إلى طرف آخر. ويتم إثبات الفرق   
بين القيمة الدفترية لألصول المالية والعوض المستلم في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.  

إلغاء اإلعتراف بااللتزامات المالية  5.15.4  
يتم إلغاء اإلعتراف بااللتزامات المالية )عندما/ وفقط عندما( يتم استيفاء االلتزام التعاقدي أو إلغائه أو    

إنتهاء مدته.  
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المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية   6.15.4  
يتم عرض صافي مبلغ )تقاص( بين األصل المالي وااللتزام المالي في قائمة المركز المالي الموحدة )عندما/    

وفقط عندما( يتم استيفاء الشرطين التاليين:  
تمتلك المجموعة حالًيا حًقا قانونياً نظامياً لعمل المقاصة بين المبالغ المعترف بها في األصول وااللتزامات.  .1   

وجود نية بالتسوية على أساس الصافي، أو اإلعتراف باألصل وتسوية االلتزام في آٍن واحد.  .2   

النقد وما يماثله       16.4
يتكون النقد وما يماثله المدرج في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد لدى البنوك ومرابحات قصيرة األجل والتي   

تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل والخاضعة لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في القيمة.

القيمة العادلة       17.4
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم إستالمه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتسوية التزام ما بموجب معاملة نظامية   

بين المتعاملين في السوق في تاريخ القياس ، بغض النظر عما إذا كان السعر يمكن مالحظته بطريقة مباشرة أو تم 
تقديره باستخدام طرق تقييم أُخرى. وعند تقدير القيمة العادلة ألي من األصول أو االلتزامات، تأخذ المجموعة بعين 

االعتبار خصائص األصل أو االلتزام عند تسعير األصول أو االلتزامات إذا أخذ المتعاملين في السوق تلك الخصائص 
بالحسبان عند تسعير األصول أو االلتزامات في تاريخ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفصاح 
في القوائم المالية الموحدة على هذا األساس، فيما عدا معامالت اإليجار التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم )16( وعمليات القياس التي تعطي أوجه التشابه مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة، مثل صافي 
القيمة القابلة للتحقق وفق معيار المحاسبة الدولي رقم )2( أو القيمة الحالية وفق معيار المحاسبة الدولي رقم )36(. 

تستخدم المجموعة تقنيات تقييم تتناسب مع الظروف الراهنة والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، حيث   
توفر الحد األعلى الستخدام المدخالت ذات الصلة التي من الممكن مالحظتها، كما وتوفر الحد األدنى من استخدام 

المدخالت التي ال يمكن مالحظتها. باإلضافة إلى ذلك، ألغراض إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف عمليات قياس القيمة 
العادلة ضمن المستوى 1، 2 أو 3 استناداً إلى درجة ما إذا كانت هذه المدخالت إلى عمليات قياس القيمة العادلة 

يمكن مالحظتها، وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة بصورة شاملة، والتي تم توضيحها كما يلي:
المستوى “1“  وتمثل األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة ألصول أو التزامات مماثلة والتي يمكن أ.    

للمجموعة الوصول إليها في تاريخ القياس؛  
المستوى “2“ هي المدخالت بخالف االسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى“١“ والتي من الممكن رصدها ب.    

لألصول وااللتزامات، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و  
المستوى “3“ وتمثل المدخالت التي اليمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر. ج.   

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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األصول المحتفظ بها للبيع       18.4
يتم قياس االصول غير المتداولة )او مجموعة االستبعاد( المصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة   

العادلة مطروحا منها تكاليف البيع، أيهما أقل. يتم تصنيف األصول غير المتداولة أو مجموعة االستبعاد كمحتفظ بها 
للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية من خالل معاملة بيع بداًل من االستخدام المستمر. يعتبر هذا الشرط 

مستوفى فقط عندما يكون البيع مرجحاً بدرجة كبيرة ويكون األصل )أو مجموعة االستبعاد( متاًحا للبيع الفوري 
بحالتة الراهنه. ينبغي ان يكون متوقعا ان البيع سيستوفي شروط االثبات على انه بيع مكتمل خالل سنة واحدة من 

تاريخ التصنيف. عندما تلتزم المجموعة بخطة بيع تنطوي على فقدان السيطرة على شركة تابعة، تقوم بتصنيف جميع 
أصول والتزامات الشركة التابعة كمحتفظ بها للبيع عند استيفاء المعايير الموضحة أعاله، بغض النظر عما إذا كانت 

المجموعة ستحتفظ بحصة غير مسيطرة في شركتها التابعة السابقة بعد عملية البيع. 

عندما تكون المجموعة ملتزمة بخطة بيع تتضمن استبعاد استثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك، أو جزء من هذا   
االستثمار، فيتم تصنيفه على أنه محتفظ به للبيع عندما يتم استيفاء المعايير المذكورة أعاله. تتوقف المجموعة بعد 
ذلك عن تطبيق طريقة حقوق الملكية فيما يتعلق بالجزء المصنف على أنه محتفظ به للبيع. يستمر احتساب أي جزء 

محتفظ به من االستثمار لم يتم تصنيفه على أنه محتفظ به للبيع باستخدام طريقة حقوق الملكية.

المعلومات القطاعية   19.4
يتم تحديد القطاعات التشغيلية للمجموعة بناًء على التقارير الداخلية والتي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل   

متخذي القرارات التشغيلية الرئيسية للمجموعة )صانع القرار التشغيلي الرئيسي( وذلك لتوزيع الموارد بين القطاعات 
ولتقييم أدائها. 
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 5. التقديرات المحاسبية الهامة ومصادرها الرئيسية 
يتعين على اإلدارة، أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمبينة في اإليضاح رقم )4(،  إجراء تقديرات   

حول القيم الدفترية لألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرفقة التي ليست جلية الوضوح من مصادر أُخرى. تحدد 
اإلفتراضات والتقديرات على أساس الخبرة السابقة وغيرها من العوامل التي تعتبر ذات صلة. قد تختلف النتائج الفعلية 

عن هذه التقديرات.

يتم مراجعة التقديرات المعنية بشكل مستمر ويتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تعدل   
فيها التقديرات إذا كان التعديل  يؤثرعلى تلك الفترة أو على فترة التعديل والفترات الالحقة.

التقديرات الهامة أثناء تطبيق السياسات المحاسبية   1-5
فيما يلي التقديرات الهامة، عدا تلك التي تتضمن تقديرات غير مؤكدة )راجع اإليضاح رقم 5-2 أدناه(، والتي قامت   

اإلدارة باتخاذها عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي لها التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في القوائم 
المالية الموحدة.

5-1-1  اإلعتراف باإليرادات   
العرض باإلجمالي مقابل العرض بالصافي    

عندما تقوم المجموعة ببيع السلع أو الخدمات بصفتها أصيل، يتم تسجيل اإليرادات والدفعات للموردين على    
أساس إجمالي ضمن اإليرادات والتكاليف التشغيلية. وفي حال قيام المجموعة ببيع السلع أو الخدمات بصفتها   
وكيل، يتم تسجيل اإليرادات والدفعات للموردين بالصافي ضمن اإليرادات ويمثل ذلك هامش الربح المكتسب.  

يعتمد تحديد ما إذا كانت المجموعة تعتبر أصياًل أو وكياًل في المعاملة على تحليل اإلدارة لكل من الشكل    
القانوني وجوهر اإلتفاقية المبرمة بين المجموعة وشركائها في األعمال. تؤثر هذه األحكام على مبلغ اإليرادات   

والتكاليف التشغيلية المسجلة، ولكنها التؤثر على األصول أو االلتزامات أو التدفقات النقدية المسجلة.  

اإلنخفاض في قيمة األصول غير المالية  2-1-5  
يعتبراألصل منخفض القيمة في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد عن القيمة القابلة    

لإلسترداد، والتي تمثل قيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة الحالية أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة   
العادلة ناقصاً تكاليف البيع بناء على البيانات المتاحة من عمليات البيع الملزمة التي تمت وفقاً لشروط التعامل   

العادي ألصول مماثلة أو أسعار السوق المشابه القابلة للمالحظة ناقصاً التكلفة اإلضافية إلستبعاد األصل.   

يتم احتساب القيمة الحالية بناًء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. إن التدفقات النقدية مستمدة من    
الموازنة التقديرية لمدة خمس سنوات قادمة وال تشمل عمليات إعادة الهيكلة التي لم تقم المجموعة   

بااللتزام بها بعد أو اإلستثمارات المستقبلية الجوهرية التي ستعزز أداء األصل للوحدة المولدة للنقد التي يتم   
اختبارها. تتأثر القيمة القابلة لإلسترداد بمعدل الخصم المستخدم في احتساب نموذج التدفقات النقدية   

المخصومة والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التوقعات.  

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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التقديرات المحاسبية الهامة ومصادرها الرئيسية )تتمة(  .5

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة    2-5
فيما يلي اإلفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية اأُلخرى للتقديرات في نهاية فترة التقرير والتي قد   

يترتب عليها إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل السنة المالية القادمة.

5-2-1  ترتيبات السلع والخدمات المتعددة   
في ترتيبات اإليرادات التي تتضمن أكثر من سلعة أو خدمة للعميل، يتم توزيع المقابل المادي المقدم من العميل    

بين السلع والخدمات على أساس القيمة العادلة النسبية. تحدد المجموعة عموماً القيمة العادلة للعناصر   
الفردية بناء على األسعار التي يتم بها عادة بيع السلعة أو الخدمة بصفة مستقلة. إن إجراء تعديالت على تقديرات   

القيم العادلة قد تؤثر بشكل جوهري على توزيع إجمالي المقابل المالي للترتيب بين العناصر المنفردة.  

رسوم التفعيل للعمالء  2-2-5  
يتم تأجيل رسوم تفعيل الخدمة للعمالء واإلعتراف بها على متوسط فترة اإلحتفاظ بالعميل )فترة العقد أو العقد    

المتوقع(. إن تقدير متوسط المدة المتوقعة للعالقة مبنية على معدل  الدورة التاريخية. إذا تم تعديل التقديرات   
التي أجرتها المجموعة، فقد ينتج عن ذلك تغيرات جوهرية في مبلغ وتوقيت اإلعتراف باإليراد ألية فترة.  

5-2-3  المخصصات  
فيما يتعلق بالمخصصات، بما فيها مخصص إزالة األصول، تقوم المجموعة باإلعتراف بتدفقات الموارد المتوقعة    
الحدوث. ويتم استخدام التقديرات في تحديد المبلغ المتوقع سداده وقد تختلف االلتزامات النهائية عن المبالغ   

المخصصة ويتوقف ذلك على النتيجة النهائية )أنظر إيضاح 26(.  

5-2-4  األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات والبرامج واألصول غير الملموسة اأُلخرى   
يتأثر االستهالك واإلطفاء السنوي المحمل باألعمار المقدرة المخصصة لكل فئة من األصول. ويتم تقييم أعمار    

كل فئة من فئات األصول سنوياً ويتم تعديلها عند الضرورة لعكس تأثير الظروف الحالية في ضوء التغيرات   
التكنولوجية وخطط اإلستثمار في الشبكات وفقاً للوضع الفعلي لألصول ذات الصلة.  

5-2-5  مخصص خسائر اإلنخفاض في المدينين التجاريين وأصول العقد  
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لغرض احتساب خسائر االئتمان المتوقعة لكل من حسابات المدينين    

التجاريين وأصول العقد. تعتمد هذه المصفوفة بداية على المعدالت التاريخية للتعثر في السداد. تقوم   
المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل التجربة التاريخية لخسائر االئتمان أخذاً في اإلعتبار المعلومات المتوقعة   

مستقباًل. في تاريخ كل تقرير مالي تقوم المجموعة بتحديث معدالت التعثر التاريخية ويتم عكس ذلك في   
التقديرات المستقبلية.  

تقوم المجموعة باحتساب مخصص إنخفاض في القيمة بنسبة %100 لجميع أرصدة المدينين التجاريين    
المستحقة ألكثر من 365 يوماً باستثناء الجهات ذات العالقة واألرصدة التي لم يطرأ أي تغيير جوهري على   

جودتها االئتمانية وما زالت قابلة للتحصيل بناًء على خبرة المجموعة السابقة.  
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المعلومات القطاعية  .6
تزاول المجموعة نشاطاً رئيسياً يتمثل بتقديم خدمات االتصاالت والسلع المتعلقة بها. إن أغلبية إيرادات ودخل    

وأصول المجموعة تتعلق بعملياتها داخل المملكة )شركة االتصاالت السعودية وشركة قنوات االتصاالت   
السعودية(. تعمل المجموعة خارج المملكة من خالل شركاتها التابعة وشركاتها الزميلة ومشاريعها المشتركة   

في دول متعددة.  

يوزع اإليراد على القطاع التشغيلي بناًء على المنشأة التي قامت بتقديم تقرير اإليراد. تحسب المبيعات بين    
القطاعات وفقا السعار التعامل التجاري العادي.  

القطاعات التي تم اإلفصاح عنها بشكل مستقل تجاوزت مستوى %75 من اجمالي اإليرادات، وبالتالي تم تجميع    
باقي القطاعات التشغيلية اأُلخرى ضمن “قطاعات تشغيلية أُخرى“.  

