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رؤية الشركة
نسعى إلى تبوء موقع الريادة يف مجال تقنيات 

املعلومات واالتصاالت من خالل توفير الخدمات والحلول 
الشاملة واملبتكرة لنكسب ثقة عمالئنا ونثري مجتمعنا

رسالة الشركة
رواد يف عالم يتجدد، نحقق فيه تطلعات عمالئنا لنبلغ 

معهم آفاقًا جديدة



6 20 عامًا من اإلنجازات20 عامًا من اإلنجازات5

كلمة رئيس مجلس إدارة شركة 
االتصاالت السعودية

كلمة الرئيس التنفيذي لشركة 
االتصاالت السعودية

بسم الّل الرحمن الرحيم

اإلخوة واألخوات مساهمي شركة االتصاالت السعودية الكرام

السالم عليكم ورحمة الل وبركاته:

  بفضل الل للسنة الثالثة ىلع التوالي واصلت شركتكم تحقيق أهدافها 
املالية واالستراتيجية، حيث أنهينا عام 2017م بنمو يف صايف األرباح بلغ 
تقريبًا 14% ىلع الرغم من التحديات االقتصادية والتنظيمية التي شهدها 

السوق وأدت إلى خفض اإليرادات. ودعم هذا اإلنجاز ثالثة عوامل:
خفض التكلفة التشغيلية نتيجة برامج رفع الكفاءة، التي بدأت منذ   .1
ثالث سنوات وظهر أثرها العام املاضي، فقد انخفضت بنسبة %11 

ما بين هذا العام والعام املاضي.
بنمو  الدخل  مصادر  تنويع  يف  الشركة  استراتيجية  أثمرت  كما   .2
قطاع  هما  مهمين  قطاعين  إيرادات  يف  املدة  خالل  ملموس 
األعمال وقطاع النواقل واملشغلين، اللذان كان لهما دور رئيس 

يف تحسن أداء وإيرادات الشركة. 
أسهمت العمليات الدولية وىلع وجه الخصوص الشركات التابعة   .3
والخاضعة لسيطرة شركة االتصاالت السعودية يف تحسن مجمل 

أداء املجموعة.

وقد حافظت الشركة ىلع حصتها السوقية مرسخة مكانتها لدى العمالء، 
العريض  النطاق  بتوفير خدمات  اهتمام شركتكم  2017م  عام  ميز  ومما 
عالي السرعة بتقنية األلياف الضوئية لجميع املناطق الحضرية باململكة، 
حيث وقعت اتفاقية مع وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات، ضمن خطة 
منظومة قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات املبنية ىلع رؤية اململكة 
2030 والهادفة للتوسع يف نشر خدمات النطاق العريض بتقنية األلياف 
الضوئية للمنازل واملنشآت الحكومية الحيوية بمختلف املناطق الحضرية 
باململكة، وتتضمن االتفاقية تقديم دعم مالي من قبل حكومة اململكة 
يبلغ نحو )2.7( مليار ريال سعودي ويمثل )30%( من ميزانية املشروع يف 
حين ستتكفل الشركة بالنسبة املتبقية والبالغة )70%( لتحقيق التغطية 
الواسعة والخدمات املتكاملة، وقد نتج عن ذلك ارتفاع يف قاعدة عمالء 
السابق.  بالعام  مقارنة   )%20( بنسبة  العام  هذا  البصرية  األلياف  شبكة 
إن ما ذكر من مكتسبات مالية وسوقية محققة قدرها املستثمرون يف 
السوق املالي السعودي، وانعكس ذلك وبوضوح ىلع أداء سعر سهم 
منافسيه ومن  بكثير من  أفضل  جعله  مما  املالية،  السوق  الشركة يف 

مؤشر السوق ومن مؤشر أسعار النفط.

استراتيجيًا، شهد العام املنصرم 2017م تحقيق واستكمال ثالث توجهات 
شركة  يف  الحوكمة  مشروع  إنجاز  أولها  لشركتكم  رئيسة  استراتيجية 
االتصاالت السعودية واعتماده من الجمعية العامة غير العادية للشركة 

الجديدة من مجلس  النمو  استراتيجية  اعتماد  وثانيها  اإلدارة،  ومجلس 
إدارة الشركة، وثالثها رفع مستوى بعض وحدات األعمال املهمة لتكون 

شركات مستقلة ترتبط بالشركة.

عملت الشركة ىلع تطوير نظام الحوكمة وما يتضمنه من وثائق ولوائح 
الصادرة  الجديدة  التنظيمات  مع  ليتوافق  وصالحيات  وسياسات  عمل 
بهذا الشأن من وزارة التجارة واالستثمار و هيئة السوق املالية، حيث تم 

استكمال هذا املشروع مع نهاية العام 2017م.

أهدافًا  2017م،  و  2014م  األعوام  بين  ما  املدة  الشركة يف  تحقيق  إن 
االتصاالت  لقطاع  املتسارعة  الطبيعة  إلى  وبالنظر  مهمة،  استراتيجية 
لألعوام  جديدة  استراتيجية  الشركة  وضعت  املعلومات  وتقنية 
)2018م-2022م( تهدف للنمو والتحول الرقمي انسجامًا مع مستجدات 
الواعدة يف األسواق  الفرص  الرقمية وخلقًا ملزيد من  ثورة املعلومات 
تلعبه  الذي  الحيوي  الدور  مع  باالنسجام  وذلك  واإلقليمية،  املحلية 
الشركة يف تعزيز االقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية اململكة 2030 
الرقمية  الخدمات  تمكين  يف  السيما   ،2020 الوطني  التحول  وبرنامج 
مجلس  استحداث  هذا  واكب  وقد  والخاص.  الحكومي  القطاعين  يف 
التأهيل  عالية  عاملية،  خبرات  يضم  الشركة  إدارة  ملجلس  استشاري 

ومتكاملة مع الكفاءات املوجودة يف مجلس اإلدارة.

شركاٍت  مكونًة  لها  التابعة  األعمال  وحدات  مستوى  الشركة  ورفعت   
مستقلٍة ترتبط بها، وكانت البداية بشركة “قنوات” التي ُتعد الذراع البيعي 
شركة  ىلع  الكامل  االستحواذ  عقب  الخطوة  هذه  جاءت  إذ  للشركة، 
“سيل” وشراء حصة الشركاء بها. وُغيرت هويتها واسمها إلى “قنوات”. 
يف  العقارية  الشركة  أصول  بإدارة  املعنية  “عقاالت”  شركة  بدأت  كما 
كل مناطق اململكة عملها، ويجري يف املرحلة األولى اعتماد عدد من 
مشاريعها العقارية الكبيرة، وتشمل خمسة مشاريع مهمة يف كل من 
الرياض وجدة والدمام واملدينة املنورة والخبر ىلع مساحة تزيد ىلع )6( 
ماليين متر مربع تملكها الشركة. كما شهد عام 2017م إعالن الشركة 
سابقًا”،  “برافو  لشركة  جديدة  هوية  املتخصصة”   STC“ هوية  إطالق 
التابعة للشركة، وهي خطوة ُتعد بمثابة تدشين عهد جديد من مسيرة 
لالتصاالت  املوحدة  الوطنية  للشبكة  األولى  اللبنة  ووضع  التطوير، 
املتخصصة، التي تستفيد منها اليوم مختلف القطاعات العامة والخاصة، 

يف حاالت الطوارئ وإدارة املخاطر واألزمات. 

ويف الشأن الداخلي، واصلت الشركة برنامج التغيير الثقايف، واعتمدت منذ 
عام 2013م قياس التغيير من قبل جهة خارجية مستقلة وذلك عبر مؤشر 
أداء الصحة املؤسسي OHI. وهو مؤشر عاملي يطبق ىلع مئات الشركات 
يف مختلف دول العالم. إذ يتم سنويًا قياس تسعة محاور رئيسة تركز 
ىلع ثقافة الشركة وصحتها املؤسسية مقارنة مع مثيالتها من الشركات 
العاملية. واستفادت الشركة من املشاركة فيه عن طريق تعزيز مواطن 
القوة ومعالجة فرص التحسين. وبفضل الل انتقلت الشركة إلى مراكز 
متقدمة وبرهنت ىلع قدراتها بتحقيق أفضل تحسن نوعي ىلع مستوى 
أعوام.  38 نقطة يف خمسة  القياس منذ إطالقه  إذ قفز مؤشر  العالم، 
الربع األىلع بين  71، الذي يعد يف  وقد بلغ املؤشر هذا العام النقطة 
شركات االتصاالت والربع الثاني ىلع مستوى العالم. كما شهد املؤشر 
زيادة لهذه السنه بعدد 7 نقاط. ونؤكد أن ثقافة الشركة مرتبطة مباشرة 
الثقايف يف شركه  التغير  برنامج  تبني  تم  لذا  داخلها،  األعمال  بمنهجية 

االتصاالت، وأثمرت نتائجه إيجابًا ىلع أداء الشركة املالي واملؤسسي.