فيما يلي تحليل إليرادات المجموعة ونتائجها على أساس القطاعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:  

20192018

اإليرادات)1(
شركة االتصاالت السعودية 

شركة قنوات االتصاالت السعودية
قطاعات تشغيلية أخرى )2(

اإلستبعادات/ التسويات
إجمالي اإليرادات

تكلفة العمليات التشغيلية )بإستثناء االستهالك واإلطفاء(
استهالك وإطفآء

تكلفة برنامج التقاعد المبكر
إيرادات تمويل
تكاليف تمويل

  صافي )مصاريف( إيرادات أُخرى
صافي الحصة في نتائج االستثمارات في  صافي شركات زميلة ومشاريع مشتركة

صافي خسائر أُخرى 
الزكاة وضريبة الدخل

صافي الربح

صافي الربح العائد الى:
مساهمي الشركة 

حقوق الملكية غير المسيطرة

40.259.106
17.409.802
12.628.185

)15.929.562(
54.367.531

)33.102.551(
)8.784.587(

)600.000(
639.161

)765.154(
)76.062(

49.597
)40.960(
)762.144(

10.924.831

10.664.666
260.165

10.924.831

39.356.283
16.882.726
9.502.560

)13.778.326(
51.963.243

)32.127.488(
)7.590.530(
)450.000(

551.535
)395.440(

102.943
)10.605(

)215.493(
)747.667(

11.080.498

10.779.771
300.727

11.080.498

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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المعلومات القطاعية )تتمة(  .6

وفيما يلي تحليل الجمالي الربح على أساس القطاعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:   

وفيما يلي تحليل أصول والتزامات المجموعة على أساس القطاعات كما في:   

  فيما يلي اإلضافات لألصول غير المتداولة )انظر إيضاح 8،7( على أساس القطاعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2019

2019

2019

31 ديسمبر 2018

2018

2018

األصول
شركة االتصاالت السعودية 

شركة قنوات االتصاالت السعودية 
قطاعات تشغيلية أُخرى )2(

اإلستبعادات/ التسويات
إجمالي األصول

االلتزامات
شركة االتصاالت السعودية 

شركة قنوات االتصاالت السعودية 
قطاعات تشغيلية أُخرى )2(

اإلستبعادات/ التسويات
إجمالي االلتزامات

شركة االتصاالت السعودية
شركة قنوات االتصاالت السعودية 

قطاعات تشغيلية أخرى )2(

شركة االتصاالت السعودية
شركة قنوات االتصاالت السعودية

قطاعات تشغيلية أُخرى )2(
اإلستبعادات/ التسويات

إجمالي الربح

125.104.941
4.560.238

34.355.695
)45.694.618(
118.326.256

49.484.795
3.122.999

22.438.203
)19.774.787(

55.271.210

9.109.544
116.352

2.535.992
11.761.888

26.299.935
1.418.463

4.910.725
)237.898(

32.391.225

116.882.397
3.333.662
19.539.165

)30.384.630(
109.370.594

38.998.013
2.068.819
10.512.261

)8.870.097(
42.708.996

11.373.307
56.427

1.118.474
12.548.208

25.408.542
1.314.706
3.795.174
)45.340(

30.473.082
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تمثل إيرادات القطاعات المذكوره أعاله، اإليرادات الناتجة من العمالء الخارجيين والداخليين. بلغت المبيعات  .1   
والتسويات بين القطاعات )بين شركات المجموعة( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 15.930 مليون ريال   

سعودي )31 ديسمبر 2018: 13.778 مليون ريال سعودي( والتي تم إستبعادها عند التوحيد.  
يتضمن قطاع “أُخرى“ شركة االتصاالت الكويتية )اس تي سي الكويت( وشركة اس تي سي البحرين وشركة حلول  .2   

إس تي سي وشركة اس تي سي المتخصصة وشركة اس تي سي الخليج وشركة سفاير وشركة عقاالت   
وشركة أبراج االتصاالت المحدودة وشركة المدفوعات الرقمية السعودية )انظر إيضاح 18(.  

ألغراض مراقبة أداء القطاعات، يتم توزيع األصول/ االلتزامات على القطاعات وال يوجد أصول والتزامات مستخدمة   
بشكل مشترك بين القطاعات.

معلومات عن العمالء الرئيسيين  
تتضمن اإليرادات الناتجة من المبيعات، إيرادات قدرها 6.873 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019   

)31 ديسمبر 2018: 6.335 مليون ريال( نشأت من مبيعات إلى جهات ومؤسسات حكومية )أنظر إيضاح 20-2(. لم يساهم 
أي عميل آخر بنسبة ٪10 أو أكثر في إيرادات المجموعة.

معلومات عن التوزيع الجغرافي  
فيما يلي التوزيع الجغرافي لإليرادات واألصول غير المتداولة:  

31 ديسمبر 2019 31 ديسمبر 2019

األصول غير المتداولة كما فياإليرادات للسنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2018 31 ديسمبر 2018

المملكة العربية السعودية
أخرى

62.160.408
11.324.356

73.484.764

49.970.303
4.397.228

54.367.531

53.862.288
9.478.781

63.341.069

47.323.610
4.639.633

51.963.243

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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ممتلكات ومعدات  .7
أعمال رأسمالية 

تحت التنفيذ

أعمال رأسمالية 
تحت التنفيذ

اإلجمالي

اإلجمالي

أراضي ومباني

أراضي ومباني

شبكات 
ومعدات 
االتصاالت

شبكات 
ومعدات 
االتصاالت

أصول أُخرى

أصول أُخرى

التكلفة
كما في 1 يناير 2019 

اإلضافات 
إضافات متعلقة باإلستحواذ على شركة تابعة جديدة )انظر إيضاح 18(

اإلستبعادات والتحويالت
تأثير فروقات ترجمة العمالت األجنبية 

كما في 31 ديسمبر 2019

االستهالك المتراكم
كما في 1 يناير 2019 

إضافات متعلقة باإلستحواذ على شركة تابعة جديدة )انظر إيضاح 18(
استهالك السنة 

اإلستبعادات والتحويالت
تأثير فروقات ترجمة العمالت األجنبية 

كما في 31 ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2019 

التكلفة
كما في 1 يناير 2018 

اإلضافات 
إضافات متعلقة باإلستحواذ على شركة تابعة جديدة

اإلستبعادات والتحويالت
أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية  

كما في 31 ديسمبر 2018

االستهالك المتراكم
كما في 1 يناير 2018 

استهالك السنة
اإلستبعادات والتحويالت

أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية 
كما في 31 ديسمبر 2018

صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2018 

8.461.774
72.192
17.593

342.993
)28(

8.894.524

5.471.237
3.739

340.838
)141.437(

)6(
5.674.371

3.220.153

7.873.489
62.020

2.531
523.934

)200(
8.461.774

5.212.049
382.275

)123.272(
185

5.471.237

2.990.537

14.892.365
82.187

-
349.868

)366(
15.324.054

8.524.319
-

373.337
)84.075(

)60(
8.813.521

6.510.533

14.681.829
23.258

-
187.278

-
14.892.365

8.381.477
367.828

)224.986(
-

8.524.319

6.368.046

3.672.535
8.921.089

7.589
)7.811.160(

439
4.790.492

-
-
-
-
-
-

4.790.492

3.667.103
8.205.042

1.480
)8.200.628(

)462(
3.672.535

-
-
-
-
-

3.672.535

83.769.469
192.850
127.979

6.385.512
4.685

90.480.495

54.880.178
119.262

5.363.373
)449.106(

2.624
59.916.331

30.564.164

77.627.211
29.749

90.830
6.035.287

)13.608(
83.769.469

50.315.490
5.154.889
)597.738(

7.537
54.880.178

28.889.291

110.796.143
9.268.318

153.161
)732.787(

4.730
119.489.565

68.875.734
123.001

6.077.548
)674.618(

2.558
74.404.223

45.085.342

103.849.632
8.320.069

94.841
)1.454.129(

)14.270(
110.796.143

63.909.016
5.904.992
)945.996(

7.722
68.875.734

41.920.409
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تشمل األراضي والمباني، أراضي بقيمة 2.203 مليون ریال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019 )31 ديسمبر 2018: أ.    
2.200 مليون ریال سعودي( من ضمنها أراضي جاري العمل على نقلها باسم الشركة بقيمة 200 مليون ريال   

سعودي )2018: 200 مليون ريال سعودي(.  
بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 24 ذو الحجة 1418 )الموافق 21 ابريل 1998( والمشار إليه في اإليضاح ب.    

)1- أ(، تم تحويل ملكية األصول للشركة في 2 مايو 1998، إال أن عملية تحويل الملكية القانونية لبعض األراضي ما   
تزال جارية. بلغت قيمة األراضي التي تم نقل ملكيتها القانونية للشركة حتى 31 ديسمبر 2019 مبلغ 1.879 مليون ريال   

سعودي )2018: 1.879 مليون ريال سعودي(. يجري العمل على نقل ملكية األراضي المتبقية وقيمتها 144 مليون   
ريال سعودي )2018: 144 مليون ريال سعودي( والتي تمثل جزءاً من المبلغ االمشار اليه في الفقرة )أ( اعاله.  

تشمل األصول اأُلخرى أثاث، تجهيزات، سيارات، أجهزة حاسوب وأدوات. ج.   
خالل السنة، قامت المجموعة باستبعاد أصول تبلغ قيمتها الدفترية الصافية 465 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر د.    

2018: 414 مليون ريال سعودي( ونتج عنها خسائر تبلغ 325 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 291 مليون ريال   
سعودي( )أنظر إيضاح 40(.  

يبين الجدول التالي توزيع مصروف االستهالك فيما لو تم تصنيفه حسب بنود التكاليف التشغيلية للسنة المنتهية ه.    
في 31 ديسمبر:  

تتضمن الممتلكات والمعدات أرض ومبنى مملوك لشركة تابعة مرهونة مقابل مرابحة بقيمة 54 مليون ريال و.    
سعودي. )31 ديسمبر 2018: 108 مليون ريال سعودي(.   

20192018

تكلفة اإليرادات
مصاريف بيعية وتسويقية
مصاريف عمومية وإدارية

4.931.664
16.239

1.129.645
6.077.548

4.859.647
31.472

1.013.873
5.904.992

المباني
شبكات ومعدات االتصاالت

أصول أُخرى 

10 - 50 سنة 
3 – 30 سنة 
3 – 20  سنة

يتم استهالك الممتلكات والمعدات باستخدام األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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8. أصول غير ملموسة وشهرة
أُخرى)2(

أُخرى)2(

اإلجمالي

اإلجمالي

برامج حاسب آلي

برامج حاسب آلي

تراخيص 
االتصاالت

تراخيص 
االتصاالت

شهرة)1(

شهرة)1(

التكلفة
كما في 1  يناير 2019

إضافات 
إضافات متعلقة باإلستحواذ على شركة تابعة جديدة )1(

اإلستبعادات والتحويالت
أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية 

كما في 31 ديسمبر 2019
  

اإلطفاء المتراكم واإلنخفاض في القيمة
كما في 1  يناير 2019

إطفاء السنة
اإلستبعادات والتحويالت

أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية 
كما في 31 ديسمبر 2019  

صافي القيمة الدفترية في 31  ديسمبر 2019 

التكلفة
كما في 1  يناير 2018 

إضافات 
إضافات متعلقة باإلستحواذ على شركة تابعة جديدة

اإلستبعادات والتحويالت
أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية وأُخرى

كما في 31 ديسمبر 2018 
اإلطفاء المتراكم واإلنخفاض في القيمة

كما في 1  يناير 2018 
إطفاء السنة

اإلستبعادات والتحويالت
أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية وأُخرى

كما في 31 ديسمبر 2018 
صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2018 

75.613
-

67.425
-
-

143.038

-
-
-
-
-

143.038

75,613
-
-
-
-

75,613

-
-
-
-
-

75,613

10.410.881
103.182

-
1.134.674

-
11.648.737

7.497.478
1.309.535

25.137
-

8.832.150
2.816.587

9.492.799
1.052.228

-
)134.146(

-
10.410.881

6.460.526
1.166.098
)129.146(

-
7.497.478

2.913.403

1.994.841
1.859.295

28.661
)1.109.051(

37
2.773.783

842.212
249.138
42.021

69
1.133.440

1.640.343

1,860,645
346.917

9.736
)222,266(

)191(
1,994,841

866.127
141.326

)164.476(
)765(

842.212
1,152,629

7.695.620
43.705
238.141

-
)1.892(

7.975.574

2.277.146
392.398

-
)690(

2.668.854
5.306.720

4.971.203
2.646.280

78.137
-
-

7.695.620

1.899.032
378.114

-
-

2.277.146
5.418.474

20.176.955
2.006.182

334.227
25.623
)1.855(

22.541.132

10.616.836
1.951.071

67.158
)621(

12.634.444
9.906.688

16.400.260
4.045.425

87.873
)356.412(

)191(
20.176.955

9.225.685
1.685.538
)293.622(

)765(
10.616.836

9.560.119
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أصول غير ملموسة وشهرة )تتمة(   .8

خالل عام 2019 استكملت إحدى الشركات التابعة )شركة االتصاالت الكويتية – اس تي سي الكويت( االستحواذ  .1   
على شركة كوالتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م والذي نتج عنه تسجيل شهره بمبلغ 5.45 مليون دينار   

كويتي )ما يعادل 67.5 مليون ريال سعودي( - انظر إيضاح 18.    
تتضمن “أُخرى“ أصول غير ملموسة تعاقدية مثل شبكة الكابل البحري واتفاقيات إمتياز وبرامج حاسوب  .2   

تحت التطوير.  

يتم إطفاء األصول غير الملموسة باستخدام األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:

فيما يلي بياناً بالقيمة الدفترية وتواريخ انتهاء تراخيص تشغيل الهاتف المحمول والطيف الترددي كما في:

يبين الجدول التالي توزيع مصروف اإلطفاء فيما لو تم تصنيفه حسب بنود التكاليف التشغيلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

برامج حاسب آلي
تراخيص  االتصاالت

أُخرى 

5 – 7 سنوات 
15 – 25 سنة 
3 - 5 سنوات

31 ديسمبر 2019 فترة انتهاء اإلطفاء 31 ديسمبر 2018الدولة

الكويت
البحرين

المملكة العربية السعودية

2.033.350
732.780

2.540.590
5.306.720

1.933.493
730.375

2.754.606
5.418.474

2039/2031/2021
2038

2033/2032/2026

20192018

تكلفة اإليرادات 
مصاريف بيعية وتسويقية
مصاريف عمومية وإدارية

641.036
3.493

1.306.542
1.951.071

550.947
23.282

1.111.309
1.685.538

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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يتم استهالك أصول حق االستخدام باستخدام األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:

* تتضمن أُخرى إستئجار مواقع أبراج

ويبين الجدول التالي توزيع مصروف االستهالك فيما لو تم تصنيفه حسب بنود التكاليف التشغيلية للسنة المنتهية   
في 31 ديسمبر:

2019

تكلفة اإليرادات
مصاريف بيعية وتسويقية
مصاريف عمومية وإدارية

562.514
7.539

185.915
755.968

9. أصول حق االستخدام 
أُخرى* االجماليأراضي ومباني سيارات

الرصيد في 1 يناير 2019
إضافات

االستهالك 
إستبعادات وأُخرى

الرصيد في 31 ديسمبر 2019

171.604
-

)37.773(
-

133.831

2.375.639
1.012.209
)700.786(
)135.907(
2.551.155

2.555.524
1.224.284
)755.968(
)135.907(
2.887.933

8.281
212.075
)17.409(

-
202.947

مباني
سيارات

أُخرى 

2 - 31 سنة 
2 – 4 سنة 

2 – 10  سنة
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مخزون    .10

مدينون تجاريون وآخرون   .11

31 ديسمبر 2019

2019

31 ديسمبر 2019

31 ديسمبر 2018

2018

31 ديسمبر 2018

بضاعة محتفظ بها إلعادة البيع
يخصم: مخصص مخزون بطيء الحركة

الرصيد في بداية السنة 
عكس/تسوية خالل السنة 

المحمل خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

مدينون تجاريون
يخصم: مخصص إنخفاض في القيمة 

2.113.405
)391.875(
1.721.530

340.998
)6.209(
57.086

391.875

22.375.635
)2.818.056(
19.557.579

1.814.789
21.372.368

1.128.454
)340.998(

787.456

423.312
)114.177(

31.863
340.998

15.516.973
)2.475.741(
13.041.232

1.451.917
14.493.149

وفيما يلي تحليل حركة مخصص مخزون بطيء الحركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

مدينون تجاريون   1.11
عند تحديد إمكانية تحصيل أرصدة المدينين التجاريين، تأخذ المجموعة باالعتبار أي تغير في جودة االئتمان للمدينين   

 التجاريين من تاريخ منح االئتمان حتى تاريخ نهاية السنة المالية. يعتبر تركز مخاطر االئتمان محدوداً ألن قاعدة
 العمالء كبيرة وغير مرتبطة ببعضها. يتم تحليل متطلبات إنخفاض القيمة فيما يتعلق بالعمالء واألطراف ذات
 العالقة الرئيسية على أساس فردي. يتم إجراء تقييم الرصدة العمالء اآلخرين للتأكد من عدم وجود إنخفاض

في قيمتها على أساس إجمالي.

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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31 ديسمبر 2019

2019

31 ديسمبر 2018

2018

غير متأخرة السداد
متأخرة السداد:

1 – 30 يوم
31 – 90 يوم

91 – 150 يوم 
151 – 270 يوم
271 – 365 يوم

أكثر من 365 يوم

الرصيد في بداية السنة 
المحمل للسنة )إيضاح 36(

المبالغ المشطوبة خالل السنة 
الرصيد في نهاية السنة 

3.249.052

1.437.935
1.473.426
1.194.900
3.129.379
1.102.958

10.787.985
22.375.635

2.475.741
662.043
)319.728(

2.818.056

2.045.083

458.259
1.268.921

1.563.952
2.761.160
731.356

6.688.242
15.516.973

2.473.211
706.935

)704.405(
2.475.741

وفيما يلي تحلياًل بأعمار المدينين التجاريين:  

الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة   2-11
بلغ إجمالي أرصدة المدينين التجاريين مع الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة 18.508 مليون ريال   
 سعودي كما في 31 ديسمبر 2019 )31 ديسمبر 2018: 12.343 مليون ريال سعودي( )أنظر ايضاح 20-2(. ال يوجد

عمالء آخرون يمثلون أكثر من %10 من مجموع رصيد المدينين التجاريين. 

وفيما يلي حركة مخصص اإلنخفاض في القيمة ألرصدة المدينين التجاريين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:  

مدينون تجاريون وآخرون )تتمة(  .11
مدينون تجاريون )تتمة(   1-11
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مدينون تجاريون وآخرون )تتمة(  .11
مدينون تجاريون )تتمة(   2-11

31 ديسمبر 2019

31 ديسمبر 2019

31 ديسمبر 2018

31 ديسمبر 2018

أقل من سنة 
أكثر من سنة إلى سنتين

أكثر من سنتين

دفعات مقدمة
مصاريف مدفوعة مقدما

مصاريف مؤجلة
أُخرى 

غير متداولة  

7.903.051
6.393.629
4.211.395

18.508.075

3.062.320
508.362

95.494
522.771

4.188.947

4.097.096
91.851

4.188.947

6.936.884
5.367.424

38.416
12.342.724

1.425.088
628.119
99.355
171.937

2.324.499

1.952.878
371.621

2.324.499

مرابحات قصيرة األجل  .12
تقوم المجموعة بإستثمار جزء من فائض النقد في مرابحات فترة استحقاقها 91 يوماً أو أكثر مع عدة بنوك محلية، بمعدل   

ربح سنوي يتراوح بين %2 إلى 5% )2018: 2% - 5%(. 

أصول أُخرى  .13

أصول محتفظ بها للبيع   .14
بتاريخ 26 مارس 2019 قامت شركة أوبر تكنولوجيز )أوبر( بتوقيع اتفاقية شراء أصول شركة كريم )تمتلك المجموعة حصة   
مباشرة فيها تبلغ حوالي %8.88( وذلك لإلستحواذ على صافي أصول شركة كريم مقابل حوالي 3.1 مليار دوالر أمريكي )ما 

يعادل حوالي 11.6 مليار ريال سعوي( خاضعة للتعديل. يتألف إجمالي العائد المالي لإلتفاقية مما يلي:
حوالي مبلغ 1.7 مليار دوالر أمريكي )ما يعادل حوالي 6.4 مليار ريال سعودي( سندات قابلة للتحويل غير مضمونة  -   

وبدون فائدة.  
حوالي مبلغ 1.4 مليار دوالر أمريكي )ما يعادل حوالي 5.2 مليار ريال سعودي( نقداً.  -  

تم إستكمال صفقة اإلستحواذ من قبل شركة أوبر بتاريخ 2 يناير 2020 بعد الحصول على موافقة معظم   
الجهات التنظيمية في البلدان ذات الصلة مع إحتجاز ما يعادل %25 من قيمة الصفقة لمدة عامين )انظر إيضاح رقم 45 

االحداث الالحقة(. 

وفيما يلي أعمار األرصدة المدينة المستحقة من الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة كما في:  

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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31 ديسمبر 2019

2019

31 ديسمبر 2018

2018

تكلفة الحصول على العقد )1(
تكلفة الوفاء بالعقد)2(

تكلفة اإليرادات )انظر إيضاح 35( 
مصاريف بيعية وتسويقية )انظر إيضاح 36(

299.118
623.804
922.922

315.797
88.346

404.143

174.357
855.772

1.030.129

373.644
42.989

416,633

تتعلق تكاليف الحصول على العقد برسوم العموالت وحوافز المبيعات اإلضافية المدفوعة للوسطاء والموزعين  .1   
والموظفين للحصول على عقود مع العمالء. يتم إطفاء هذه التكاليف على أساس القسط الثابت على مدى فترة   

العقد والعقد المتوقع.  
تتعلق تكاليف الوفاء بالعقد بـتكاليف التركيب والتي يتم إطفاؤها على أساس القسط الثابت على مدى فترة العقد  .2   

والعقد المتوقع.   

يبين الجدول التالي توزيع مصروف إطفاء وإنخفاض تكاليف العقد حسب بنود التكاليف التشغيلية للسنة المنتهية في 31   
ديسمبر:

تكاليف العقد   .15
تتكون تكاليف العقد مما يلي:  
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أصول العقد    .16

أصول مالية أُخرى  .17

31 ديسمبر 2019

31 ديسمبر 2019

31 ديسمبر 2018

31 ديسمبر 2018

اإليرادات غير المفوترة 
يطرح : مخصص إنخفاض القيمة

غير متداولة  

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )1(   
أصول مالية بالتكلفة المطفأة

صكوك )2()3(
مرابحات )4(

قروض لموظفين )5(
أُخرى )6( 

غير متداولة  

7.596.729
)154.905(
7.441.824

6.793.755
648.069
7.441.824

1.550.869

5.600.543
-

438.481
110.129

6.149.153

-
7.700.022

376.589
7.323.433
7.700.022

6.060.202
)87.719(

 5.972.483

5.468.441
504.042

5.972.483

3.115.185

1.490.137
2.250.746

524.417
86.174

4.351.474

1.394.602
8.861.261

5.488.245
3.373.016
8.861.261

يتم اإلعتراف األولي بأصول العقد لإليرادات المحققة من تقديم خدمات االتصاالت ومبيعات األجهزة وعقود   
اإلنشاء التي لم يصدر بها فواتير بعد. عند إتمام دورة الفوترة، يتم إعادة تبويب المبالغ المعترف بها كأصول عقد إلى 

مدينون تجاريون. 

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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الشريحة الثانية الشريحة األولى 

قيمة االستثمار االسمية
مدة االستثمار

معدل العائد السنوي
قيمة االستثمار بتاريخ اإلستحقاق

1.762.000
5 سنوات

3.17%
1.771.755

2.140.000
10 سنوات

3.9%
2.227.188

أصول مالية أُخرى )تتمة(  .17

خالل عام 2019 قامت المجموعة بإعادة تصنيف إستثماراتها في صندوق رأس المال الجرئ والصندوق اإلستثماري  .1   
للمال الجريء من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى األصول المالية بالقيمة العادلة   

من خالل الربح أو الخسارة.  
صندوق رأس المال الجرئ هو صندوق يستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تعمل في مجال  -    

االتصاالت وتقنية المعلومات في السوق السعودي وأسواق عالمية أُخرى. تم تقييم الوحدات اإلستثمارية بمبلغ    
724 مليون ریال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019 )31 ديسمبر 2018: 614 مليون ریال سعودي(.   

الصندوق اإلستثماري للمال الجريء هو صندوق يستثمر دولياً في الشركات التقنية الريادية الخاصة ذات النمو  -    
العالي بقيمة إجمالية 500 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 1.875 مليون ریال سعودي( ُيمول بخمس شرائح    

متساوية تباعاً، قيمة الشريحة الواحدة 100 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 375 مليون ریال سعودي(. خالل عام    
2018 قامت الشركة بدفع قيمة الشريحتين األولى والثانية بمجموع 200 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 750     

مليون ریال سعودي(. تم تقييم الوحدات اإلستثمارية بمبلغ 846 مليون ریال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019    
)31 ديسمبر 2018 :781 مليون ریال سعودي(.    

استثمرت المجموعة في الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية خالل الربع األول من عام 2019 على النحو التالي:  .2  

في 31 ديسمبر 2007، قامت شركة إس تي سي آسيا القابضة المحدودة )شركة تابعة( باإلستثمار في صكوك  .3   
أصدرتها مجموعة بيناريانج جي إس ام القابضة بقيمة 1.508 مليون رينجيت ماليزي )بما يعادل 1.383 مليون ريال   

سعودي( لمدة 50 سنة )قابلة لإلستدعاء بعد 10 سنوات( وبهامش ربح سنوي يبلغ %10.75 حتى تاريخ 28   
ديسمبر2017 ثم هامش ربح %9.25 للفترات الالحقة. هذه الصكوك غير متأخرة السداد أو منخفضة القيمة   

وتبلغ قيمتها الدفترية 1.587 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019 )31 ديسمبر 2018: 1.490   
مليون ريال سعودي(.  

خالل عام 2019 تم تسييل معظم إستثمارات الشركة في المحفظة اإلستثمارية المتنوعة وإستثمارات المرابحة  .4   
وإعادة إستثمارها بشكل رئيسي في صكوك وزارة المالية )انظر إيضاح 2-17(.   

منحت الشركة موظفيها قروضاً حسنة لغرض شراء منازل وسيارات لفترة 25 سنة و4 سنوات، على التوالي. فترة  .5   
السداد تكون بقسط ثابت خالل مدة القرض في حال بقاء الموظف في الخدمة وإال فعلى الموظف دفع المبلغ   

المتبقي عند ترك الشركة. أي قرض جديد لغرض شراء منازل يتم تقديمه للموظف بعد يونيو 2016 يتم تمويله من   
بنك تجاري محلي وبضمان من الشركة. تتحمل الشركة تكلفة تمويل هذه القروض.  

تمثل بشكل رئيسي محتجزات موردين بمبلغ 80 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019 )31 ديسمبر 2018:  .6   
80 مليون ريال سعودي( لدى إحدى الشركات التابعة للمجموعة.  
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فيما يلي بيان بالشركات التابعة المملوكة بشكل مباشر من قبل الشركة:  

31 ديسمبر 2019 اسم الشركة التابعة

نسبة الملكية

31 ديسمبر 2018 بلد التأسيس

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت المحدودة )حلول اس تي سي( 
شركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة )تي سي اي سي(

شركة اس تي سي البحرين )سابقاً: فيفا البحرين(
شركة عقاالت المحدودة )عقاالت(

شركة االتصاالت السعودية المتخصصة )إس تي سي المتخصصة(
شركة سفاير المحدودة  )سفاير(

شركة إس تي سي تركيا القابضة المحدودة )شركة إس تي سي تركيا(
شركة إس تي سي آسيا القابضة المحدودة )إس تي سي آسيا(

شركة إس تي سي الخليج لإلستثمار القابضة )إس تي سي الخليج(
شركة قنوات االتصاالت السعودية 

)شركة االتصاالت الكويتية( اس تي سي الكويت )سابقاً: فيفا الكويت(
شركة أبراج االتصاالت المحدودة )توال(

)STC Pay( شركة المدفوعات الرقمية السعودية
شركة المنطقة الذكية للعقار

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

مملكة البحرين
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

جزرفيرجن البريطانية
جزرفيرجن البريطانية

مملكة البحرين
المملكة العربية السعودية

دولة الكويت
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
51.8%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

 100%
51.8%
100%

-
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

تأسست الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت المحدودة )حلول اس تي سي( في المملكة في ابريل 2002،  .1   
وتقدم خدمات اإلنترنت وتشغيل مشاريع االتصاالت ونقل ومعالجة المعلومات في السوق السعودي. إستحوذت   

المجموعة في ديسمبر 2007 على كامل الحصص في رأس مال الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت   
المحدودة والبالغ 100 مليون ريال سعودي.  

تأسست شركة االتصاالت لإلستثمار التجاري في المملكة في أكتوبر 2007 برأس مال مليون ريال سعودي بغرض  .2   
تشغيل وصيانة شبكات االتصاالت وأعمال تنظيم  شبكات الحاسب اآللي وشبكات اإلنترنت وصيانة وتشغيل   

وتركيب نظم وبرامج االتصاالت وتقنية المعلومات في السوق السعودي.  

تأسست شركة اس تي سي البحرين في فبراير 2009 في مملكة البحرين برأس مال 75 مليون دينار بحريني أي ما  .3   
يعادل حوالي 746 مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ.  تقوم شركة اس تي سي البحرين   
بتقديم كافة خدمات االتصاالت المتنقلة واالتصاالت الدولية والنطاق العريض والخدمات اأُلخرى ذات الصلة   

بالسوق البحريني، وقد بدأت عملياتها التجارية في 3 مارس 2010. خالل الربع األول 2018 استحوذت شركة اس   
تي سي البحرين على شركة مينا لالتصاالت المحدودة في مملكة البحرين )كشركة تابعة(، ونشاطها   

الرئيسي تقديم خدمات اإلنترنت.   

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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تأسست شركة عقاالت في مارس 2013 في المملكة برأس مال 70 مليون ريال سعودي مملوك بالكامل لشركة  .4   
االتصاالت السعودية بغرض إقامة وتملك وإستثمار وإدارة العقار والمقاوالت وتقديم خدمات اإلستشارات   

واإلستيراد والتصدير لصالح شركة االتصاالت السعودية.   

تأسست شركة االتصاالت السعودية المتخصصة في فبراير 2002 في المملكة، واستحوذت الشركة في يناير 2014  .5   
على نسبة %100 من رأسمالها البالغ 252 مليون ريال سعودي. وتعمل هذه الشركة في مجال األعمال الكهربائية   
وشبكات االتصاالت وتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة االتصاالت السلكية واألجهزة الكهربائية واستيراد وتسويق   

وتركيب وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية المعلومات المرخصة.   

تأسست شركة سفاير في المملكة في يونيو 2014 برأس مال 100 مليون ريال سعودي مملوك بالكامل لشركة  .6   
االتصاالت السعودية، وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في 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 وبيع الخدمات. في نوفمبر 2017،   
قرر مجلس إدارة الشركة تصفية شركة سفاير ودمج أعمالها مع شركة االتصاالت السعودية إبتداًء من 1 يناير 2018.   

من المتوقع إستكمال اإلجراءات القانونية لتصفية شركة سفاير خالل عام 2020.  

إس تي سي تركيا، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن  .7   
البريطانية بتاريخ 8 ابريل 2007، وهي شركة ذات أغراض خاصة نشاطها الرئيسي تقديم الخدمات والدعم الالزم   

المتعلق باألنشطة اإلستثمارية الخاصة بالمجموعة.   