ويسعدني نيابة عن الزمالء يف مجلس اإلدارة تقديم أسمى آيات الشكر 
ملقام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد 
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ىلع دعمهما الالمحدود 
واملستمر للشركة بشكل خاص ولجميع قطاعات الدولة العامة والخاصة، 
غير  ودعمها  تعاونها  الشريفين ىلع  الحرمين  خادم  نشكر حكومة  كما 
املستغرب يف ظل تحقيق تطلعات واستراتيجية ورؤية اململكة 2030م. 

كما نشكركم أنتم ىلع ثقتكم باملجلس ونتطلع إلى دعمكم، مؤكدين 
معربين  وتنميتها.  املساهمين  حقوق  حفظ  يف  يتركز  اهتمامنا  ُجّل  أّن 
تلبية  الشركة  مواصلة  ومؤكدين  الشركة  لعمالء  وامتناننا  شكرنا  عن 
إدارة  لزمالئي يف  والشكر موصول  واالتصاالت،  التقنية  احتياجاتهم يف 

الشركة ولكل موظف ينتمي لهذا الصرح الوطني العمالق.

أ.د. عبدالّل بن حسن العبدالقادر
رئيس مجلس اإلدارة

بسم الل الرحمن الرحيم

والصالة والسالم ىلع رسول الل 

 STC السعودية  االتصاالت  شركة  يف  املساهمين  وأخواتي  أخواني 
الكرام،

السالم عليكم ورحمة الل وبركاته، وبعد:

يمكن القول ان العام 2017 كان عامًا حافاًل بالتحديات والفرص لقطاع 
االتصاالت وتقنية املعلومات ولكثير من القطاعات األخرى يف اململكة 
العربية السعودية، التي تشهد إصالحات اقتصادية كبيرة وطموحة، األمر 
الذي عزز مكانتها ضمن الدول العشرين األقوى اقتصادًا بالعالم، وحافظ 

ىلع وتيرة التنمية يف البالد.

لألفراد  االستهالكية  األنماط  بتغير  القطاع  تأثر  من  الرغم  وىلع 
واملؤسسات، إال أننا يف مجموعة االتصاالت السعودية نرى العديد من 

الفرص للنمو والتطوير، وذلك لسببين:

أولهما، اعتماد الشركة ىلع استراتيجيٍة طموحٍة للنمو والتحول الرقمي 
)2018م-2020م(، التي من شأنها أن تكون خارطة طريٍق لنمو أعمالنا يف 
املالية،  والحلول  والرياضة،  الرقمي،  اإلعالم  مثل  جديدة،  مسارات  عدة 
والبيانات وتمكين الخدمات الرقمية، وغيرها، فضاًل عن التوسع يف نطاق 

أعمالنا الرئيسة يف االتصاالت وتقنية املعلومات. 

وثانيهما، تحفيز قطاع االتصاالت عامة، فقد تبنت وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات منتصف العام املنصرم، وثيقة شروط اتفاقية تنفيذ مبادرات 
يف  املشغلة  للشركات  مالي  دعم  تقديم  وتتضمن  العريض،  النطاق 
اململكة، يتم دفعها بشكل منتظم حسب نطاق العمل املنفذ، بجانب 
تقديم بعض اإلعفاءات املالية والتنظيمية، بهدف إيصال النطاق العريض 

ألكثر من 2 مليون منزل بحلول 2020.

 وال يفوتني اإلشارة هنا إلى أن الشركة حققت يف هذا املشروع إنجازًا 
مميزًا، فقد وصلت األلياف البصرية آلالف املنازل باملدن، يف وقت وجيز. 

إيرادات  وتحقيق  الخدمات  بنشر  املتفوق  أداءها  الشركة  واصلت  ولقد 
جيدة وتوزيع أرباح ىلع مساهميها، األمر الذي عزز مكانتها كشركة رائدة 
األوسط،  الشرق  املعلومات ىلع مستوى  وتقنية  االتصاالت  يف قطاع 
وسجلت حضورًا وانتشارًا يتجاوز منطقتنا، خاصة أنها ترتبط بعقود مليارية 
أسهمت  كما  عامليًا،  االتصاالت  ملشاريع  املنفذة  الشركات  أكبر  مع 
شركات  مع  الشراء  وتوحيد  للشركة  الداخلية  النفقات  ترشيد  ضوابط 

املجموعة للكثير من مواد االتصاالت واحتياجاتها، يف تحقيق نتائج مالية 
جيدة، وقد عملت الشركة ىلع تحقيق توازن بالتركيز ىلع خدمات األفراد 
تزايد  يتواصل  التي  البيانات املتنقلة والثابتة  واألعمال، واهتمام بجانب 

الطلب عليها. 

كما حققت الشركة قفزًة تاريخيًة من ناحية قيمتها السوقية حيث قفزت 
إلى الضعف وتحديدًا من 70 مليار إلى 140 مليار ريال سعودي خالل فترة 
لتحقيق  كبيرة  عاتقنا مسئولية  إلى خمس سنوات، ووضعت ىلع  ثالث 
العام  الشركة  إدارة  مجلس  من  ُأِقرت  التي  الجديدة  النمو  استراتيجية 
املاضي. ولقد تم أيضًا إجراء بعض التغيير ىلع الهيكلة الرئيسية للقطاعات، 
وتغيير هوية ومسميات وأهداف عمل الشركات التابعة للمجموعة يف 
والعمل  الرقمي،  التحول  خطوات  تعزز  والتي  االستراتيجية،  هذه  ضوء 
وفق رؤية مختلفة عن الرؤية التقليدية التي بدأت بها الشركة قبل قرابة 
وليس  املنطقة  يف  االتصاالت  لقطاع  الجديد  فالواقع  عامًا،  العشرين 
للشركة فقط، يحتم علينا أن نكون نحن من يقود هذا التغيير الرقمي، 
 ،2030 رؤية اململكة  الرقمية. وهو توجه يواكب  الثورة  رواد  وأن نكون 
وبرنامج التحول الوطني 2020 خصوصًا ما يتعلق منها بقطاع االتصاالت 
وتقنية املعلومات، وتمكين الخدمات الرقمية. وسنواصل عملنا يف هذا 
أخرى  عدة  وجهات  واملالية  والتعليمية  الصحية  القطاعات  مع  الصدد 
التجارب  أفضل  وفق  الرقمية  الخدمات  عالم  يف  مهمة  نقالت  لتحقيق 
الجديد للشركة يف ظل  الدخل  العاملية، وهي جوانب تعد من مصادر 

التحول الكبير للعديد من الخدمات التقليدية للقطاع. 

برؤية  واملوظف  بالعميل  االهتمام  ىلع   2017 يف  الشركة  ركزت  لقد 
حديثة وشاملة، من خالل تعزيز قيم التغيير الثقايف، التي تهتم باملوظف 
احتياجاته،  بمختلف  واالهتمام  مهاراته  تطوير  وتركز ىلع  انتماءه  وتزيد 
األمر الذي يساعد الشركة ىلع تحقيق أهدافها بمواكبة املتغيرات وإثراء 
تجربة العميل بشكل مبتكر وسط سوق تنافسي قوي. ويف هذا الشأن 
من  فبراير  تدشينها يف  تم  التي   ،STC ألكاديمية  الشركة  تأسيس  جاء 
العام الجاري 2018، وستكون بإذن الل مركزًا للتميز والتفاعل اإليجابي 
مع مرحلة التحول الرقمي التي تشهدها اململكة، وتلعب فيها الشركة 
بقطاع  الجديدة  التغيير  مفاهيم  لنشر  وكذلك  الرئيس،  املحرك  دور 
الحديث، حيث ستعمل األكاديمية وفق مفاهيم جديدة يف  االتصاالت 
األولى يف منطقتنا. ويتوازى ذلك  للمرة  والتأهيل، تقدم  التدريب  عالم 
مع جهود الشركة يف استقطاب كفاءات شابة مؤهلة بمجال االتصاالت 
الل،  بإذن  القادم  بمستقبلها  الشركة  سيدعم  وهذا  الرقمي،  والعالم 
ىلع  املرتكزة  الرقمية  الخدمات  جوانب  يف  االستثمار  نحو  تتجه  حيث 
الحوسبة السحابية وأمن املعلومات وانترنت األشياء، والخدمات املالية 

الرقمية، واإلعالم الرقمي و غيرها.

الشركة  تأسيس  االستثماري،  الجانب  بخصوص  بالذكر  الجدير  ومن 
500 مليون دوالر ىلع مدار خمس  بمبلغ  الجريء  املال  رأس  لصندوق 
الناشئة  املشاريع  ىلع  للتركيز  التوجه  يدعم  مشروع  وهو  سنوات، 
الوطن  وفتيات  شباب  ويدعم  املجال،  هذا  يف  والريادة  واملبتكرة 
بمشاريعهم الصغيرة واملتوسطة، ويفتح نوافذ جديدة ومختلفة لتحقيق 

عوائد للمجموعة يف املستقبل. 