استحوذت شركة اس تي سي تركيا على حصة %35 من رأس مال شركة أوجيه تيليكوم المحدودة البالغ 3.6 مليار    
دوالر، ما يعادل تقريباً 13.5 مليار ريال سعودي في أبريل 2008 بسعر الصرف في ذلك التاريخ.  

خالل عام 2016، وبسبب الخسائر المستمرة و استنفاد كامل رصيد إستثمار المجموعة في أوجيه تيليكوم، توقفت    
المجموعة عن اإلعتراف بحصتها في الخسائر اإلضافية. )أنظر إيضاح 1-21(.   

إس تي سي آسيا، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن  .8   
البريطانية بتاريخ 24 يوليو 2007، وهي شركة ذات أغراض خاصة، تستثمر في شركات عاملة في ماليزيا وتملك   

إستثمارات في شركة اس تي سي ماليزيا القابضة المحدودة )اس تي سي ماليزيا( )شركة تابعة مملوكة بالكامل   
لشركة اس تي سي آسيا( والتي أيضاً تأسست بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانية.   

شركة إس تي سي ماليزيا القابضة المحدودة تمتلك حصة %25 في مجموعة بيناريانج جي إس ام القابضة )أنظر    
إيضاح 21-2(. النشاط الرئيسي لشركة إس تي سي آسيا والشركة التابعة لها هو تقديم الخدمات والدعم الالزم   

بشأن األنشطة االستثمارية الخاصة بالمجموعة.  

تأسست شركة إس تي سي الخليج بمملكة البحرين بتاريخ 12 مارس 2008 ولديها شركات تابعة )مملوكة بالكامل(  .9   
في مملكة البحرين كما هو موضح أدناه. الهدف الرئيسي لهذه الشركة وشركاتها التابعة التالية هو تقديم    

الخدمات والدعم الالزم فيما يتعلق باألنشطة اإلستثمارية للمجموعة:  
شركة اس تي سي الخليج القابضة لإلستثمار 1 )اس بي سي(.  أ .   
شركة اس تي سي الخليج القابضة لإلستثمار 2 )اس بي سي(.  ب.   

ج.  شركة اس تي سي الخليج القابضة لإلستثمار 3 )اس بي سي(.   
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تمتلك شركة اس تي سي الخليج القابضة لالستثمار 3 )اس بي سي( و شركة اس تي سي الخليج القابضة لالستثمار    
2 )اس بي سي( حصة %100 )2018: %100( في شركة إنتغرال القابضة. تأسست شركة إنتغرال في مملكة البحرين   
في يونيو 2009 برأس مال يبلغ 28 مليون دينار بحريني أي ما يعادل حوالي 281 مليون ريال سعودي بسعر الصرف   

كما في ذلك التاريخ. إنتغرال شركة قابضة تملك حصصاً في شركات تعمل في مجال خدمات المحتوى واإلعالم   
الرقمي في دول الخليج. خالل عام 2018، قامت الشركة بزيادة رأس مال شركة إنتغرال ليبلغ 101 مليون دينار   

بحريني أي ما يعادل حوالي 1.008 مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما في 31 ديسمبر 2018.   

تأسست شركة قنوات االتصاالت السعودية في المملكة في يناير 2008 وتزاول تجارة الجملة والتجزئة في خدمات  .10   
بطاقات الشحن وأجهزة ومعدات االتصاالت وخدمات الحاسب اآللي وبيع وإعادة بيع كافة خدمات االتصاالت الثابتة   

والمتنقلة وصيانة وتشغيل المجمعات التجارية، وتعمل الشركة في السوق السعودي ولها شركات تابعة في   
البحرين وُعمان تعمل في النشاط ذاته. استحوذت شركة االتصاالت السعودية في ديسمبر 2011 على حصة بنسبة   
%60 من شركة قنوات االتصاالت السعودية والبالغ رأسمالها 100مليون ريال سعودي. في  يناير 2017، استحوذت   

الشركة على األسهم المتبقية في شركة قنوات االتصاالت السعودية وذلك بمبلغ وقدره 400 مليون ريال   
سعودي. وبالتالي أصبحت شركة قنوات االتصاالت السعودية مملوكة بالكامل بنسبة )%100( لشركة   

االتصاالت السعودية.  

في ديسمبر 2007، استحوذت الشركة على %26 من رأس مال شركة االتصاالت الكويتية )اس تي سي الكويت(  .11   
البالغ 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل تقريباً 687 مليون ريال سعودي حسب سعر الصرف في ذلك التاريخ.   

تعمل شركة االتصاالت الكويتية في مجال خدمات الهاتف النقال في السوق الكويتي وقد بدأت عملياتها التجارية    
في 4 ديسمبر 2008. بتاريخ 14 ديسمبر 2014 تم إدراجها كشركة مساهمة عامة في سوق الكويت لألوراق المالية.  

في نوفمبر 2015، قدمت الشركة عرضاً إختيارياً لشراء األسهم المصدرة لشركة االتصاالت الكويتية )اس تي سي    
الكويت( والتي ال تملكها والبالغة %74 من األسهم المصدرة لشركة االتصاالت الكويتية )اس تي سي الكويت(. تم   

تقديم هذا العرض من قبل الشركة لمساهمي شركة االتصاالت الكويتية )اس تي سي الكويت( بقيمة دينار كويتي   
واحد لكل سهم )أي ما يعادل 12.37 ريال سعودي، حسب سعر الصرف في ذلك التاريخ(. وانتهت فترة هذا العرض   
في 31 يناير 2016. وبلغ عدد األسهم التي قبلت هذا العرض 128.860.518 سهم تمثل %25.8 من إجمالي األسهم   

المصدرة. وبالتالي أصبحت ملكية شركة االتصاالت السعودية %51.8 من إجمالي األسهم المصدرة شركة االتصاالت   
الكويتية )اس تي سي الكويت(.  

خالل عام 2018 دخلت شركة االتصاالت الكويتية في عقد ملزم لإلستحواذ على نسبة ١00% من إجمالي األسهم    
المصدرة لشركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م )كواليتي نت( والتي تعمل في دولة الكويت في   

مجال تزويد خدمات اإلنترنت. وبتاريخ 6 مايو 2019 استكلمت شركة االتصاالت الكويتية إجراءات اإلستحواذ حيث   
بلغت صافي أصول شركة كواليتي نت المستحوذ عليها 23.96 مليون دينار كويتي )ما يعادل 296.6 مليون ريال   
سعودي(، وبلغ العوض المدفوع 29.41 مليون دينار كويتي )ما يعادل 364.1 مليون ريال سعودي( ونتج عن ذلك   

اإلستحواذ تسجيل شهرة بمبلغ 5.45 مليون دينار كويتي )ما يعادل 67.5 مليون ريال سعودي( بناًء على أحدث   
التقارير الخاصة بتوزيع القيمة العادلة لصافي األصول المستحوذ عليها. كما بلغ رصيد النقد وما يماثله في الشركة   

المشتراه مبلغ 10.61 مليون دينار كويتي )ما يعادل 131.35 مليون ريال سعودي( وبالتالي فإن صافي التدفقات   
النقدية الناتجة عن دمج االعمال بلغ 18.79 مليون دينار كويتي )ما يعادل 232.66 مليون ريال سعودي(.  

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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خالل الربع األول 2018، قامت الشركة بتأسيس شركة أبراج االتصاالت - شركة ذات مسؤلية محدودة ومملوكة  .12   
لشركة االتصاالت السعودية بنسبة %100 برأس مال 200 مليون ريال سعودي. وتتولى شركة أبراج االتصاالت   
مسؤولية تملك األبراج وإنشائها وتشغيلها وتأجيرها وإستثمارها تجارياً في المملكة. وخالل الربع األول 2019،   

حصلت شركة أبراج االتصاالت على التراخيص التشغيلية الالزمة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. وخالل الربع   
الرابع 2019 ، قامت الشركة بزيادة رأس مال شركة أبراج االتصاالت المحدودة بمبلغ وقدره 2.300 مليون ريال   

سعودي ليصبح اجمالي رأسمالها 2.500 مليون ريال سعودي.  

خالل الريع الرابع من عام 2017، قامت شركة حلول اس تي سي بتأسيس شركة المدفوعات الرقمية السعودية  .13   
في المملكة برأس مال قدره 100 مليون ريال سعودي ويتمثل نشاطها الرئيسي في تقديم خدمات المدفوعات   

الرقمية. وخالل الربع الثالث من عام 2019 تم انتقال ملكية شركة المدفوعات الرقمية السعودية  من شركة حلول   
اس تي سي إلى شركة االتصاالت السعودية ولم يكن لذلك أي أثر مالي على مستوى المجموعة. خالل الربع   

الرابع 2019 قامت الشركة بزيادة رأس مال شركة المدفوعات الرقمية السعودية بمبلغ 300 مليون ريال ليصبح   
اجمالي رأسمالها 400 مليون ريال سعودي. وفي يناير 2020 قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بترخيص شركة   

المدفوعات الرقمية السعودية كشركة محفظة إلكترونية.  

خالل الربع الرابع من عام 2019 أنشأت الشركة شركة تابعة ذات أغراض خاصة )شركة المنطقة الذكية للعقار( في  .14   
المملكة برأس مال يبلغ حوالي 107 مليون ريال سعودي. ونشاطها الرئيسي تطوير وتمويل وإدارة المشاريع العقارية   

وإقامة المرافق والمجمعات والمباني التجارية والمكتبية والسكنية.  

تفاصيل الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل ولها حقوق ملكية غير مسيطرة جوهرية    
يبين الجدول أدناه تفاصيل الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل للمجموعة والتي لديها حقوق ملكية غير   

مسيطرة كما في:  

31 ديسمبر 2019 2018 2019

اسم الشركة التابعة
نسبة الملكية وحقوق التصويت المقتناة 

من قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
حقوق الملكية الغير 
مسيطرة المتراكمة

أرباح متعلقة 
بحقوق الملكية غير 

المسيطرة

31 ديسمبر 2018 للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2019

شركة االتصاالت الكويتية )اس تي سي الكويت(
شركات تابعة فردية غير جوهرية 

1.285.155
7.297

1.292.452

48.2% 48.2%1.143.582
4.332

1.147.914

259.545
620

260.165
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الشركات التابعة  )تتمة(  .18

31 ديسمبر 2019

2019

2019

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

31 ديسمبر 2018

2018

2018

قائمة المركز المالي
األصول المتداولة 

األصول غير المتداولة 
االلتزامات المتداولة 

االلتزامات غير المتداولة 
صافي االصول

حصة المجموعة من صافي األصول 
حصة حقوق الملكية غير المسيطرة

قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر
اإليردات

ربح السنة 
الخسارة الشاملة اأُلخرى للسنة 

إجمالي الدخل الشامل للسنة 
حصة المجموعة من الدخل الشامل 

حصة حقوق الملكية غير المسيطرة من الدخل الشامل

قائمة التدفقات النقدية 
األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية

صافي )النقص( الزيادة في النقد وما في يماثله

2.345.244
2.749.547

)2.114.100(
)314.393(

2.666.298
1.381.143
1.285.155

3.629.941

538.898
)3.053(

535.845
277.567
258.278

1.168.667
)1.254.811(

)74.581(
)160.725(

1.907.726
 1.867.401

)1.337.219(
)65.331(

2.372.577
1.228.995
1.143.582

3.554.372

622.630
)3.893(
618.737

320.506
298.231

1.069.548
)385.062(
)269.674(

414.812

فيما يلي ملخصاً للبيانات المالية لشركة االتصاالت الكويتية )اس تي سي الكويت( غير المملوكة بالكامل للمجموعة   
والتي لديها حقوق ملكية غير مسيطرة جوهرية:

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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31 ديسمبر 2019

2019

31 ديسمبر 2019 31 ديسمبر 2019

مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

31 ديسمبر 2018

2018

31 ديسمبر 2018 31 ديسمبر 2018

مرابحة قصيرة األجل )مع استحقاق لمدة ثالثة أشهر أو أقل(
النقد لدى البنوك

النقد في الصندوق
شيكات قيد التحصيل 

خدمات االتصاالت المقدمة
خدمات االتصاالت المستلمة

شركات زميلة
مشاريع مشتركة 

6.476.407
1.494.694

12.365
47.544

8.031.010

430.682
29.050

38.910
168.173

207.083

292.020
12.215

304.235

6.316.162
1.640.738

5.848
191.117

8.153.865

503.008
17.188

23.184
112.801

135.985

338.652
5.444

344.096

نقد وما يماثله  .19

قامت الشركة باستثمار جزء من النقد الفائض، في مرابحات لمدة ثالثة أشهر أو أقل مع عدة بنوك محلية، يتراوح معدل   
ربحها خالل السنة 1%-3.7% )2018:  1%-3.7%(.

المعامالت مع الجهات ذات العالقة   .20
المعامالت التجارية واألرصدة مع الجهات ذات العالقة )شركات زميلة ومشاريع مشتركة- إيضاح 21(  1-20   

بلغت تعامالت المجموعة التجارية مع الجهات ذات العالقة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر كما يلي:  

تتم عمليات البيع والشراء من الجهات ذات العالقة وفقا لشروط التعامل العادية. ان األرصدة القائمة غير مضمونة وبدون   
عمولة ولم يتم تقديم أو إستالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو الى الجهات ذات العالقة. 

وفيما يلي بياناً باألرصدة القائمة في نهاية السنة المالية:  
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مزايا ومكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين   4-20  
فيما يلي بياناً بمزايا ومكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين خالل السنة المنتهية    

في 31 ديسمبر:  

31 ديسمبر 2019

2019

31 ديسمبر 2018

2018

قروض إلى كبار التنفيذيين 

مزايا ومكافآت قصيرة األجل
مخصص إجازات ومكافأة نهاية الخدمة

5,358

280.381
60.061

2,360

206.224
55.368

 20-2 المعامالت التجارية واألرصدة مع جهات ذات عالقة )الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة( 
بلغت اإليرادات المتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة للسنة المنتهية في    
31 ديسمبر 2019: 6.873 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 6.335 مليون ريال سعودي( وبلغت المصاريف   

المتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة )متضمنة الرسوم الحكومية( للسنة   
المنتهية في 31 ديسمبر 2019: 2.748 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 3.214 مليون ريال سعودي(.  

تجدر اإلشارة الى أنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم )196( بتاريخ 4 ربيع ثاني 1440هـ )الموافق 11 ديسمبر    
2018( تم تعديل نسب المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمات االتصاالت تجارياً في المملكة   
لتصبح نسبة موحدة قدرها %10 سنوياً من صافي إيرادات االتصاالت اعتباراً من 1 يناير 2018 عوضا عن النسب   

السابقة والبالغة %15 من صافي إيرادات خدمات الهاتف الجوال و%10 من صافي إيرادات خدمات الهاتف الثابت   
و%8 من صافي إيرادات خدمات المعطيات. وباإلضافة إلى ذلك تم دمج تراخيص الخدمات للشركة لتكون   

ترخيصاً موحداً.  

بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة مع الجهات الحكومية كما في 31 ديسمبر 2019: 18.508 مليون ريال    
)31 ديسمبر 2018: 12.343 مليون ريال سعودي( )أنظر ايضاح رقم 11-2(. وبلغ إجمالي رصيد الذمم الدائنة مع   

الجهات الحكومية كما في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 953 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 3.706 مليون   
ريال سعودي(. علماً أنه من ضمن المعامالت التجارية مع الجهات الحكومية، استثمرت المجموعة بمبلغ  

3.902 مليون ريال سعودي في الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية خالل الربع األول من عام 2019    
)انظر إيضاح رقم 2-17(.  

20-3  القروض إلى جهات ذات عالقة  

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة   .21
استثمارات في شركات زميلة   1.21 

يتم المحاسبة عن اإلستثمارات في جميع الشركات الزميلة المذكورة أدناه في القوائم المالية الموحدة    
للمجموعة وفق طريقة حقوق الملكية.  

 1.1.21 تفاصيل الشركات الزميلة 
فيما يلي تفاصيل كل شركة من الشركات الزميلة لدى المجموعة كما في نهاية السنة:   

31 ديسمبر 2019

اسم الشركة الزميلة
نسبة حصص الملكية / 

حقوق التصويت

31 ديسمبر 2018

بلد التأسيس

المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات(
اتحاد فيرجن موبايل السعودية

شركة أوجيه تيليكوم 

المملكة العربية السعودية 
المملكة العربية السعودية                      

اإلمارات العربية المتحدة 

36.66%
10% 
35%

36.66%
10% 
35%

1
2
3

تم إنشاء المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( من قبل الدول األعضاء في الجامـعة العربــية في أبريل  .1   
1976. وتوفر عربسات عدداً من الخدمات لهذه الدول األعضاء إضافة إلى كافة القطاعات الرسمية والخاصة في   

نطاق تغطيتها وبصورة أساسية منطقة الشرق األوسط. تشمل الخدمات المقدمة حالياً: الخدمة الهاتفية اإلقليمية   
)صوتية، نقل بيانات، فاكس وتلكس(، بث تلفزيوني، بث إذاعي إقليمي، خدمات إستعادة الخدمة وتأجير ِسعات على   

أساس سنوي أو شهري. حازت شركة االتصاالت السعودية في أبريل 1999 على حصة %36.66 من المؤسسة   
العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( والبالغ رأسمالها 500 مليون دوالر أمريكي )أي ما يعادل 1.875 مليون ريال   

سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ(.  

تأسست شركة اتحاد فيرجن موبايل السعودية خالل عام 2013 لتقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة  .2   
اإلفتراضية، وقد بدأت نشاطها خالل عام 2014 وتمتلك الشركة حصة قدرها %10  من رأس مال شركة فيرجن، إن   

المجموعة تملك القدرة على ممارسة التأثير الجوهري على المعامالت الهامة بين شركة اتحاد فيرجن والشركة من   
خالل اعتماد شركة اتحاد فيرجن على الشبكة التقنية للشركة.  

وافق مجلس اإلدارة في تاريخ 4 جمادى األول 1440هـ الموافق 10 يناير 2019م على شراء حصة إضافية مقدارها    
39 % في شركة فيرجن موبايل السعودية بمبلغ 151 مليون ريال. ونظراً لعدم استكمال اإلجراءات القانونية   

والنظامية خالل عام 2019 فقد قررت الشركة عدم استكمال إجراءات اإلستحواذ على الحصة اإلضافية وبذلك تبقى   
حصة الشركة في شركة فيرجن موبايل السعودية 10 % كما في 31 ديسمبر 2019.  

شركة أوجيه تيليكيوم المحدودة، شركة قابضة مسجلة بمدينة دبي، اإلمارات العربية المتحدة. في أبريل 2008  .3   
استحوذت شركة االتصاالت السعودية من خالل احدى شركاتها التابعة )شركة اس تي سي تركيا القابضة( على   

%35 من رأس مال شركة أوجيه تيليكوم المحدودة البالغ  تقريباً 3.6 مليار دوال أمريكي، ما يعادل تقريباً 13.5 مليار   
ريال سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ. تم استنفاد كامل رصيد استثمار المجموعة في أوجيه تليكوم في   

1 يناير 2016، وعليه توقفت المجموعة عن اإلعتراف بالخسائر اإلضافية. واجهت شركة أوجيه تيليكوم صعوبات   
مالية لتسوية مستحقات القروض الحالية وقدرتها على االلتزام بالتعهدات المالية المتفق عليها مع المقرضين. خالل   
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استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة )تتمة(  .21
21-1 استثمارات في شركات زميلة  )تتمة(   

 
عام 2018 استكملت شركة أوجيه اإلجراءات الالزمة لتصفية شركاتها التابعة الرئيسية وإعادة هيكلة إستثماراتها    

في تركيا وجنوب أفريقيا لمقابلة االلتزامات مع المقرضين. خالل عام 2019، بدأت تصفية شركة OTAS )شركة تابعة   
لـشركة أوجيه تيلكيوم في تركيا(. باالضافة الى ذلك، وبعد االنتهاء من تصفية شركة OTAS فمن المتوقع البدء في   

إجراءات تصفية شركة أوجيه تيليكيوم المحدودة في المستقبل المنظور.  

تفاصيل الشركات الزميلة الجوهرية  2.1.21  

فيما يلي ملخصاً للبيانات المالية الخاصة للشركة الزميلة الجوهرية:   

31 ديسمبر 2019

31 ديسمبر 2019

31 ديسمبر 2018المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات(

31 ديسمبر 2018

قائمة المركز المالي
األصول المتداولة 

األصول غير المتداولة 
االلتزامات المتداولة 

االلتزامات غير المتداولة 

صافي أصول الشركة 
حصة المجموعة في ملكية عربسات

القيمة الدفترية لحصة المجموعة في عربسات

1.605.861
5.665.128
)441.864(

)1.833.238(

4.995.887
36.66%

1.831.492

1.110.572
6.096.520
)490.799(
)1.633.181(

5.083.112
36.66%

1.863.469

2019

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2018

قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر
اإليردات

ربح السنة 
الخسارة الشاملة اأُلخرى للسنة 

إجمالي الدخل الشامل للسنة 

945.228
182.622

)28.294(
154.328

997.308
316.028
)55.358(
260.670

فيما يلي تسوية لملخص المعلومات المالية أعاله إلى القيمة الدفترية لحصة المجموعة في عربسات: 

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة )تتمة(  .21
استثمارات في شركات زميلة  )تتمة(   1-21

استثمارات في مشاريع مشتركة  2.21
يتم المحاسبة عن اإلستثمارات في جميع المشاريع المشتركة المذكورة أدناه في القوائم المالية الموحدة للمجموعة   

وفق طريقة حقوق الملكية.

تفاصيل المشاريع المشتركة  1-2-21  
فيما يلي تفاصيل المشاريع المشتركة كما في:   

20192018

القيمة الدفترية المجمعة لحصة المجموعة في الشركات الزميلة )*(
اجمالي القيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركات الزميلة

1.301
3.382

1.834.874

61.988
269.809

2.133.278

)*( تتضمن ارقام المقارنة االستثمار في شركة كريم والذي تم إعادة تصنيفه تحت بند أصول محتفظ بها للبيع كما في 31   
ديسمبر 2019 )أنظر إيضاح 14(.

31 ديسمبر 2019

نسبة الملكية / حقوق اسم المشروع المشترك
التصويت

31 ديسمبر 2018

بلد التأسيس

الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة
شركة مراكز االتصال )سي سي سي(

مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة )بي جي إس إم(

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

ماليزيا

50%
49%
25%

50%
49%
25%

1
2
3

تأسست الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة في سبتمبر 2002 بغرض إنشاء وتأجير وإدارة وتشغيل كيبل  .1   
بحري يربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان لتمرير االتصاالت بينهما وأي دول أُخرى.   

بدأ النشاط التشغيلي للشركة في يونيو 2003، استحوذت شركة االتصاالت السعودية في سبتمبر 2002 على نسبة    
%50 من رأس مال الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة والبالغ 75 مليون ريال سعودي. وفي نوفمبر 2016،   

تم تخفيض رأس مال الشركة الى 25 مليون ريال سعودي.  
تم تأسيس شركة مراكز االتصال لتقديم خدمات مراكز االتصاالت واستعالمات الدليل مع شركة ايجيس في نهاية  .2   
ديسمبر 2010 في المملكة العربية السعودية، برأس مال قدره 4.5 مليون ريال سعودي، تمتلك الشركة %50 من   

رأسمالها. خالل الربع الرابع من 2015، قامت الشركة ببيع %1 من حصتها في شركة مراكز االتصال لشركاء آخرين   
وفقاً لشروط اتفاق الشركاء. وبذلك أصبحت حصة الشركة 49%.  

مجموعة بيناريانج جي إس إم، مجموعة استثمارية قابضة في ماليزيا تمتلك %62 من مجموعة ماكسيس القابضة  .3   
الماليزية )ماكسيس( والتي تعمل في قطاع االتصاالت المتنقلة في ماليزيا. كذلك كانت تمتلك إستثمارات أُخرى في   

دولة الهند )شركة إيرسيل( والتي تم إستبعادها خالل العام 2018.  

فيما يلي المعلومات المجمعة للشركات الزميلة التي ال تعتبر جوهرية بمفردها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة )تتمة(  .21
21-2 استثمارات في شركات زميلة  )تتمة( 

في سبتمبر 2007 حازت شركة االتصاالت السعودية على نسبة %25 من مجموعة بيناريانج )من خالل شركاتها    
التابعة: شركة اس تي سي آسيا القابضة واس تي سي ماليزيا القابضة( والبالغ رأسمالها 20.7 مليار رينجت ماليزي أي   

ما يعادل حوالي 23 مليار ريال سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ.  

وخالل عام 2013، قامت المجموعة بمراجعة استثمارها الخارجي في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة )مشروع    
مشترك( بما في ذلك طريقة إدارتها وتحديد مدى التأثير الفعلي المشترك على هذا االستثمار. وعليه وقعت تعديل   
في االتفاقية مع باقي الشركاء في مجموعة بيناريانج فيما يتعلق بحقوقها التشغيلية في مجموعة إيرسيل )إحدى   

الشركات التابعة لمجموعة بيناريانج(. وبناًء على ذلك قامت المجموعة بالتوقف عن معالجة استثمارها في مجموعة   
إيرسيل بطريقة حقوق الملكية إبتداًء من الربع الثاني 2013.  

21-2-2  تفاصيل المشاريع المشتركة الجوهرية   

فيما يلي بياناً بالمعلومات المالية الملخصة للمشروع المشترك الجوهري للمجموعة:   

تتضمن مبالغ األصول وااللتزامات أعاله ما يلي:  

31 ديسمبر 2019

31 ديسمبر 2019

31 ديسمبر 2018

31 ديسمبر 2018

قائمة المركز المالي
األصول المتداولة 

األصول غير المتداولة 
االلتزامات المتداولة 

االلتزامات غير المتداولة 

النقد وما يماثله 
االلتزامات المالية المتداولة )باستثناء الدائنين التجاريين واآلخرين والمخصصات(

االلتزامات المالية غير المتداولة )باستثناء الدائنين التجاريين واآلخرين والمخصصات(  

3.794.720
27.175.812

)5.769.520(
)13.671.417(

1.342.939
)1.057.839(

)13.067.091(

3.273.483
25.851.745
)4.547.699(

)12.946.453(

1.374.852
)1.164.892(

)12.339.736( 

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة )تتمة(  .21
21-2 استثمارات في شركات زميلة  )تتمة( 

فيما يلي تسوية لملخص المعلومات المالية أعاله إلى القيمة الدفترية لحصة المجموعة في مجموعة بيناريانج:

فيما يلي معلومات مجمعة للمشاريع المشتركة التي ال تعتبر جوهرية بمفردها للسنة المنتهية في31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2019

2019

31 ديسمبر 2018

2018

صافي أصول بي جي إس إم )باستثناء حصة حقوق الملكية غير المسيطرة وحصة 
المساهمين اآلخرين في إيرسيل(

حصة المجموعة في المشروع المشترك 
الشهرة و تعديالت القيمة العادلة، بالصافي
تسويات :إستبعاد مجموعة ايرسيل واخرى

القيمة الدفترية لحصة المجموعة في المشروع المشترك

حصة المجموعة في الربح من العمليات 
حصة المجموعة في الدخل الشامل اآلخر

حصة المجموعة في إجمالي الدخل الشامل
مجموع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في هذه المشاريع المشتركة

اجمالي القيمة الدفترية لحصة المجموعة في المشاريع المشتركة

364.400
91.100

1.184.070
3.443.422
4.718.592

6.060
1.341
7.401

65.060
4.783.652

)5.192(
)1.298(

1.184.070
3.208.024
4.390.796

8.806
-

8.806
57.659

4.448.455

2019

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2018

قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر
اإليردات 

الربح من العمليات المستمرة
الربح من العمليات غير المستمرة

ربح السنة
)الخسارة الشاملة( الربح الشامل اآلخر للسنة

اجمالي الربح الشامل للسنة
استهالك وإطفاء

إيرادات تمويل
تكاليف تمويل

مصاريف ضريبة الدخل

8.338.076
426.750

-
426.750
)5.306(

421.444
)1.292.642(

85.337
)945.861(
)451.076(

8.087.147
1.192.434
600.723
1.793.157

167.949
1.961.106

)1.032.504(
48.264

)884.317(
)556.003(
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رأس المال المصدر   .22
31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

يتكون رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من:
220.000.00020.000.000 مليار سهم عادي مدفوع بالكامل

اإلحتياطي النظامي   .23
تماشيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة تم تجنيب %10 من   

صافي الدخل كإحتياطي نظامي حتى بلغ %50 من قيمة رأس المال المصدر، وبناًء على موافقة الجمعية العامة العادية 
للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 ربيع اآلخر 1432هـ الموافق 28 مارس 2011 تم إقرار وقف التجنيب لبلوغه 

نصف راس المال. علماً بأن التغيير الجديد في نظام الشركات، يتضمن توقف التجنيب لإلحتياطي النظامي عند وصوله إلى 
%30 كحد ادنى بدال من %50 من رأس المال، اال أن الشركة أبقت على اإلحتياطي المكون بنسبة %50. هذا اإلحتياطي 

غير قابل للتوزيع على مساهمي الشركة.