 

م. ناصر بن سليمان الناصر
الرئيس التنفيذي املكلف لشركة االتصاالت السعودية



مجلس
إدارة الشرکة

الدکتور عبداهللا العبدالقادر
رئیس مجلس اإلدارة

األستاذ عبدالعزیر الهبدان
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ صالح العذل
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ طه القویز
نائب رئیس مجلس اإلدارة

معالي األستاذ محمد النحاس
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ عمر الترکي
عضو مجلس اإلدارة

الدکتور خلیل کردي
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ عبدالرحمن مازي
عضو مجلس اإلدارة

الدکتور إبراهیم القاضي
عضو مجلس اإلدارة

t

األستاذ عبدالعزیر الهبدان
عضو مجلس اإلدارة
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ِبْسِم الِل الرَّْحمِن الرَِّحيِم

تأسست شركة االتصاالت السعودية )“الشركة”( كشركة مساهمة سعودية بموجب املرسوم امللكي رقم م/35 وتاريخ 24 ذو الحجة 1418هـ 
)املوافق 21 أبريل 1998( الذي قضى بتحويل قطاع البرق والهاتف بوزارة البرق والبريد والهاتف )“قطاع االتصاالت”( مع مختلف مكوناته 
وإمكانياته الفنية واإلدارية إلى الشركة، وطبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 23 ذو الحجة 1418 هـ )املوافق 20 أبريل 1998( تم اعتماد نظام 
الشركة األساسي )“النظام األساس”( وكانت الشركة يف حينه مملوكة بالكامل لحكومة اململكة العربية السعودية )“الحكومة”(. وبموجب 

قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 2 رجب 1423هـ )املوافق 9 سبتمبر 2002(، قامت الحكومة ببيع 30% من أسهمها.

بدأت الشركة عملها بتوفير خدمات االتصاالت ىلع نطاق اململكة العربية السعودية )“اململكة”( يف 6 محرم 1419هـ )املوافق 2 مايو 1998( 
وحصلت الشركة ىلع سجلها التجاري رقم 1010150269 كشركة مساهمة سعودية بتاريخ 4 ربيع األول 1419هـ )املوافق 29 يونيو 1998(. يقع 
املركز الرئيس للشركة يف مجمع امللك عبد العزيز ىلع طريق اإلمام محمد بن سعود يف حي املرسالت، الرياض، اململكة العربية السعودية 

وتمارس أعمالها التشغيلية يف اململكة العربية السعودية.

للشركة استثمارات مختلفة يف شركات تابعة وزميلة ومشاريع مشتركة تعرف مجتمعة، لغرض القوائم املالية،

 بـ “املجموعة”. وفيما يلي بيانًا بالشركات:

الشركات التابعة:  •

التابعةم الشركة  بلد التأسيس اسم 
نسبة امللكية الفعلية

31 ديسمبر 
2017م

31 ديسمبر 
2016م

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت املحدودة ) حلول )1(
اس تي سي(

اململكة العربية 
السعودية

%100%100

اململكة العربية شركة االتصاالت لالستثمار التجاري املحدودة )تي سي اي سي()2(
السعودية

%100%100

100%100%مملكة البحرينشركة فيفا البحرين )فيفا البحرين()3(

اململكة العربية شركة عقاالت املحدودة )عقاالت()4(
السعودية

%100%100

شركة االتصاالت السعودية املتخصصة )شركة االتصاالت العامة  )5(
– برافو سابقًا(

اململكة العربية 
السعودية

%100%100

اململكة العربية شركة سفاير املحدودة )سفاير()6(
السعودية

%100%100

شركة إس تي سي تركيا القابضة املحدودة )شركة إس تي سي )7(
تركيا(

100%100%جزرفيرجن البريطانية

100%100%جزرفيرجن البريطانيةشركة إس تي سي آسيا القابضة املحدودة )إس تي سي آسيا()8(

شركة إس تي سي الخليج لالستثمار القابضة )إس تي سي )9(
الخليج(

100%100%مملكة البحرين

اململكة العربية شركة قنوات االتصاالت السعودية )سيل املتقدمة سابقا()10(
السعودية

%100%60

51.8%51.8%دولة الكويتشركة االتصاالت الكويتية )فيفا الكويت()11(

الشركات الزميلة:  •

 

الزميلةم الشركة   بلد التأسيساسم 

نسبة حصص امللكية / حقوق 
التصويت

31 ديسمبر 
2017م

31 ديسمبر 
2016م

36.66%36.66%اململكة العربية السعودية املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات()1(

10%10%اململكة العربية السعودية اتحاد فيرجن موبايل السعودية)2(

-9.68%جزرفيرجن البريطانيةشركة كريم)3(

35%35%اإلمارات العربية املتحدة شركة أوجيه تيلكوم)3(

املشاريع املشتركة:  •

 

 بلد التأسيساسم املشروع املشتركم

نسبة حصص امللكية / حقوق 
التصويت

31 ديسمبر 
2017م

31 ديسمبر 
2016م

50%50%اململكة العربية السعودية الشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة)1(

49%49%اململكة العربية السعودية شركة مراكز االتصال )سي سي سي()2(

25%25%ماليزيامجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة )بي جي إس إم()3(

االتصاالت  خدمات  وتقديم  توفير  يف  “املجموعة”(  ب  جميعا  إليهم  )يشار  لها  التابعة  والشركات  للشركة  الرئيسة  األنشطة  تتمثل 
واملعلومات واإلعالم، وتشمل أغراضها ىلع سبيل املثال ال الحصر، ما يلي: 

إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة واملتنقلة والبنى التحتية.  )أ( 
توصيل خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات املختلفة إلى العمالء وتقديمها إلى املشتركين، وصيانتها وإدارتها.  )ب( 

الفنية  النواحي  جميع  من  وتوفيرها  وتنفيذها  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  خدمات  لتطوير  الالزمة  والدراسات  الخطط  إعداد  )ج( 
واملالية واإلدارية. وإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية يف مجال االتصاالت وتقنية املعلومات، وتقديم الخدمات االستشارية. 

التوّسع يف شبكات ونظم االتصاالت وتقنية املعلومات والبنى التحتية وتطويرها، عن طريق استخدام أحدث األجهزة واملعدات  )د( 
التي توصلت إليها تقنية االتصاالت خصوصًا يف مجال تقديم الخدمات والتطبيقات والبرامج وإدارتها. 

تقديم حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملة بما يف ذلك ىلع سبيل املثال )االتصاالت – خدمات تكنولوجيا املعلومات  )هـ( 
– الخدمات املدارة – الخدمات السحابية – إدارة املحتوى – خدمات مركز البيانات – البيانات الكبيرة – الخدمات الرقمية – التجارة 

اإللكترونية – األجهزة – البرامج – التطبيقات – إلخ(. 
توفير املعلومات والتقنيات واألنظمة املعتمدة ىلع املعلومات للعمالء، بما يف ذلك إعداد وتوزيع أدلة الهاتف واألدلة التجارية  )و( 

والنشرات واملعلومات والبيانات وتوفير وسائل االتصال الالزمة لنقل خدمات )اإلنترنت(.
تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير وشراء وامتالك وتأجير وتصنيع وتسويق وبيع وتطوير وتصميم وتركيب وصيانة أجهزة  )ز( 
ومعدات ومكونات شبكات االتصاالت املختلفة، بما يف ذلك الشبكات الثابتة واملتحركة والخاصة، وكذلك برامج الحاسب اآللي 

واملمتلكات الفكرية األخرى، وتقديم الخدمات والقيام بأعمال املقاوالت املتعلقة بشبكات االتصاالت املختلفة. 
استثمار العقارات وما قد يترتب ىلع ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة.  )ح( 

عقد القروض وتملك األصول الثابتة واملنقولة بقصد تحقيق أغراضها.  )ط( 
تقديم الدعم املالي واإلداري والخدمات األخرى للشركات التابعة.  )ي( 

تقديم خدمات التطوير والتدريب وإدارة األصول والتنمية والخدمات األخرى ذات العالقة.  )ك( 
تقديم حلول دعم القرار وذكاء األعمال واستثمار البيانات.  )ل( 

تقديم خدمات سلسلة اإلمدادات والخدمات األخرى. )م( 

فضال عن ذلك، يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة وفقًا لنظام الشركات، كما يجوز لها 
أن تمتلك األسهم والحصص يف شركات أخرى قائمة أو تندمج معها، ولها حق االشتراك مع غيرها يف تأسيس الشركات املساهمة أو 

ذات املسؤولية املحدودة أو أي كيانات أخرى سواء داخل اململكة أو خارجها.

ويسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء املجموعة، ونتائج أعمالها للعام املالي 2017م، والذي 
يعكس التطور املستمر يف أداء املجموعة يف مختلف أوجه أنشطتها، ويظهر دورها يف تعزيز وتطوير قطاع االتصاالت يف اململكة 
العربية السعودية بما يخدم املجتمع السعودي ويحقق خطط التنمية الوطنية ويسهم بفاعلية يف تعزيز االقتصاد الوطني ويحقق عوائد 

مجزية ملساهميها. وبما يتوافق مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020م واإلسهام يف تحقيق رؤية اململكة 2030م.
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أواًل: أداء وأنشطة الشركة خالل 
العام املالي 2017م

األداء التشغيلي أ- 
شركة االتصاالت السعودية - اململكة العربية    -1

السعودية
تلبي  أن  ىلع  )الشركة(  السعودية  االتصاالت  شركة  تحرص 
ىلع  ركزت  حيث  بمنتجاتها،  حياتهم  وتثري  عمالئها  احتياجات 
املنتجات  جميع  نطاق  ىلع  اإلنترنت  باقات  تقديم  يف  التوسع 
)املفوتر؛ املسبق الدفع؛ وشرائح البيانات(، وذلك من خالل باقات 
وعروض تسويقية جديدة للبيانات للجوال املفوتر والتجوال وعدة 
باقات لألجهزة الذكية، مما أدى لنمو عدد عمالء املفوتر بنسبة 
1.1% مقارنة بعام 2016م. كما أطلقت الشركة باقات جديدة ومرنة 
لشرائح اإلنترنت مسبقة الدفع باإلضافة إلى عدد من العروض 
عمل  تم  وقد  )سوا(،  الدفع  مسبقة  الشرائح  لعمالء  الترويجية 
مبادرة ممثلة يف وحدة املستهلك يف التواصل مع العمالء داخل 
األحياء السكنية، يف تسويق باقات اإلنترنت املنزلية الالمحدودة 
)FTTH( ويف الحدائق العامة، مما أدى إلى نمو عدد عمالء النطاق 
2016م.  بعام  مقارنة   %23.4 بنسبة   )FTTH( تقنية  ىلع  العريض 
 )FTTH( الضوئية  األلياف  لشبكة  توسعتها  الشركة  وواصلت 
تصل  بسرعات  السعودية،  العربية  اململكة  أنحاء  بكافة  للمنازل 
إلى 200 ميجابت يف الثانية. حيث تم إيصال الخدمة إلى أكثر من 
العالية  الكثافة  ذات  املناطق  يف  املستهدفة  املنازل  من   %44

مستهدفًة 80% بحلول عام 2020م. 

)دوري  تطبيق  الشركة  قدمت  اإلعالمي،  املحتوى  صعيد  وىلع 
بلس(، الذي يقدم النقل املباشر والحصري ملنافسات كرة القدم 
بنهاية  حقق  وقد  متنوع،  إعالمي  محتوى  إلى  إضافة  السعودية 
تجاوز  وإقليميًا،  محليًا  املشتركين  من  كبيرة  أعدادًا  2017م  عام 
الـ  تجاوزت  وبمتوسط مشاهدة شهرية  مليون مستخدم،   )3،3(

)50( مليون.

وشهدت الشركة يف قطاع األعمال ارتفاعا ملحوظا يف مؤشرات 
التجارب واملحافظة ىلع العمالء مقارنة بعام 2016م. كذلك تم 
تدشين الهوية الجديدة لشركة االتصاالت السعودية املتخصصة 
)STC حلول(  )STC أعمال( وذراعيها  )STC املتخصصة(. وشاركت 
و )STC املتخصصة( يف رعاية عدد من املؤتمرات واملنتديات يف 
املحافل الوطنية والعاملية. كذلك تم إبرام عدة اتفاقيات شراكة 
بأفضل  لتزويدها  والخاصة  الحكومية  مع عديد من املؤسسات 
وأحدث التقنيات والحلول يف مجال االتصاالت وأمن املعلومات 

والخدمات السحابية.

أسهل  بشكل  والوصول  الخدمات  لتطوير  خططها  ضمن  ومن 
الرقمية  والقنوات  التقنيات  بتطوير  الشركة  قامت  للعميل، 
كتطبيق )My Business( وإنشاء فريق العناية املتقدمة وافتتاح 

عدد من منافذ البيع.

الشركة قفزات  النواقل واملشغلين، حققت  ويف مجال خدمات 
التي  تلك  الدولية وخاصة  الخدمات  التوسع يف  كبيرة من خالل 
اإلقليمية  األعمال  وقطاعات  الدوليين  املشغلين  تستهدف 

والدولية، إضافة لخدمة املشغلين املحليين، تمثلت يف اآلتي:

الخدمات الدولية )املعطيات ودوائر التراسل(  •

بخدمات  تعنى  التي  تلك  وخاصة  الدولية  الخدمات  مجال  يف 
الشركة  حققت  فقد  املختلفة  التراسل  ودوائر  املعطيات 
قفزات نوعية من حيث تفعيل الخدمات الخاصة بمراكز البيانات 
)Data Center( حيث تمت استضافة عدد من الشركات وتقديم 
التواصل  تفعيل  تم  كما  قبلهم،  من  املطلوبة  الخدمات  كافة 
مكتب  فتح  خالل  من  اإلقليميين  واملشغلين  الشركات  مع 
اتصال بمدينة دبي يسهم بشكل كبير يف التواصل السريع مع 
الخدمات  تقديم  ثم  ومن  احتياجاتهم  وتحديد  العمالء  كافة 
البيانات  الخطوات نمو حركة  املطلوبة لهم. وقد نتج عن تلك 

2016م.  30% مقارنة بعام  بنسبة تتجاوز 

خدمات الحركة الهاتفية الدولية املباشرة والعبورية  •

عام  خالل  الشركة  واجهت  التي  الكبيرة  التحديات  من  بالرغم 
الدولية واملتمثلة يف  الهاتفية  الحركة  2017م وخاصة يف مجال 
التواصل  وسائل  برامج  تطبيقات  استخدامات  بكافة  السماح 
الحركة  انخفاض يف  عنها  نتج  التي  والتواصل   )OTT( االجتماعي 
الصادرة والواردة بنسب مختلفة تجاوز بعضها  الدولية املباشرة 
الهاتفية  الحركة  نمو  زيادة  من  تمكنت  الشركة  أن  إال   ،%30 الـ 
الدولية العبورية وحركة التجوال الدولي وبنسب متفاوتة، أما يف 
الزيادة يف استخدامات  الدولي فقد بلغت نسبة  التجوال  مجال 
املعطيات أكثر من 100% مقارنة بعام 2016م، يف حين لم تسجل 

أي زيادات يف تكاليف تلك الخدمة. 

خدمات املشغلين املحليين   •

نفذتها  التي  الكبيرة  التوسعات  استثمار  يف  الشركة  استمرت 
مؤخرا يف تقديم خدماتها للمشغلين املحلين، حيث استمرت يف 
تقديم خدماتها للمشغل االفتراضي، كما قدمت خدماتها للشركة 
املرخص لها األخرى وخاصة يف مجال البنية التحتية، املتمثلة يف 
يف  املشاركة  وكذلك  الضوئية،  االلياف  بتقنية  الربط  وصالت 

املواقع الخاصة بشبكات الهاتف املتحرك داخل املباني.

البنية التحية املحلية والدولية  •

2017م عدد من  الدولية تم خالل عام  التحتية  البنية  ويف مجال 
اإلنجازات من أهمها:

الكوابل  ىلع  الشركة  تملكها  التي  الدولية  السعات  زيادة   •
االنتهاء  تم  حيث  2016م،  بعام  مقارنة   %16 بنسبه  البحرية 
لتلبية  EIG وذلك  القاري  البحري  للكيبل  الثالثة  الترقية  من 
الشرق  منطقة  الدولية يف  الحركة  العاجلة من  االحتياجات 

األوسط والهند وأوروبا. 
العاملية  اإلنترنت  لشبكات  الدولية  الربط  دوائر  تفعيل   •
أول  من  تعد  والتي  جيجابت/ث   100 تبلغ  ربط  بمنافذ 
أسهم  مما  السعات  تلك  تفعل  املنطقة  يف  الشركات 
بشكل يف تحسين ورفع كفاءة خدمات اإلنترنت وتقديم 

خدمات مميزة للمشتركين.
إنشاء الشبكة الحدودية )Cross-Border( التي تتميز بتقديم   •
الرئيسة  املواقع  وتربط  جيجابت/ث   100 إلى  تصل  سعات 
بالشبكة مع دول الجوار . كما تم استكمال توسعة نقاط 

.Tb/s 1 التواجد بدولة الكويت بسعة
.)TETRA( استكمال املرحلة األولى من مشروع تترا  •

تدشين نظام إدارة عالقات العمالء )NAWAQL( مما أسهم   •
يف تسهيل ورفع كفاءة التواصل بين املشتركين والشركة.

الشركات التابعة املحلية  -2
الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت املحدودة -   •

حلول إس تي سي - اململكة العربية السعودية

)ذات  واالتصاالت  اإلنترنت  لخدمات  العربية  الشركة  تأسست 
العربية  اململكة  يف  سي(  تي  إس  )حلول  محدودة(  مسؤولية 
الشركة يف تقديم خدمات  2002م، وتعمل  أبريل  السعودية يف 
اإلنترنت وتشغيل مشاريع االتصاالت ونقل ومعالجة املعلومات 
يف السوق السعودي، واستحوذت شركة االتصاالت السعودية يف 
ديسمبر 2007م ىلع كامل الحصص يف رأس مال الشركة العربية 
ريال  مليون   100 مالها  رأس  البالغ  واالتصاالت  اإلنترنت  لخدمات 
سعودي، وخالل الربع الرابع 2017م قامت شركة حلول إس تي سي 
بتأسيس شركة تابعة وهي شركة املدفوعات الرقمية السعودية 
املحدودة يف اململكة العربية السعودية ، ونشاطها الرئيسي هو 
تقديم خدمات أنظمة التشغيل والتجارة اإللكترونية والتداول عبر 
السعودية  العربية  اململكة  الرئيسي يف  مركزها  ويقع  اإلنترنت، 

وتمارس نشاطها التشغيلي يف اململكة العربية السعودية.