إحتياطيات أُخرى   .24

إحتياطيات 
اإلجماليأُخرى

إحتياطي 
ترجمة العمالت 

األجنبية

إحتياطي تحوط 
التدفقات 

النقدية

إحتياطي 
إعادة تقييم 

إستثمارات
من خالل قائمة 
الدخل الشامل 

اآلخر

كما في 1 يناير 2019
أصول بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة  )انظر إيضاح 27(
فرق تحويل من ترجمة عمليات أجنبية

صافي الخسائر عن تحوطات التدفقات النقدية
الحصة من الشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك

كما في 31 ديسمبر 2019
كما في 1 يناير 2018 

أصول بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة )انظر إيضاح 27(

فرق تحويل من ترجمة عمليات أجنبية
صافي المكاسب عن تحوطات التدفقات النقدية

الحصة من الشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك
كما في 31 ديسمبر 2018

425.974
)425.974(

-
-
-
-
-

312.431
113.543

-
-
-
-

425.974

)52.321(
-
-

)1.479(
-
-

)53.800(
)41.582(

-
-

)10.739(
-
-

)52.321(

)2.137.402(
-

)710.054(
-
-

296.261
)2.551.195(
)1.905.374(

-
13.414

-
-

)245.442(
)2.137.402(

)140.129(
-
-
-

)484(
-

)140.613(
)140.865(

-
-
-

736
-

)140.129(

)1.903.878(
)425.974(
)710.054(

)1.479(
)484(

296.261
)2.745.608(

)1.775.390(
113.543

13.414
)10.739(

736
)245.442(

)1.903.878(

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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قروض   .25

الجزء غير المتداولالجزء المتداول نسبة الفائدة العملة تاريخ آخر 
قسط

تاريخ الحصول 
على القروض

طبيعة 
القرض

االجمالي

الرصيد كما في 31 
ديسمبر 2019

الرصيد كما في 31 
ديسمبر 2018

الرصيد كما 
في 31 ديسمبر 

2019
الرصيد كما في 31 

ديسمبر 2018

صكوك )1(
صكوك )2(

مرابحة
مرابحة

مرابحه )3( 
مرابحه )4( 

مرابحة
مرابحه )5(

مرابحة
تورق

يناير 2014
مايو 2019

فبراير 2019
ديسمبر 2018

مايو 2009
يوليو 2017

ديسمبر 2018
ديسمبر 2017

مايو 2019
مايو 2019

يونيو 2024
مايو 2029

فبراير 2022
يناير 2019

ديسمبر 2021
مايو 2022

نوفمبر 2025
ديسمبر 2022

ابريل 2023
فبراير 2020

ريال سعودي
دوالر امريكي
ريال سعودي
ريال سعودي

دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني

رينغت ماليزي
دينار كويتي
دينار كويتي

3 شهور سايبور + 0.7%
3.89%

سايبور  +0.65%
اليبور  +0.55%

1 شهر بايبور +0.25%
1 شهر بايبور +1.6%

2.1%
6 شهور كاليبور +0.65%

3.75%
3.5%

-
-
-

232.499
26.891

58.280
2.863

-
-
-

320.533

2.000.000
4.670.038

180.673
-

26.829
504.623

18.673
1.383.358

139.282
-

8.923.476

-
-
-
-

26.828
251.137

3.062
-

46.427
61.885

389.339

2.000.000
-
-
-

53.781
521.281
21.786

1.368.631
-
-

3.965.479

1.  أصدرت الشركة برنامج صكوك بحد اقصى 5 مليار ريال سعودي. لشهادات الصكوك قيمة اسمية تبلغ مليون ريال   
سعودي لكل منها وتم إصدارها بالقيمة االسمية ولمدة 10 سنوات.  

تمت الموافقة في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 19 شعبان لعام 1440هـ )الموافق 24 ابريل 2019( على قيام  .2   
الشركة بإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم   

انشاؤها واستخدامها الصدار صكوك أولية أو ثانوية في جزء أو عدة أجزاء أو مرحلة أو عدة مراحل، أو من خالل   
سلسلة من اإلصدارات بالدوالر األمريكي وبما ال يتجاوز مبلغا وقدرة 5.000 مليون دوالر امريكي الجمالي قيمة   

إصدارات وأجزاء برنامج الصكوك المشار اليه أعاله في أي وقت من األوقات.   

وبناء على ما تقدم قامت شركة صكوك االتصاالت السعودية المحدودة خالل الربع الثاني 2019 )وهي شركة تم    
تأسيسها لغرض اصدار صكوك بموجب برنامج الصكوك المشار اليه أعاله بالدوالر االمريكي( بطرح اإلصدار األول من   

برنامج الصكوك بمبلغ 1.250 مليون دوالر امريكي )ما يعادل 4.688 مليون ريال سعودي( لمدة 10 سنوات. هذا   
البرنامج عبارة عن صكوك دولية بالدوالر األمريكي وباجمالي عدد صكوك 6.250 صك بقيمة اسمية 200 الف دوالر    

امريكي للصك بعائد سنوي يبلغ %3.89 ومدة استحقاق عشر سنوات.   

بلغ إجمالي القروض المسددة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019: 351 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018:   
636 مليون ريال سعودي(، وبلغ إجمالي القروض المستلمة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019: 5.381 مليون 

ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 304 مليون ريال سعودي(. وفيما يلي بيانا بالقروض:
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مخصصات  .26

تعتبر المجموعة طرفاً في عدد من المطالبات القانونية والتنظيمية. قامت المجموعة، وبعد الحصول على المشورة  .1   
القانونية المستقلة، بتجنيب مخصصات اخذاً باالعتبار حيثيات كل حالة على حدة. إن توقيت التدفقات النقدية   

الخارجية المرتبطة بغالبية المطالبات تكون عادة أكثر من سنة، ومع ذلك قد يكون توقيت التدفقات النقدية لبعض   
المطالبات أقل من سنة.  

2.  خالل ممارسة الشركة لنشاطها االعتيادي، يتم استخدام عدد من المواقع واألصول اأُلخرى والتي يتوقع أن يكون   
لها تكاليف مرتبطة بإعادتها لحالتها األصلية عند إزالة األصول. يتوقع حدوث التدفقات النقدية الخارجية المرتبطة   

خالل عشر سنوات من تاريخ بدء استخدام األصول.  

31 ديسمبر 2019

2019

31 ديسمبر 2018

2018

مخصصات قانونية وتنظيمية )1(
مخصصات إزالة األصول وأُخرى )2(

 

متداولة
غير متداولة

مخصصات قانونية وتنظيمية)1(
الرصيد في 1 يناير 

إضافات خالل السنة
المسدد / تسويات خالل السنة

الرصيد كما في 31 ديسمبر 

مخصصات إزالة األصول وأُخرى)2(
الرصيد في 1 يناير 

إضافات خالل السنة
تخفيضات / تسويات ناتجة عن إعادة التقييم وأُخرى

الرصيد كما في 31 ديسمبر 

5.806.117
242.203

6.048.320

5.157.110
891.210

6.048.320

7.336.057
507.825

)2.037.765(
5.806.117

385.304
172.226

)315.327(
242.203

7.336.057
385.304
7.721.361

6.829.451
891.910

7.721.361

8.392.198
1.298.823

)2.354.964(
7.336.057

444.234
7.079

)66.009(
385.304

لدى شركة اس تي سي البحرين تسهيالت مرابحة مضمونة مقابل أرض ومبنى مملوكة لها. تم التحوط عن خطر  .3   
عائد الربح لجزء كبيرمن تسهيالت المرابحة.   

لدى  شركة اس تي سي البحرين تسهيالت مرابحة غير مضمونة بقيمة 84.8 مليون دينار بحريني )844 مليون ريال  .4   
سعودي(، دخلت الشركة في ترتيبات تحوط التدفقات النقدية للتحوط لمخاطر معدل الربح. القيمة الدفترية   

لتسهيالت المرابحة ال تختلف جوهرياً عن قيمتها العادلة ألن تأثير الخصم ومخاطر االئتمان والمخاطر السوقية   
اأُلخرى ال يعتبر جوهرياً.  

هذه التسهيالت مضمونة مقابل خطاب ضمان مقدم من الشركة.   .5  

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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برامج منافع التقاعد  .27
مخصص مكافأة نهاية الخدمة   

تمنح المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها. تحسب المكافأة المستحقة على أساس آخر راتب للموظف وفترة   
الخدمة، شريطة إكمال حد أدنى من الخدمة ويتم احتسابها وفقاً لقوانين العمل في الدولة المعنية وتستحق عند 

االستقالة أو عند إنهاء خدمات الموظف. تقيد التكاليف المتوقعة مقابل هذه المكافأة كمصاريف مستحقة على مدى 
فترة عمل الموظف.

تتعرض خطة المجموعة لمخاطر إكتوارية مثل مخاطر معدالت الخصم ومخاطر التغير في الرواتب.  

20192018

تكلفة الخدمة 
مصروف الفائدة 

مخاطر معدالت الخصم
مخاطر التغير في الرواتب

إنخفاض معدل الخصم يزيد من التزامات برنامج مكافأة نهاية الخدمة.
يتم احتساب القيمة الحالية لمخصص برنامج مكافأة نهاية الخدمة على أساس الرواتب 

المستقبلية للمشاركين في البرنامج، وعليه فإن الزيادة في رواتب المشاركين في 
البرنامج سوف تزيد  من قيمة التزامات البرنامج.

367.423
193.490
560.913

354.101
176.477

530.578

تم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة، باستخدام أحدث تقييم إكتواري كما في 31 ديسمبر 2019. وخالل السنة   
المالية تم تحديث اإلفتراضات االكتوارية المتعلقة بمعدل الخصم، والذي نتج عنه زيادة في القيمة الحالية اللتزامات 

المنافع المحددة.

تم قياس القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة، وتكلفة الخدمة الحالية ذات الصلة، وتكلفة الخدمة السابقة، باستخدام   
طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. 

إن اإلفتراضات اإلكتوارية الهامة المستخدمة في تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة خالل العام 2019 تمثل معدل   
الخصم )3.2%-4.3%( والزيادة المتوقعة في الرواتب )2.7%-5.7%( )2018: معدل الخصم )4.3 %- %5( والزيادة المتوقعة 

في الرواتب 3.3 % - 5 %(.

فيما يلي صافي المصاريف المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:   
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برامج منافع التقاعد )تتمة(  .27
مخصص مكافأة نهاية الخدمة )تتمة( 

20192018

الرصيد في بداية السنة
المصاريف المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

خسائر إكتوارية مدرجة في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة
المدفوع خالل السنة

فروقات الترجمة وأُخرى
الرصيد في نهاية السنة

3.919.362
560.913
710.054

)451.050(
73.526

4.812.805

3.922.065
530.578

)13.414(
)521.861(

1.994
3.919.362

تحليل األثر أدناه قد تم تحديده على أساس التغيرات المعقولة المحتملة في اإلفتراضات ذات العالقة التي قد تحدث في   
نهاية السنة المالية، مع إبقاء باقي اإلفتراضات ثابتة.

في حالة زيادة أو )إنخفاض( معدل الخصم بـ 25 نقطة أساس، فإن مخصص مكافأة  نهاية الخدمة )سينخفض( أو  -   
يزيد بمبلغ 127 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: )ينخفض( أو يزيد بمبلغ 111 مليون ريال سعودي(.  

إذا كان هنالك زيادة أو )إنخفاض( في الرواتب المتوقع بنسبة %0.25، فإن مخصص مكافأة نهاية الخدمة سوف يزيد  -   
أو )ينخفض( بقيمة 126 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: زيادة أو )إنخفاض( بقيمة 112 مليون ريال سعودي(.  

قد ال يمثل تحليل األثر أعاله التغيير الفعلي في مخصص مكافأة نهاية الخدمة كما أنه من غير المحتمل أن تحدث التغيرات   
في اإلفتراضات بمعزل عن بعضها البعض كما أن بعض اإلفتراضات قد تكون مرتبطة ببعضها.

برامج االشتراكات المحددة
تقوم المجموعة بالمشاركة في برامج التقاعد لموظفيها والتي تتم إدارتها من قبل مؤسسات حكومية في الدول   

المعنية. بلغ المبلغ المعترف به كمصروف برامج االشتراكات المحددة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019: 443 مليون 
ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 401 مليون ريال سعودي(.

التزامات العقد  .28
31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

إيرادات مؤجلة من خدمات 
برنامج والء العمالء 

متداولة
غير متداولة

2.632.582
605.068

3.237.650

2.465.735
771.915

3.237.650

3.192.688
118.167

3.310.855

2.538.940
771.915

3.310.855

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(

وفيما يلي بياناً بحركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:   
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الرصيد كما في 1 يناير 2019
اإلضافات خالل السنة

المدفوعات خالل السنة
تكاليف الفائدة السنوية

تسويات أُخرى
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019 

متداولة
غير متداولة

2.367.348
1.174.990
)712.467(

137.576
)86.270(
2.881.177

1.300.242
1.580.935
2.881.177

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

التزامات مالية متعلقة بتراخيص الطيف  الترددي
توزيعات أرباح مستحقة 

التزامات مشتقة 

متداولة  
غير متداولة 

1.618.653
2.111.161

7.373
3.737.187
2.145.276

1.591.911
3.737.187

1.528.923
81.927
6.140

1.616.990
90.731

1.526.259
1.616.990

التزامات عقود اإليجار  .29
فيما يلي الحركة على التزامات عقود اإليجار خالل عام 2019:  

التزامات مالية أُخرى  .30
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31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

مستحقات حكومية 
إيرادات مؤجلة *

مستحقات نظامية وأُخرى

متداولة
غير متداولة

* تفاصيل اإليرادات المؤجلة ادناة :
منح حكومية )*(

أُخرى

متداولة
غير متداولة

956.478
3.341.943

766.145
5.064.566
1.555.860
3.508.706
5.064.566

3.320.684
21.259

3.341.943
21.259

3.320.684
3.341.943

3.699.077
2.185.431

411.226
6.295.734

4.118.718
2.177.016

6.295.734

2.138.098
47.333

2.185.431
41.141

2.144.290
2.185.431

التزامات أُخرى  .31

دائنون تجاريون وآخرون   .32
31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

المصاريف المستحقة
الدائنون التجاريون

مستحقات الموظفين
دائنون آخرون 

مستحقات رأسمالية ومحتجزات موردين
تأمينات العمالء المستردة

8.364.626
6.550.812
1.382.581
1.445.780
880.864

69.749
18.694.412

8.323.129
3.050.348

1.424.912
1.031.981
234.630

27.907
14.092.907

)*( تتمثل المنح الحكومية، بالمنح المقدمة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للشركة لبناء شبكة اتصاالت في المناطق النائية  
)أنظر 6-4 إيضاح(  

ال يوجد عوائد محملة على أرصــدة الدائنين التجاريين. لدى المجموعة ســياســة إدارة مخاطر مالية لضــمان ســداد جميع المبالغ   
المستحقة خالل فترات االئتمان المتفق عليها مسبقا.

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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الزكاة وضريبة الدخل   .33
31 ديسمبر 2019

2019 مخصص الزكاة 

31 ديسمبر 2018

2018

الزكاة )أ(  
ضريبة الدخل )ب(

الرصيد في بداية السنة
المحمل خالل السنة 

التسويات خالل السنة 
المبالغ المدفوعة خالل السنة 

الرصيد في نهاية السنة

1.452.645
29.633

1.482.278

1.443.224
741.108
)3.907(

)727.780(
1.452.645

1.443.224
22.551

1.465.775

1.488.001
723.946
)99.535(

)669.188(
1.443.224

الزكاة  أ . 
تقوم المجموعة باحتساب وتسجيل مخصص الزكاة على الوعاء الزكوي وفقاً لقواعد وأسس الزكاة في المملكة   

العربية السعودية.