شركة االتصاالت لالستثمار التجاري املحدودة -اململكة   •
العربية السعودية

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

نشاطها التشغيلي يف اململكة العربية السعودية.

شركة عقاالت املحدودة -اململكة العربية السعودية  •

تأسست شركة عقاالت املحدودة )عقاالت( يف مارس 2013م يف 
ريال سعودي  مليون   70 مال  برأس  السعودية  العربية  اململكة 
وتعمل  السعودية،  االتصاالت  قبل شركة  من  بالكامل  مملوك 
هذه الشركة يف إقامة وتملك واستثمار وإدارة العقار واملقاوالت 
وتقديم خدمات االستشارات واالستيراد والتصدير لصالح شركة 
االتصاالت السعودية، ويقع مركزها الرئيس يف اململكة العربية 

السعودية، ولم تبدأ الشركة عملياتها التجارية بعد.

شركة االتصاالت السعودية املتخصصة -اململكة العربية   •
السعودية

)شركة  املتخصصة  السعودية  االتصاالت  شركة  تأسست 
اململكة  يف  2002م  فبراير  يف  سابقًا(  -برافو  العامة  االتصاالت 
يف  السعودية  االتصاالت  شركة  واستحوذت  السعودية،  العربية 
السعودية  االتصاالت  شركة  من   %100 نسبة  ىلع  2014م  يناير 
املتخصصة البالغ رأس مالها 200 مليون ريال سعودي. و تعمل 
االتصاالت  وشبكات  الكهربائية  األعمال  مجال  الشركة يف  هذه 
واألجهزة  السلكية  االتصاالت  أجهزة  والتجزئة يف  الجملة  وتجارة 
االتصاالت  أجهزة  وصيانة  وتركيب  وتسويق  واستيراد  الكهربائية 
السلكية والالسلكية وتقنية املعلومات املرخصة.  ويقع مركزها 
الرئيس يف اململكة العربية السعودية وتمارس نشاطها التشغيلي 

يف اململكة العربية السعودية.

شركة سفاير املحدودة -اململكة العربية السعودية  •

  تأسست شركة سفاير املحدودة يف اململكة العربية السعودية 

يف يونيو 2014م برأس مال يبلغ 100 مليون ريال سعودي مملوك 
بالكامل من قبل شركة االتصاالت السعودية، ويشمل نطاق عمل 
هذه الشركة تجارة الجملة والتجزئة يف أجهزة وأنظمة الحاسب 
اآللي واالتصاالت السلكية والالسلكية ومعدات اإلنترنت ومواد 
وأجهزة  الكهربائية  واألجهزة  الغيار  وقطع  واإلعالن  الدعاية 
مشغلي  خدمات  وبيع  اآللية  البيع  نقاط  ومعدات  اآللي  الدفع 
االتصاالت وإنشاء مراكز االتصاالت والبيع وبيع الخدمات. ويقع 
مركزها الرئيسي يف اململكة العربية السعودية وتمارس نشاطها 
التشغيلي يف اململكة العربية السعودية. يف نوفمبر 2017م، قرر 
سفاير  شركة  تصفية  السعودية  االتصاالت  شركة  إدارة  مجلس 
ودمج أعمالها مع شركة االتصاالت السعودية ابتداًء من 1 يناير 
لتصفية  القانونية  اإلجراءات  استكمال  املتوقع  ومن  2018م. 

الشركة خالل العام 2018م.

شركة قنوات االتصاالت السعودية املحدودة -اململكة   •
العربية السعودية 

 - املتقدمة  )سيل  السعودية  االتصاالت  قنوات  تأسست شركة 
سيلكو - سابقا( يف اململكة العربية السعودية يف يناير 2008م، 
الشحن  بطاقات  خدمات  يف  والتجزئة  الجملة  تجارة  وتزاول 
وأجهزة ومعدات االتصاالت وخدمات الحاسب اآللي وبيع وإعادة 
وتشغيل  وصيانة  واملتنقلة  الثابتة  االتصاالت  خدمات  كافة  بيع 
السعودي  السوق  يف  الشركة  وتعمل  التجارية،  املجمعات 
وتمارس  السعودية  العربية  اململكة  يف  الرئيس  مركزها  ويقع 
مملكة  و  السعودية  العربية  اململكة  يف  التشغيلي  نشاطها 
السعودية  البحرين وسلطنة عمان. استحوذت شركة االتصاالت 
قنوات  شركة  من   %60 بنسبة  حصة  ىلع  2011م  ديسمبر  يف 
االتصاالت السعودية البالغ رأس مالها 100مليون ريال سعودي، 
لالستحواذ ىلع  الشركة عرض  2016م، قدمت  ديسمبر   25 ويف 
السعودية  اتحاد سيل يف شركة قنوات االتصاالت  حصة شركة 
البالغة 40% وذلك بمبلغ وقدره 400 مليون ريال سعودي. و يف 
يناير 2017م، تم االنتهاء من اإلجراءات الالزمة لشراء ونقل ملكية 
األسهم املتبقية يف شركة قنوات االتصاالت السعودية، وبالتالي 
بالكامل  مملوكة  السعودية  االتصاالت  قنوات  شركة  أصبحت 
قنوات  شركة  لدى  السعودية.  االتصاالت  لشركة   %100 بنسبة 
االتصاالت السعودية شركات تابعة يف مملكة البحرين وسلطنة 
عمان، والنشاط الرئيسي لهذه الشركات هو نفس نشاط الشركة 

األم شركة قنوات االتصاالت السعودية.

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

عام  فبراير من  م. ب. م( يف  البحرين )ش.  فيفا  تأسست شركة 
2009م يف مملكة البحرين برأس مال 75 مليون دينار بحريني أي 
ذلك  كما يف  الصرف  بسعر  ريال سعودي  مليون   746 مايعادل 
السعودية،  االتصاالت  شركة  قبل  من  بالكامل  مملوكة  التاريخ 
املتنقلة  االتصاالت  خدمات  كافة  يف  الشركة  هذه  تعمل  و 
ذات  األخرى  والخدمات  العريض  والنطاق  الدولية  واالتصاالت 
الصلة بالسوق البحرينية، وقد بدأت التشغيل التجاري يف 3 مارس 
2010م. ويقع مركزها الرئيس يف مملكة البحرين وتمارس نشاطها 
التشغيلي يف البحرين. خالل الربع األول 2018م، استحوذت شركة 
مملكة  يف  املحدودة  لالتصاالت  مينا  شركة  ىلع  البحرين  فيفا 
خدمات  تقديم  هو  الرئيس  ونشاطها  تابعة(،  )كشركة  البحرين 

اإلنترنت وتمارس نشاطها التشغيلي يف مملكة البحرين.
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شركة إس تي سي الخليج  •

بتاريخ  البحرين  مملكة  الخليج يف  تي سي  إس  تأسست شركة 
نشاطها  و  خاصة  أغراض  ذات  شركة  هي  و  2008م  مارس   12
التشغيلي تقديم الخدمات والدعم الالزم فيما يتعلق باألنشطة 
االستثمارية للمجموعة. لدى شركة إس تي سي الخليج، الشركات 
التابعة التالية، واململوكة بالكامل يف مملكة البحرين. والنشاط 
الالزم  والدعم  الخدمات  تقديم  التابعة  الشركات  لهذه  الرئيس 

فيما يتعلق بأنشطة االستثمار للمجموعة.
شركة إس تي سي الخليج القابضة لالستثمار 1 )إس بي سي(.  أ- 
شركة إس تي سي الخليج القابضة لالستثمار 2 )إس بي سي(. ب- 

شركة إس تي سي الخليج القابضة لالستثمار 3 )ٍإس بي سي(.  ج- 

)إس   3 لالستثمار  القابضة  الخليج  سي  تي  إس  شركة  تمتلك 
تأسست  )التي  القابضة  إنتغرال  100% يف شركة  حصة  بي سي( 
يف مملكة البحرين يف يونيو 2009م برأس مال يبلغ 28 مليون 
دينار بحريني أي ما يعادل حوالي 281 مليون ريال سعودي بسعر 
قابضة  إنتغرال هي شركة  التاريخ(. شركة  ذلك  كما يف  الصرف 
نشاطها  وتمارس  البحرين  مملكة  يف  الرئيسي  مركزها  يقع 
تملك  و  السعودية،  العربية  اململكة  و  اإلمارات  يف  التشغيلي 
واإلعالم  املحتوى  خدمات  مجال  تعمل يف  حصصًا يف شركات 
الرقمي يف دول الخليج، و تم زيادة رأس مال شركة انتغرال بمبلغ 
ريال سعودي  244 مليون  65 مليون دوالر أمريكي أي مايعادل 

بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ )أنظر فقرة األحداث الالحقة(.

شركة إس تي سي تركيا  •

شركة إس تي سي تركيا؛ شركة ذات مسؤولية محدودة ، تأسست 
بموجب قانون الشركات التجارية يف جزر فيرجن البريطانية بتاريخ 
تقديم  التشغيلي من خالل  تمارس نشاطها  و  2008م.  ابريل   8
الخدمات والدعم الالزم فيما يتعلق بأنشطة االستثمار للمجموعة. 
استحوذت شركة إس تي سي تركيا ىلع حصة 35% من رأس مال 
تيلكوم املحدودة بقيمة 3.6 مليار دوالر، مايعادل  أوجيه  شركة 
قيمة 13.5 مليار ريال سعودي يف أبريل 2008م بسعر الصرف يف 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دبي،  والتي مقرها مدينة  التاريخ  ذلك 

)أنظر فقرة شركة أوجيه لالتصاالت املحدودة(.

شركة إس تي سي آسيا  •

شركة إس تي سي آسيا، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست 
البريطانية  فيرجن  جزر  يف  التجارية  الشركات  قانون  بموجب 
التشغيلي من خالل  نشاطها  وتمارس  2007م،  يوليو   24 بتاريخ 
االستثمار  بأنشطة  يتعلق  فيما  الالزم  والدعم  الخدمات  تقديم 
عاملة  آسيا يف شركات  تي سي  تستثمر شركة إس  للمجموعة. 
ماليزيا  سي  تي  إس  شركة  يف  استثمارات  وتملك  ماليزيا  يف 
مملوكة  تابعة  شركة  ماليزيا؛  سي  تي  )إس  املحدودة  القابضة 
بالكامل( وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب 
قانون الشركات التجارية يف جزر فيرجن البريطانية بتاريخ 24 يوليو 
الخدمات  التشغيلي من خالل تقديم  2007م، وتمارس نشاطها 
للمجموعة. شركة  بأنشطة االستثمار  يتعلق  الالزم فيما  والدعم 
يف   %25 حصة  تمتلك  املحدودة  القابضة  ماليزيا  سي  تي  إس 
 20.7 مالها  رأس  والبالغ  القابضة  إم  إس  جي  بيناريانج  مجموعة 
ريال سعودي  23 مليار  مليار رينجت ماليزي أي ما يعادل حوالي 
بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ و التي يقع مركزها الرئيسي يف 

ماليزيا)انظر فقرة مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة(. 

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

2007م ىلع  السعودية يف ديسمبر  استحوذت شركة االتصاالت 
نسبة 26% من شركة االتصاالت الكويتية )فيفا( البالغ رأس مالها 
50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نحو 687 مليون ريال سعودي 
بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ، شركة االتصاالت الكويتية )فيفا( 
مقرها الرئيس دولة الكويت وتمارس نشاطها التشغيلي يف دولة 
الكويت يف مجال خدمات الهاتف الجوال يف السوق الكويتي وقد 
بدأ التشغيل التجاري لها يف 4 ديسمبر 2008م، وقد تم إدراجها 
كشركة مساهمة يف سوق الكويت لألوراق املالية يف 14 ديسمبر 
2014م. شركة االتصاالت السعودية تدير شركة االتصاالت الكويتية 
)فيفا( وتقوم باملحاسبة عن استثمارها فيها كشركة تابعة نظرًا 
الكويتية  االتصاالت  شركة  إدارة  مجلس  أغلبية  ىلع  لسيطرتها 

)فيفا(.

السعودية  االتصاالت  شركة  تقدمت  2015م  ديسمبر   27 بتاريخ 
بعرض اختياري لشراء األسهم غير اململوكة يف شركة االتصاالت 
الكويتية )فيفا( والتي تمثل 74% من إجمالي عدد األسهم املصدرة. 
بلغ العرض املقدم ملساهمي شركة االتصاالت الكويتية )فيفا( 
دينار كويتي واحد لكل سهم )مايعادل 12.37 ريال سعودي(، وبتاريخ 
31 يناير 2016م انتهت مدة العرض االختياري املقدم من الشركة 
وبلغت عدد األسهم التي قبلت بالعرض 128,860,518 سهمًا، تمثل 
ما نسبته 25.8% من إجمالي األسهم املصدرة لشركة االتصاالت 
الكويتية )فيفا(، وتبلغ قيمة تلك األسهم 128,860,518 دينار كويتي 
)ما يعادل حوالي 1,590,138,792 ريال سعودي( وبهذا تصبح حصة 
الشركة يف شركة فيفا الكويت 51.8% بدال من 25.8%. تجدر اإلشارة 
إلى أن عمليات التشغيل يف الكويت قد تنامت بشكل كبير يف 
النطاق  مجال  يف  رائدة  الشركة  أصبحت  حيث  األولى  السنوات 
مباشرة  كنتيجة  وذلك  السوق،  بسرعات هي األىلع يف  العريض 
لجودة شبكتها واعتمادها ىلع أحدث التقنيات للجيل الثالث والرابع 

وتميز تغطيتها لجميع أرجاء دولة الكويت.

ىلع  مصدرة  دين  أدوات  أي  أعاله  التابعة  للشركات  يوجد  ال 
شكل صكوك أو سندات، وتجدر اإلشارة إلى أن شركة االتصاالت 
برنامج  اعتمدت  2014م،  عام  من  الثاني  الربع  خالل  السعودية 
صكوك بقيمة إجمالية تبلغ خمسة مليار ريال سعودي كحد أقصى 
بياناتها كما يف 31 ديسمبر  وأصدرت الشريحة األولى وفيما يلي 

2017م:

تاريخ اإلصدار
فئة اإلصداراإلصدار

القيمة 
اإلجمالية 

لإلصدار

تاريخ 
االستحقاق

صكوك 
االتصاالت

9 يونيو 
2014م

1 مليون 
ريال 

سعودي

2 مليار ريال 
سعودي

9 يونيو 
2024م

تم إصدار الصكوك املوضحة أعاله بالقيمة اإلسمية دون حسم 
أو عالوة إصدار. تحمل هذه الصكوك عائدًا يحسب ىلع أساس 
)سايبور( لثالثة أشهر + هامش قدرة 70 نقطة أساس وملدة 10 

سنوات تدفع كل ثالثة أشهر.

االستثمارات   -4

االستثمارات املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية  أ- 
االستثمارات يف املشاريع املشتركة  •

الشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة – اململكة   •
العربية السعودية

أسست الشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة )ذات مسؤولية 
محدودة مختلطة( يف سبتمبر 2002م بغرض إنشاء وتأجير وإدارة 
السعودية  العربية  اململكة  بين  يربط  بحري  كيبل  وتشغيل 
وجمهورية السودان لتمرير االتصاالت بينهما وأي دول أخرى. بدأ 
املحدودة  البحرية  للكوابل  العربية  للشركة  التشغيلي  النشاط 
يف شهر يونيو 2003م، واستحوذت شركة االتصاالت السعودية 
العربية للكوابل  يف سبتمبر 2002م ىلع نسبة 50% من الشركة 
البحرية املحدودة البالغ رأس مالها 75 مليون ريال سعودي، ويقع 
مركزها الرئيسي يف اململكة العربية السعودية وتمارس نشاطها 
التشغيلي يف اململكة العربية السعودية. و يف نوفمبر 2016م تم 

تخفيض رأس مال الشركة إلى 25 مليون ريال سعودي.

شركة مراكز االتصال – اململكة العربية السعودية  •

)ذات  االتصال  مراكز  السعودية شركة  االتصاالت  أسست شركة 
االتصال  مراكز  خدمات  لتقديم  مختلطة(  محدودة  مسؤولية 
ديسمبر  نهاية  يف   )Aegis( أيجز  شركة  مع  الدليل  واستعالمات 
االتصاالت  شركة  وتملكت  السعودية،  العربية  باململكة  2010م 
السعودية يف ديسمبر 2010م ىلع حصة تبلغ حوالي 50% من شركة 
مراكز االتصال والبالغ رأس مالها 4.5 مليون ريال سعودي. قامت 
الشركة خالل الربع الرابع 2015م ببيع ما نسبته 1% من حصتها يف 
شركة مراكز االتصال لصالح الشركاء األخرين حسب بنود اتفاقية 
الرئيسي  الشركاء وبهذا تصبح حصة الشركة 49%، ويقع مركزها 
يف  التشغيلي  نشاطها  وتمارس  السعودية  العربية  اململكة  يف 

اململكة العربية السعودية.

مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة – ماليزيا  •

مركزها  ويقع  قابضة  استثمارية  مجموعة  املاليزية  بيناريانج 
الرئيسي يف ماليزيا ولديها استثمارات تمارس من خاللها نشاطها 
القابضة  ماكسيس  مجموعة  من   %100 تمتلك  حيث  التشغيلي 
املتنقلة يف  االتصاالت  قطاع  تعمل يف  التي   )Maxis( املاليزية 
ويف  املاليزية،  املالية  السوق  مدرجة يف  تكن  لم  والتي  ماليزيا 
نوفمبر 2009م تم طرح 30% من أسهم ماكسيس لالكتتاب العام 
وأدرجت تبعًا لذلك يف السوق املالية املاليزية، ويف يوليو 2012م 
تم بيع حصة أخرى تبلغ 5%، وبذلك انخفضت نسبة ملكيتها يف 

شركة ماكسيس إلى %65.