20192018

رأس المال – بداية السنة
اإلضافات:

األرباح المبقاة واإلحتياطيات والمخصصات - بداية السنة
قروض  ودائنون

صافي الدخل المعدل
إجمالي حقوق المساهمين المعدل

اإلستبعادات:
صافي الممتلكات )المعدل( واإلستثمارات

توزيعات أرباح مدفوعة
المصروفات المؤجلة وأرصدة أُخرى

إجمالي اإلستبعادات المعدل
وعاء الزكاة

الزكاة المحتسبة للشركات المملوكة بالكامل للسنة
تسويات على الزكاة خالل السنة

يضاف: زكاة الشركات الغير مملوكة بالكامل للسنة 
إجمالي مخصص الزكاة المحمل خالل السنة

20.000.000

63.151.587
15.318.831
10.129.061

108.599.479

58.227.066
12.000.000

1.962.266
72.189.332
36.410.147

938.538
)203.893(

6.463
741.108

20.000.000

60.377.908
4.589.524

10.097.775
95.065.207

58.050.032
8.000.000

326.064
66.376.096

28.689.111
717.228

-
6.718

723.946
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الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(  .33

قدمت المجموعة جميع إقراراتها الزكوية حتى نهاية عام 2018 مع سداد الزكاة المستحقة بناء على تلك االقرارات   
وتسلمت شهادات الزكاة لتلك السنوات. علما انه بدءاً من عام 2009 أصبحت المجموعة تقدم إقراراً زكويا موحداً 

لها ولشركاتها التابعة المملوكة بالكامل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر )طبقا للقرار الوزاري رقم 1005 وتاريخ 
1428/4/28هــ(.

خالل عام 2019 م توصلت المجموعة الى تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يخص االعتراضات عن األعوام   
2008 و 2009 وباإلضافة الى تسوية نهائية تخص االعتراضات عن األعوام 2010 و 2011 والتي نتج عنها دفع مبلغ 57 

مليون ريال سعودي. 

في شهر فبراير 2020 تلقت المجموعة اشعاراً من الهيئة العامة للزكاة والدخل يفيد بعدم استكمال إجراءات التسوية   
المتعلقة بعامي 2008 و 2009 وبالتالي ال تزال هذه االعتراضات منظورة لدى األمانة العامة للجان الضريبية )اللجنة 
االستئنافية سابقاً( حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. علما بأن الفروقات الزكوية المعترض عليها ناتجة 

بشكل جوهري عن بند المقارنة بين الوعاء الزكوي و الربح المعدل أيهما أعلى. و تعتقد المجموعة بأن نتائج هذه 
االعتراضات المذكورة أعاله ستكون لصالحها. 

في شهر يناير 2020 تسلمت المجموعة ربطاً زكوياً يتضمن فروقاً تخص اإلقرار الزكوي لعام 2018 بمبلغ 226 مليون ريال   
سعودي، وستقوم المجموعة باإلعتراض عليه خالل المهلة النظامية. ترى المجموعة سالمة موقفها القانوني وانه لن 

يترتب عن ذلك أي مخصصات إضافية جوهرية.

ضريبة الدخل  ب .   
يمثل نصيب المجموعة من ضرائب الدخل المستحقة على الشركات التابعة وفقاً لألنظمة الضريبية السائدة في    

بلدانها، ويبلغ مصروف ضرائب الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 21 مليون ريـــال سعــــودي )2018 :   
23 مليون ريال سعودي(.  

اإليرادات  .34

2019

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2018

تقديم الخدمات
بيع السلع

أُخرى

45.642.945
8.556.090

168.496
54.367.531

43.142.069
8.372.850

448.324
51.963.243

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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يتضمن بند “أُخرى“ مصاريف متنوعة أهمها: إيجارممتلكات ومعدات وسيارات، خدمات االتصاالت والبريد، والتوصيل،   
واألمن والسالمة ومصاريف مرافق واستشارات.

)*( فيما يلي تفاصيل الرسوم الحكومية:  

تكلفة اإليرادات   .35

2019

2019

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2018

2018

رسوم استخدام شبكات 
رسوم حكومية )*(

تكلفة األجهزة المباعة 
تكاليف موظفين

إصالح وصيانة
تكلفة اعادة شحن وطباعة البطاقات

إطفاء وإنخفاض تكاليف العقد )أنظر إيضاح 15(
أُخرى

رسوم تقديم الخدمة تجارياً
رسوم الرخصة

رسوم الطيف الترددي
أُخرى

4.515.488
3.108.508
6.049.028
3.059.466
2.730.892
1.302.581

315.797
894.546

21.976.306

2.237.983
373.237
360.039

137.249
3.108.508

4.998.609
3.565.553
4.386.167
2.969.178

2.346.994
1.532.359

373.644
1.317.657

21.490.161

2.800.149
398.250
350.136

17.018
3.565.553
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مصاريف بيعية وتسويقية  .36

2019

2019

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2018

2018

تكاليف الموظفين
خسائر إنخفاض القيمة في المدينين التجاريين )انظر إيضاح 1-11(

دعاية وإعالن
عمولة مبيعات

مصاريف مراكز االتصال
إطفاء وإنخفاض أصول العقد

إصالح وصيانة
تكلفة رعاية األنشطة الرياضية

إطفاء وإنخفاض تكاليف العقد )أنظر إيضاح 15(
أُخرى

تكاليف الموظفين
إصالح وصيانة

أتعاب استشارية وقانونية ومهنية
مصاريف األمن والسالمة

رسوم خدمة سداد
مصاريف مرافق عامة

تكاليف عقود إيجار تشغيلية
أُخرى

2.152.253
662.043
769.601

786.809
260.898
102.807
320.765
83.245
88.346

355.202
5.581.969

3.303.365
880.471
404.776

141.181
120.211
99.025
88.605

506.642
5.544.276

2.314.684
706.935
560.114

505.623
268.534

241.151
195.201
142.414
42.989

502.643
5.480.288

2.617.257
914.609
247.202
140.311
107.097
179.683
359.351
591.529

5.157.039

تتضمن “أُخرى“ على بنود متنوعة أهمها: األمن والسالمة، ومصاريف االتصاالت، ومصاريف إدارة مرافق االتصاالت.  

مصاريف عمومية وإدارية  .37

تتضمن “أُخرى“ على بنود متنوعة أهمها: مصاريف أقساط تأمين، ومستلزمات مكتبية، ومصاريف شحن ومناولة وبريد   
وخدمات توصيل.

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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2019

2019

2019

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2018

2018

2018

تكاليف التمويل المتعلقة بالمرابحات 
تكاليف التمويل المتعلقة بالصكوك

تكاليف التمويل المتعلقة بالتزامات عقود اإليجار
تخفيض الخصم المتعلق بالمخصصات وااللتزامات المالية

صافي مكاسب أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
خسائر بيع / استبعاد ممتلكات ومعدات

صافي )خسائر( مكاسب تغير أسعار العمالت األجنبية وأُخرى

إيرادات المرابحات
إيرادات الصكوك

144.429
193.635
137.576
289.514
765.154

287.480
)324.546(

)3.894(
)40.960(

360.136
279.025
639.161

67.836
59.104

-
268.500
395.440

7.465
)291.431(

68.473
)215.493(

378.042
173.493
551.535

إيرادات تمويل  .38

تكاليف تمويل  .39

40. صافي خسائر أُخرى 
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ربحية السهم   .41
يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة صافي الدخل العائد الى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد   

األسهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

ال يوجد لدى المجموعة أسهم مخفضة وبالتالي فإن ربحية السهم المخفضة تساوي ربحية السهم األساسية.  

األدوات المالية  .42
إدارة رأس المال        1.42

تدير المجموعة رأسمالها لضمان:  
قدرتها على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية.  -  

تمويل رأسمالها العامل ومتطلبات اإلستثمارات االستراتيجية بكفاءة وعلى النحو األمثل.  -  
تقديم سياسة توزيع أرباح على المدى الطويل تحافظ على استقرار دفع توزيعات األرباح.  -  

زيادة  العوائد للمساهمين ألقصى حد ممكن.  -  
الحفاظ على تركيبة مالئمة من الدين وحقوق الملكية.   -  

تقوم المجموعة بمراجعة هيكلة رأسمالها في ضوء قرارات اإلستثمارات االستراتيجية، وتغيرات البيئة االقتصادية، وتقوم   
بتقييم تأثير هذه التغيرات على تكلفة رأس المال والخطر المتعلق برأس المال. 

ال تخضع المجموعة ألي متطلبات خارجية تتعلق بهيكل رأسمالها. ولم تدخل المجموعة أي تعديالت على أهداف   
وإجراءات إدارة رأس المال خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

تقوم المجموعة بمراجعة هيكلة رأس المال بشكل سنوي لتقييم تكلفة رأس المال واألخطار المتعلقة به. تهدف   
المجموعة لتحقيق النسب التالية:

نسبة مستوى الدين مقابل الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء تساوي %200 أو أقل.  .1  
نسبة مستوى الدين مقابل الدين وحقوق الملكية تساوي %50 أو أقل.  .2  

20192018

ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة 
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض إحتساب ربحية السهم األساسية 

ربحية السهم األساسية والمخفضة )بالريال السعودي(

10.664.666
2.000.000

5.33

10.779.771
2.000.000

5.39

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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يعرف الدين على أنه القروض طويلة وقصيرة األجل كما ورد في اإليضاح رقم )25(. أ.   
يعرف الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء على أنه الربح التشغيلي بعد تعديله ب.    

  باالستهالك واإلطفاء.
تعرف حقوق الملكية بأنها مجموع رأس المال المصدر واإلحتياطيات واألرباح المبقاة وحقوق الملكية غير المسيطرة. ج.   

2.42  القيم العادلة لألدوات المالية 
تستخدم المجموعة تقنيات تقييم تتناسب مع الظروف الراهنة والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة. ألغراض   
إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف عمليات قياس القيمة العادلة ضمن المستوى ١، ٢ أو ٣ استناداً إلى درجة ما إذا كانت 

هذه المدخالت إلى عمليات قياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها، وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة بصورة 
شاملة )انظر إيضاح 4-17(.

20192018

الدين )أ(
الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء )ب(

الدين مقابل الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

الدين 
الدين + حقوق الملكية )ج(

الدين مقابل )الدين+حقوق الملكية(

9.312.815
21.264.980

44%

9.312.815
72.367.861

13%

4.286.012
19.835.755

22%

4.286.012
70.947.610

6%

األدوات المالية )تتمة(  .42
1.42  إدارة رأس المال )تتمة( 

كانت النسب في نهاية السنة المنتهية في 31 ديسمبر:  
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القيمة العادلة القيمة الدفترية األصول المالية

31 ديسمبر 2019

مستويات القيمة العادلة

مدينون تجاريون وآخرون )أنظر إيضاح 11(
مرابحات قصيرة األجل )أنظر إيضاح 12(

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )أنظر إيضاح 17(
بالتكلفة المطفأة :

صكوك
قروض الموظفين 

أُخرى

21.372.368
2.181.416

1.550.869

5.600.543
438.481
110.129

31.253.806

21.372.368
2.181.416

1.550.869

5.600.543
438.481
110.129

31.253.806

مستوى 3
مستوى 2
مستوى 3

مستوى 2
مستوى 2
مستوى 2

القيمة العادلة القيمة الدفترية اإللتزامات المالية

31 ديسمبر 2019

مستويات القيمة العادلة

بالتكلفة المطفأة:
قروض )انظر إيضاح 25(:

مرابحات وتورق – غير مضمونة
صكوك – غير مضمونة

مرابحات مضمونة
التزامات مالية أُخرى )أنظر إيضاح 30(

توزيعات مستحقة )أنظر إيضاح 30(

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
التزامات مشتقة )أنظر إيضاح 30(

1.232.554
6.670.038

1.410.223
1.618.653

2.111.161

7.373
13.050.002

1.232.554
6.670.038

1.410.223
1.618.653

2.111.161

7.373
13.050.002

مستوى 2
مستوى 2
مستوى 2
مستوى 2
مستوى 2

مستوى 2

األدوات المالية )تتمة(  .42
2.42  القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة( 

يوضح الجدول التالي القيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية للمجموعة:  

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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القيمة العادلة القيمة الدفترية األصول المالية

31 ديسمبر 2018

مستويات القيمة العادلة

مدينون تجاريون وآخرون )أنظر إيضاح 11(
مرابحات قصيرة األجل )أنظر إيضاح 12(

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )أنظر إيضاح 17(
بالتكلفة المطفأة :

صكوك
مرابحات  

قروض الموظفين 
 أُخرى

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)أنظر إيضاح 17( 

14.493.149
9.685.491
3.115.185

1.490.137
2.250.746

524.417
86.174

1.394.602
33.039.901

14.493.149
9.685.491
3.115.185

1.490.137
2.250.746

524.417
86.174

1.394.602
33.039.901

مستوى 3
مستوى 2
مستوى 2

مستوى 2
مستوى 2
مستوى 2
مستوى 2

مستوى 3

القيمة العادلة القيمة الدفترية اإللتزامات المالية

31 ديسمبر 2018

مستويات القيمة العادلة

مرابحات – غير مضمونة
صكوك – غير مضمونة

مرابحات مضمونة
التزامات مالية أُخرى )أنظر إيضاح 30(

توزيعات مستحقة )أنظر إيضاح 30(

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
التزامات مشتقة )أنظر إيضاح 30(

بالتكلفة المطفأة:
قروض )انظر إيضاح 25(:

605.052
2.000.000

1.680.960
1.528.923

81.927

6.140
5.903.002

605.052
2.000.000

1.680.960
1.528.923

81.927

6.140
5.903.002

مستوى 2
مستوى 2
مستوى 2
مستوى 2
مستوى 2

مستوى 2

األدوات المالية )تتمة(  .42
2.42  القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة( 

3.42  مخاطر معدل الربح  
تنشأ مخاطر المجموعة الرئيسية المتعلقة بمعدل الربح من القروض واألصول المالية بمعدالت فائدة متغيرة. تقوم بعض   

شركات المجموعة بإدارة مخاطر معدالت الربح من خالل استخدام عقود مقايضة معدل الربح.

لم يحدث أي تغيير على تعرض المجموعة لمخاطر الربح أو الطريقة التي تدار بها هذه المخاطر وقياسها.  

تم تحليل األثر أدناه بناًء على التعرض لمعدالت الربح بالنسبة لألدوات المالية غير المشتقة في نهاية السنة المالية.   
وحيث أن تحليل األثر يشير إلى أثر التغير في معدل الربح السائد في السوق على الربح أو الخسارة، وفيما يتعلق باألصول 

وااللتزامات ذات المعدل العائم، فقد تم إعداد هذا التحليل بافتراض أن المبالغ القائمة في نهاية السنة هي قائمة طوال 



158

األدوات المالية )تتمة(  .42
3.42  مخاطر معدل الربح )تتمة( 

السنة. إن الزيادة أو النقص بمقدار 20 نقطة أساس تمثل تقييم اإلدارة للتغيرات المعقولة المحتملة في معدل الربح.   
إذا كانت معدالت الربح أعلى )أقل( بمقدار 20 نقطة أساس مع إبقاء بقية المتغيرات ثابتة، سينخفض )سيرتفع( ربح 

المجموعة بمبلغ 18 مليون ريال سعودي )2018: 4.5 مليون ريال سعودي ( هذا األثر اإلفتراضي على ربح المجموعة ينشأ 
بشكل أساسي من األثر المحتمل لاللتزامات المالية بمعدل ربح متغير. 