 ،Aircel  – إيرسيل  شركة  يف  أخرى  استثمارات  لديها  يوجد  كما 
الهند، يف سبتمبر  التي تعمل يف قطاع االتصاالت املتنقلة يف 
خالل  )من  السعودية  االتصاالت  شركة  استحوذت  2007م 
شركاتها التابعة، شركة إس تي سي آسيا القابضة و شركة إس 
بيناريانج  25% من مجموعة  نسبة  القابضة( ىلع  ماليزيا  تي سي 
يعادل حوالي  ما  أي  رينجت ماليزي  مليار   20.7 رأس مالها  البالغ 
23 مليار ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ. خالل 
يف  الخارجي  استثمارها  بمراجعة  املجموعة  قامت  2013م،  عام 
مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة )مشروع مشترك( بما يف 
ىلع  املشترك  الفعلي  التأثير  مدى  وتحديد  إدارتها  طريقة  ذلك 

هذا االستثمار.

وعليه وقعت تعديل يف االتفاقية مع باقي الشركاء يف مجموعة 
إيرسيل  مجموعة  يف  التشغيلية  بحقوقها  يتعلق  فيما  بيناريانج 
ذلك  ىلع  وبناء  بيناريانج(.  ملجموعة  التابعة  الشركات  )احدى 
مجموعة  يف  استثمارها  معالجة  عن  بالتوقف  املجموعة  قامت 

إيرسيل بطريقة حقوق امللكية ابتداء من الربع الثاني 2013م.

خالل الربع الثاني 2017م، قامت إحدى الشركات التابعة ملجموعة 
غير  امللكية  لحقوق  إضايف  مال  رأس  بإصدار  القابضة  بينارينج 

املسيطرة.

االستثمارات يف الشركات الزميلة  •

املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية “عربسات” – اململكة   •
العربية السعودية

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

اتحاد فيرجن موبايل السعودية – اململكة العربية السعودية  •

)ذات مسؤولية  السعودية  فيرجن موبايل  اتحاد  تأسست شركة 
شبكات  مشغلي  خدمات  لتقديم  2013م  عام  خالل  محدودة( 
عام  خالل  نشاطها  بدأت  وقد  االفتراضية،  املتنقلة  االتصاالت 
شركة  مال  رأس  من   %10 قدرها  حصة  الشركة  وتمتلك  2013م 
فيرجن، وىلع الرغم من أن املجموعة تمتلك حصة أقل من %20 
من أسهم الشركة وحقوق التصويت يف شركة اتحاد فيرجن، إال 
أن املجموعة تملك القدرة ىلع ممارسة التأثير الفعال من خالل 
اتفاق  بموجب  فيرجن  اتحاد  شركة  إدارة  مجلس  يف  عضويتها  
عام  املّعدل خالل  فيرجين  اتحاد  تأسيس شركة  وعقد  الشركاء 
السعودية  العربية  اململكة  يف  الرئيس  مركزها  ويقع  2015م، 

وتمارس نشاطها التشغيلي يف اململكة العربية السعودية.

شركة كريم     •

جزر  يف  التجارية  الشركات  قانون  بموجب  كريم  شركة  تأسست 
مبتكرة  نقل  وتقدم خدمات  2012م،  يوليو  البريطانية يف  فيرجن 
وسريعة ومريحة من خالل موقعها ىلع شبكة اإلنترنت وتطبيقات 
االتصاالت  شركة  استكملت  2017م،  يناير  يف  الذكية.  الهواتف 
 100 10% من أسهم شركة كريم بمبلغ  إجراءات شراء  السعودية 
مليون دوالر امريكي )ما يعادل 375 مليون ريال سعودي(. وخالل 
رأس  زيادة  نتيجة   %9.68 إلى  الشركة  انخفضت حصة  2017م  عام 
اإلمارات  دبي،  بمدينة  الرئيس  مركزها  ويقع  كريم،  شركة  مال 
الشرق  دول  يف  التشغيلي  نشاطها  وتمارس  املتحدة  العربية 

األوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا.



18 20 عامًا من اإلنجازات20 عامًا من اإلنجازات17

شركة أوجيه لالتصاالت املحدودة – دولة اإلمارات العربية   •
املتحدة

دبي،  بمدينة  مسجلة  قابضة  شركة  املحدودة؛  تيلكيوم  أوجيه 
اإلمارات العربية املتحدة ولديها استثمارات يف شركات نشاطها 
األساسي هو قطاع االتصاالت يف تركيا وجنوب أفريقيا. استحوذت 
شركة االتصاالت السعودية )من خالل شركتها التابعة، شركة إس 
مال شركة  رأس  35% من  2008م ىلع  أبريل  تركيا( يف  تي سي 
أوجيه تيلكوم املحدودة بقيمة 3,6 مليار دوالر أمريكي، ما يعادل 
تقريبَا 13.5 مليار ريال سعودي )بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ(. 
كامل  استنفاد  و  املستمرة  الخسائر  وبسبب  2016م،  عام  خالل 
رصيد استثمار املجموعة يف أوجيه تليكوم؛ توقفت املجموعة عن 
االعتراف بحصتها يف الخسائر اإلضافية. تواجه شركة أوجيه تيلكوم 
حاليا صعوبات مالية لتسوية مستحقات القروض الحالية وقدرتها 
ىلع االلتزام بالتعهدات املالية املتفق عليها مع املقرضين. وقد 
أثار ذلك شكًا حول قدرة شركة أوجيه لالتصاالت ىلع االستمرار. 
االستثمار  لهذا  املتاحة  الخيارات  بدراسة  حاليا  املجموعة  وتقوم 

بما يتماشى مع استراتيجية املجموعة.

ب- االستثمارات األخرى
صندوق رأس املال الجريء  •

رأس  باالستثمار يف صندوق  السعودية  االتصاالت  قامت شركة 
الناشئة  الشركات  يف  باالستثمار  املتخصص  الجريء،  املال 
والصغيرة واملتوسطة الحجم التي تعمل يف مجاالت االتصاالت 
العاملية  واألسواق  السعودي  بالسوق  املعلومات  وتقنية 
 50 يبلغ  مبدئي  وبمبلغ  استثمارية،  وحدات  شكل  ىلع  األخرى 
ريال سعودي. يف  187,5 مليون  مليون دوالر أمريكي بما يعادل 
اململوكة  االستثمارية  الوحدات  تقييم  تم  2017م  ديسمبر   31
من قبل الصندوق بمبلغ 501 مليون ريال سعودي، )31 ديسمبر 
2016م: 409,4 مليون ريال سعودي و1 يناير 2016م : 166,3 مليون 
البحرين  الرئيس للصندوق يف مملكة  ريال سعودي(. يقع املقر 
ويستثمر الصندوق يف السوق السعودي وأسواق الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا وأوروبا والواليات املتحدة واليابان بهدف تقليل 

املخاطر االستثمارية للصندوق. 

استثماريًا  صندوقًا  أيضا  الشركة  أسست  2017م،  عام  خالل 
الرقمية  القطاعات  االستثمار يف  لغرض  الجريء مستقل،  للمال 
والتقنية بقيمة إجمالية 500 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 1,875 
مليون ريال سعودي( ُيمول بخمس شرائح متساوية تباعًا، قيمة 
الشريحة الواحدة 100 مليون دوالر أمريكي ما يعادل 375 مليون 
ريال سعودي ، تم دفع مبلغ 8 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 
30 مليون ريال سعودي( لتغطية النفقات االبتدائية والتأسيسية 
يحدد  ولم  التجارية  عملياته  الصندوق  يبدأ  لم  الصندوق،  إلنشاء 
مركزه الرئيس ونشاطه التشغيلي بعد. وخالل عام 2018م قامت 
الشركة بدفع الشريحة األولى من االستثمار يف الصندوق بقيمة 
سعودي(  ريال  مليون   375 )مايعادل  أمريكي  دوالر  مليون   100

ملزيد من املعلومات انظر فقرة األحداث الالحقة.

التي  الشركة،  استراتيجية  مع  متوافقة  الخطوة  هذه  تأتي   
تهدف لتنويع استثماراتها. علمًا بأن أداء الصندوق لن يقتصر ىلع 
االستثمار يف املال الجريء فقط، حيث سيقوم أيضا باالستفادة 
من  والنمو  بالتوسع  استثماراتها  ملساندة  الشركة  أصول  من 
خالل نظام حوكمة وتشغيل مستقل مصمم لهذا الشأن حسب 

أفضل املمارسات العاملية. 