4.42  إدارة مخاطر العمالت األجنبية 

يعتبر الريال السعودي العملة الوظيفية للمجموعة والمثبت سعر صرفه  مقابل الدوالر األمريكي.وعليه، فإن المجموعة   
معرضة فقط لتقلبات أسعار الصرف من العمليات بالعمالت األجنبية اأُلخرى عدا الدوالر األمريكي. ولذا فإن خطر تقلب 

العمالت االجنبية منخفض على مستوى المجموعة.

إدارة مخاطر األئتمان   5.42
لدى المجموعة سياسات وارشادات معتمدة تسمح فقط بالتعامل مع أطراف أُخرى ذات تصنيف ائتماني مرتفع وتضع   

حدود بمقدار التعرض للمخاطر لكل طرف. تسمح سياسات وإرشادات المجموعة باالستثمار فقط لدى أطراف أُخرى ذات 
تصنيف ائتماني جيد صادرة عن وكاالت تصنيف ائتمان عالمية وتقيد التعرض للمخاطر لكل جهة على أن ال تتعدى نسبة 

 التعرض عن %30 من حقوق ملكية الشركاء في الطرف اآلخر. تتم مراقبة مخاطر اإلئتمان الخاصة  للمجموعة
بشكل ربع سنوي.

باستثناء تركيز مخاطر االئتمان المذكور في إيضاح 11، فإن تركيز المخاطر المتعلقة بالمدينين التجاريين يعتبر محدود ألن   
عمالء المجموعة يتكونون من عدد كبير من عمالء غير ذوي العالقة. يتم وضع شروط الدفع والحد االئتماني بالتوافق مع 

معايير قطاع االتصاالت.

يتم إجراء تقييم مستمر للوضع المالي للمدينين التجاريين وتعتقد اإلدارة عدم الحاجة لتكوين مخصص مخاطر ائتمان   
زيادة عن المخصص الحالي لإلنخفاض في قيمة هذه االرصدة )أنظر إيضاح رقم 11(.

باإلضافة إلى ذلك، تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشأن الضمانات المالية المقدمة فيما يتعلق بترتيبات التمويل   
لبعض الشركات التابعة. إن الحد األعلى لتعرض المجموعة لهذه المخاطر هو المبلغ األعلى الذي قد يتعين على 

المجموعة سداده عند استحقاق الضمان. ال يوجد أي مؤشر أو واقعة تدل على أن المجموعة ستتكبد أي خسائر بشأن 
ضماناتها المالية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

إدارة مخاطر السيولة  6.42
وضعت المجموعة إطار عمل شامل إلدارة مخاطر السيولة من أجل الوفاء بمتطلبات التمويل والسيولة القصيرة   

والمتوسطة والطويلة األجل للمجموعة على ضوء التعليمات المعتمدة.

تقوم المجموعة بالتأكد من توفر السيولة عن طريق االحتفاظ بإحتياطيات نقدية وإستثمارات قصيرة األجل وتسهيالت   
ائتمانية تلتزم بها وغير مسحوبة من بنوك محلية ودولية ذات تصنيف ائتماني عالي. تحدد المجموعة متطلبات سيولتها 

عن طريق المراقبة المستمرة لتوقعات النقد قصيرة وطويلة األجل بالمقارنة مع التدفقات النقدية الفعلية.

يتم مراجعة موقف السيولة بالمجموعة بشكل دوري ويتم إجراء اختبارات الضغط باستخدام عدة إفتراضات متعلقة   
بالمصاريف الرأسمالية، توزيعات األرباح، تحصيل المدينين التجاريين، وسداد القروض بدون إعادة التمويل.

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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لدى المجموعة تسهيالت تمويل غير مستخدمة بمبلغ 4.611 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019 )2018: 1.072   
مليون ريال سعودي(. تتوقع إدارة المجموعة وفائها بالتزاماتها من خالل التدفقات النقدية التشغيلية والنقد وما يماثله 

والمتحصالت من األصول المالية المستحقة السداد. 

وفقا لشروط االتفاقيات مع المشغلين، يتم مقاصة المدينين والدائنين التجاريين فيما يتعلق برسوم المكالمات والتجوال   
ويتم سداد صافي المبالغ المستحقة. وبالتالي تم اظهار المبالغ المتعلقة بها بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة.

األدوات المالية )تتمة(  .42
إدارة مخاطر السيولة )تتمة(   6.42

أكثر من سنة الى 
5 سنوات

أكثر من 5 
سنوات سنة فأقلالقيمة الدفترية

التدفقات النقدية غير المخصومة

31 ديسمبر 2019 
دائنون تجاريون وآخرون )إيضاح 32(

قروض )إيضاح 25(
توزيعات أرباح مستحقة )إيضاح 30(

التزامات عقود اإليجار )إيضاح 29(
التزامات مالية أُخرى )إيضاح 30(

التزامات مشتقة )إيضاح 30(

31 ديسمبر 2018
دائنون تجاريون وآخرون )إيضاح 32(

قروض )إيضاح 25(
توزيعات أرباح مستحقة )إيضاح 30(

التزامات مالية أُخرى )إيضاح 30(
التزامات مشتقة )إيضاح 30(

9.007.687
401.967
2.111.161

1.532.798
221.347

5.523
13.280.483

4.082.329
323.196

81.927
221.347

4.451
4.713.250

-
2.918.857

-
1.689.324
885.386

1.243
5.494.810

-
2.020.001

-
885.386

1.689
2.907.076

9.007.687
9.312.815

2.111.161
2.881.177
1.618.653

7.373
24.938.866

4.082.329
4.286.012

81.927
1.528.923

6.140
9.985.331

-
6.053.423

-
483.919

1.068.815
607

7.606.764

-
2.000.000

-
1.290.161

-
3.290.161

يبين الجدول أدناه تواريخ اإلستحقاق التعاقدية المتبقية لاللتزامات المالية للمجموعة وفترات السداد المتفق عليها. تم   
إعداد الجدول على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة لاللتزامات المالية ووفقا القرب تاريخ يجب على المجموعة 

السداد فيه. 
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األدوات المالية )تتمة(  .42
إدارة مخاطر السيولة )تتمة(   6.42

صافي المبالغالمبالغ التي تم إجراء مقاصة لها المبالغ اإلجمالية

في 31 ديسمبر 2019
األصول المالية

مدينون تجاريون وآخرون

االلتزامات المالية
دائنون تجاريون وآخرون

في 31 ديسمبر 2018 
األصول المالية

مدينون تجاريون وآخرون

االلتزامات المالية
دائنون تجاريون وآخرون

)4.758.685(

)4.758.685(

)2.559.381(

)2.559.381(

26.131.053

23.453.097

17.052.530

16.652.288

21.372.368

18.694.412

14.493.149

14.092.907

التغيرات في االلتزامات الناشئة عن األنشطة المالية   7.42
فيما يلي التغيرات في االلتزامات الناشئة عن األنشطة المالية :  

)1( تتضمن بشكل رئيسي إعادة تصنيف من الجزء الغير متداول الى الجزء المتداول 
)2( تتضمن بشكل رئيسي التزامات عقود ايجار جديدة .

تغيرات غير نقدية

تغيرات غير نقدية

31 ديسمبر 2019

31 ديسمبر 2018

1 يناير 2019

1 يناير 2018

تدفقات نقدية

تدفقات نقدية

قروض قصيرة االجل
التزامات عقود اإليجار – الجزء المتداول

قروض طويلة االجل

قروض قصيرة االجل
قروض طويلة االجل

)242.147(
)712.467(
5.272.616
4.318.002

)460.840(
-

)460.840(

)1(310.953
)2(540.774

)314.619(
537.108

)1(133.610
)1()40.501(

93.109

320.533
1.471.935

3.965.479
5.757.947

647.763
4.005.980
4.653.743

389.339
1.300.242
8.923.476

10.613.057

320.533
3.965.479
4.286.012

يوضح الجدول التالي األدوات المالية المعترف بها والتي تم عمل مقاصة لها، أو أنها خاضعة التفاقيات مقاصة رئيسية   
ملزمة واتفاقيات مشابهة أُخرى كما في: 

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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ارتباطات رأسمالية   .43
خالل الربع الرابع من عام 2018، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع وزارة المالية ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات أ .    
وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات )“الجهات الحكومية“( تتعلق بتسوية شاملة ونهائية للخالف القائم والمتعلق   

بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة للشركة عن الفترة من 1   
يناير 2008 وحتى 31 ديسمبر 2017 وذلك مقابل التزام الشركة بإستثمارات رأسمالية في بنيتها التحتية بما يتوافق   
مع استراتيجية المملكة في تطوير البنية التحتية لالتصاالت خالل فترة ثالث سنوات اعتبارا من 1 يناير 2018 حسب   

شروط ونصوص اتفاقية التسوية الشاملة )والمشار إليها بـ “مؤشرات االداء المستهدفة“(.  

ب .  لدى إحدى شركات المجموعة اتفاقية استثمار في صندوق يهدف لتطوير بيئة االتصاالت و اإلنترنت بمبلغ 300   
مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 1.125 مليون ريال سعودي( كما في 31 ديسمبر 2019 )31 ديسمبر 2018: 300 مليون   

دوالر امريكي )ما يعادل 1.125 مليون ريال سعودي((.  

التزامات محتملة    .44
لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة بمبلغ 4.514 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019 أ .    

)31 ديسمبر 2018: 6.597 مليون ريال سعودي(.  

ب .  لدى المجموعة اعتمادات مستندية قائمة بمبلغ 961 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019   
)31 ديسمبر 2018: 655 مليون ريال سعودي(.  

بتاريخ 21 مارس 2016 استلمت الشركة خطاب من أحد كبار عمالئها يتضمن المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة ج.    
والبالغة 742 مليون ريال سعودي والتي تتعلق بمشروع تنفيذ شبكة ألياف بصرية. تعتقد االدارة بناء على اآلراء   

القانونية المستقلة التي تم الحصول عليها بأن مطالبة العميل ال أساس لها، وأن هذه المطالبة ليس لها أثر جوهري   
على النتائج المالية للمجموعة.  

د.   تواجه المجموعة خالل دورة نشاطها االعتيادي إجراءات قانونية ودعاوى قضائية ومطالبات أُخرى وال يتوقع أن   
يكون لها تأثير جوهري على مركز الشركة المالي أو نتائج عملياتها المبينة في هذه القوائم المالية الموحدة.  

هـ . لدى المجموعة اعتراض مقدم للجنة االستئنافية حول المطالبات المتعلقة بالربط الضريبي الصادر عن الهيئة العامة   
للزكاة والدخل )“الهيئة“( والمتعلق بضريبة االستقطاع لرسوم إستئجار شبكات المشغلين الدوليين لألعوام من   
2004 وحتى 2015 بمبلغ 2.9 مليار ريال سعودي. تعتقد ادارة الشركة أن النظام الضريبي السعودي ال ينص على   
فرض ضريبة استقطاع عن خدمة إستئجار شبكات المشغلين الدوليين نتيجة لعدم تحقق مصدرية الدخل داخل   

المملكة العربية السعودية، لذا فإن هذه الخدمة ال تخضع لضريبة االستقطاع. وبناًء على آراء المختصين في هذا   
الشأن وطبيعة الخالف وكذلك وجود قضايا مماثلة تم البت فيها لصالح شركات في قطاع االتصاالت، فإن إدارة   

الشركة ال تعتقد بأن هذا الربط سيترتب عنه أي مخصصات إضافية.  

تتضمن االتفاقية التي تم توقيعها مع الجهات الحكومية خالل الربع الرابع من 2018 آليات مفصلة تتعلق بمؤشرات و .    
االداء المستهدفة والتي يتوجب على الشركة تحقيقها خالل ثالث سنوات إبتداًء من عام 2018. تقوم الشركة بإعادة   

تقييم المخصصات ذات العالقة بما يتوافق مع توقعات مؤشرات األداء المستهدفة والتي يتم مراجعتها   
بشكل دوري.  
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األحداث الالحقة   .45
بتاريخ 2 يناير 2020 إستكملت شركة أوبر عملية اإلستحواذ على أصول شركة كريم. ومن المتوقع تسجيل أثر هذا  .1   

اإلستحواذ على نتائج المجموعة من بيع إستثمارها المباشر في شركة كريم خالل الربع األول من عام 2020م.  

بتاريخ 29 يناير 2020 تم توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم غير ملزمة، مع مجموعة “فودافون العالمية“ تستحوذ بموجبها  .2   
الشركة على %55 من أسهم شركة فودافون مصر وذلك بقيمة تبلغ حوالي 2.392 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل   
حوالي 8.970 مليون ريال سعودي( على ان يتم تحديد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على االتفاقيات النهائية.  

توزيعات األرباح     .46
أقر مجلس ادارة الشركة بتاريخ 9 ربيع ثاني 1440هــ )الموافق 16 ديسمبر 2018( سياسة توزيع األرباح لفترة الثالث   
سنوات القادمة بداية من الربع الرابع من عام 2018، والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة بتاريخ 19 شعبان 

1440هـ )الموافق 24 ابريل 2019(، وهي سياسة توزيعات تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات 
بواقع ريال سعودي لكل سهم على أساس ربع سنوي. وسوف تنظر الشركة بدفع توزيعات إضافية، بحيث تخضع هذه 

التوزيعات اإلضافية لتوصية مجلس اإلدارة بعد تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية 
للشركة، ومن المرجح أن تتفاوت هذه التوزيعات اإلضافية من ربع سنة إلى آخر بناء على أداء الشركة.

علماً أن سياسة توزيعات األرباح قابلة للتغيير بناء على التالي:  
أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة )بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة(.  .1  

القوانين، األنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة.  .2  
أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكاالت التصنيف االئتماني والتي قد  .3   

تكون ملزمة على الشركة من وقت آلخر.  

وتماشياً مع هذه السياسة، قامت الشركة بتوزيع األرباح التالية خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019:  
2.000 مليون ريال سعودي بواقع 1 ريال سعودي عن كل سهم عن الربع الرابع من عام 2018.  -  

4.000 مليون ريال سعودي بواقع 2 ريال سعودي عن كل سهم كتوزيع إضافي لمرة واحدة عن عام 2018.  -  
2.000 مليون ريال سعودي بواقع 1 ريال سعودي عن كل سهم عن الربع األول من عام 2019.  -  
2.000 مليون ريال سعودي بواقع 1 ريال سعودي عن كل سهم عن الربع الثاني من عام 2019.  -  
2.000 مليون ريال سعودي بواقع 1 ريال سعودي عن كل سهم عن الربع الثالث من عام 2019.  -  

وتماشياً مع ذات السياسة، ستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام 2019،   
بمبلغ مقداره 2.000 مليون ريال سعودي بواقع 1 ريال سعودي عن كل سهم. 

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية - مالم يذكر خالف ذلك(
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اعتماد القوائم المالية الموحدة    .47
اعتمد مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 22 رجب 1441هـ ) الموافق 17 مارس 2020( القوائم المالية الموحدة   

لعام 2019. 

ارقام المقارنة      .48
تم إعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة لتتماشى مع التصنيف المستخدم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.  
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