ويبين الجدول التالي إيرادات األنشطة الرئيسة ىلع مستوى املجموعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر: 

البيان )ماليين الرياالت(

شركة االتصاالت 
السعودية 

)اململكة العربية 
السعودية(

شركة قنوات 
االتصاالت 

السعودية )سيل 
املتقدمة سابقًا(

قطاعات تشغيلية 
اإلجمالياإلستبعاداتآخرى

2017م

27,570,484)972,852(3,047,830-25,495,506خطوط الهاتف الجوال

5,947,882---5,947,882خطوط الهاتف الثابتة

8,546,002)1,210,268(4,007,263-5,749,007البيانات

8,682,307-4,264,2803,055,0951,362,932الخدمات املدارة وأخرى

41,456,6753,055,0958,418,025)2,183,120(50,746,675

2016م

28,431,561)3,597,429(3,244,500-28,784,490خطوط الهاتف الجوال

  6,326,890---6,326,890خطوط الهاتف الثابتة

7,733,713)1,161,654(3,711,328-5,184,039البيانات

10,181,495-5,902,6043,028,6571,250,234الخدمات املدارة وأخرى

46,198,023  3,028,6578,206,062)4,759,083(52,673,659

الشركة السعودية لقياس وسائل االعالم   •

باالستثمار  السعودية  االتصاالت  شركة  قامت  2013؛  عام  خالل 
النشاط  وبدأ  اإلعالم،  وسائل  لقياس  السعودية  الشركة  يف 
نسب  قياس  عملها  ومجال  2014م  عام  يف  للشركة  التشغيلي 
املشاهدة التلفزيونية بهدف تزويد السوق اإلعالمي بمعلومات 
االتصاالت  شركة  تمتلك  الصحيح.  املعلومة  مصدر  إلى  تستند 
 54 البالغ  الشركة  مال  رأس  من   %10,42 نسبته  ما  السعودية 
مليون ريال سعودي، ما يعادل نحو 5,6 مليون ريال سعودي كما 
يف 31 ديسمبر 2017م، ويقع مركزها الرئيسي يف اململكة العربية 
العربية  اململكة  يف  التشغيلي  نشاطها  وتمارس  السعودية 

السعودية.

ب- األداء املالي للمجموعة 
ريال  مليون   10,133 مبلغ  2017م  لعام  الربح  صايف  بلغ   •
2016م  لعام  سعودي  ريال  مليون   8,899 مقابل  سعودي 
وذلك بارتفاع قدره 13,9%، وبلغت ربحية السهم لعام 2017م 
5,07 ريال سعودي مقابل 4,45 ريال سعودي لعام 2016م. 
ريال  مليون   29,491 مبلغ  2017م  لعام  الربح  إجمالي  وبلغ 
2016م  28,688 مليون ريال سعودي لعام  سعودي مقابل 
لعام  التشغيلي  الربح  بلغ  كما   ،%2,8 قدره  بارتفاع  وذلك 
2017م 11,085 مليون ريال سعودي مقابل 9,951 مليون ريال 

سعودي لعام 2016م وذلك بإرتفاع قدره %11.4.
والزكاة  والفوائد  واإلطفاء  االستهالك  قبل  الربح  بلغ   •
ريال  مليون   19,293 2017م  لعام   )EBITDA( والضرائب 
2016م  لعام  ريال سعودي  مليون   18,029 مقابل  سعودي 

وذلك بارتفاع قدره %7.
بلغ حجم إجمالي األصول 108,113 مليون ريال سعودي يف   •
ريال سعودي يف  مليون   101,777 مقابل  م  عام2017  نهاية 

نهاية عام 2016م، بارتفاع قدره %6,2.
بلغ حجم الحسم 44,868 مليون ريال سعودي يف نهاية عام   •
2017م مقابل  40,499 مليون ريال سعودي يف نهاية عام 

2016م، بارتفاع قدره %10,8.
انعكست  عالية  وأرباح  قوي  مالي  بمركز  املجموعة  تتمتع   •
ريال  مليون   62,241 إلى  لتصل  مساهميها  حقوق  ىلع 
ريال  مليون   59,941 مقابل   2017م  عام  بنهاية  سعودي 

سعودي يف نهاية عام 2016م، بارتفاع قدره %3.8.

األثر املالي لألنشطة الرئيسة ىلع مستوى املجموعة   •
تزاول املجموعة نشاطًا رئيسيًا يتمثل بتقديم خدمات االتصاالت 
تتعلق  املجموعة  إيرادات  أغلبية  إن  بها.  املتعلقة  والسلع 
وشركة  السعودية  االتصاالت  )شركة  اململكة  داخل  بعملياتها 
قنوات االتصاالت السعودية(. تعمل املجموعة خارج اململكة من 
املشتركة  ومشاريعها  الزميلة  وشركاتها  التابعة  شركاتها  خالل 

يف دول متعددة. 
يوزع اإليراد ىلع القطاع التشغيلي بناًء ىلع املنشأة التي قامت 
بتقديم تقرير اإليراد. تحسب املبيعات بين القطاعات وفقا ألسعار 

التعامل التجاري العادي.
القطاعات التي تم اإلفصاح عنها بشكل مستقل تجاوزت مستوى 
ضمن  األخرى  التشغيلية  القطاعات  باقي  ُجمعت  ُثّم  ومن   %75

“قطاعات تشغيلية أخرى”.
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خالصة أصول وخصوم املجموعة ونتائج أعمالها للسنوات املالية الخمس األخيرة:

تم اإلعداد وفقًا ملعايير املحاسبة السعوديةتطبيق املعايير
تم اإلعداد وفقًا للمعايير الدولية للتقرير 

املالي واملعايير واإلصدارات األخرى 
املعتمدة يف اململكة العربية السعودية

الرياالت(  )ماليين  2013البيان 
موحدة مراجعة

2014
موحدة مراجعة

2015
موحدة مراجعة

2016
موحدة مراجعة

2017
موحدة مراجعة

قائمة الدخل:

45,60545,82650,65152,67450,747إيرادات النشاط

)39,662()42,723()38,792()34,194()34,616(مصاريف النشاط

10,98911,63211,8599,95111,085مجمل ربح النشاط

6)74()1,373(532)541(اإليرادات واملصروفات األخرى – صايف

)958()978()1,228()1,205()551(الزكاة والضرائب وحقوق امللكية غير املسيطرة

9,89710,9599,2588,89910,133صايف الدخل

الدخل الشامل اآلخر 

)117()64(---إجمالي بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلى قائمة الدخل 
إجمالي البنود التي قد يعاد تصنيفها الحقا إلى 

14173---قائمة الدخل 

أثر التغير يف الدخل املتعلق بحقوق امللكية غير 
)6(4---املسيطرة 

)50(81---إجمالي ) الخسارة الشاملة ( / الدخل الشامل اآلخر 

8,98010,083---إجمالي الدخل الشامل 

قائمة املركز املالي:

32,17131,06936,98940,56444,813أصول متداولة ) أ (

19,66016,04322,71429,80933,828خصوم متداولة ) ب (

12,51115,02614,27510,75510,985رأس املال العامل ) أ - ب (

32,17131,06936,98940,56444,813أصول متداولة

12,18916,27214,40113,95415,585األصول األخرى غير املتداولة

43,01042,75245,27147,25947,715األصول الثابتة وغير امللموسة

87,37090,09396,661101.777108,113إجمالي األصول

19,66016,04322,71429,80933,828الخصوم املتداولة

6,9765,7853,7444,0174,006قروض طويلة األجل

4,5716,9378,2416,6737,034الخصوم األخرى

31,20728,76534,69940,49944,868إجمالي الخصوم

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

36,23040,42240,54139,94142,242االحتياطيات واألرباح املبقاة وفروقات الترجمة

56,23060,42260,54159,94162,242حقوق املساهمين

9061,4211,3371,003)67(حقوق امللكية غير املسيطرة

56,16361,32861,96261,27863,245إجمالي حقوق امللكية

87,37090,09396,661101,777108,113إجمالي الخصوم وحقوق امللكية
قائمة التدفق النقدي: 

19,72018,78120,71618,37516,700صايف التدفق النقدي التشغيلي

)7,790()7,728()11,737()8,887()15,662(صايف التدفق النقدي االستثماري

)9,980()11,511()9,942()5,387()4,512(صايف التدفق النقدي التمويلي

)1,070()864()963(4,507)454(صايف التدفق النقدي

1,6149605,4674,4883,631النقد والنقد املماثل أول الفترة

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

76---أثر  فروقات ترجمة العمالت األجنبية 
9605,4674,5043,6312,567النقد والنقد املماثل آخر الفترة

أعدت املجموعة قوائمها املالية املوحدة لعامي 2016م و2017م وفق املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة يف اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات   •
األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

التحليل الجغرايف إليرادات الخدمات املوحدة ىلع مستوى املجموعة:  •

الخارجية ىلع مستوى  االستثمارات  ريال سعودي ساهمت  مليون   50,747 بلغت  إيرادات  إجمالي  2017م  عام  املجموعة خالل  حققت 
املجموعة بما نسبته 8.94% منها والجدول التالي يوضح التوزيع الجغرايف لها:

إيرادات أخرى -غير محلية )ماليين الرياالت(إيرادات اململكة العربية السعودية -محلية )ماليين الرياالت(

اإلجمالي
شركة االتصاالت السعودية والشركة العربية لخدمات اإلنترنت 

واالتصاالت املحدودة )حلول إس تي سي( وشركة االتصاالت لالستثمار 
التجاري املحدودة وشركة قنوات االتصاالت املحدودة )سيلكو سابقًا( 
وشركة االتصاالت السعودية املتخصصة )برافو سابقًا( وشركة سفاير 

املحدودة وشركة عقاالت املحدودة )عقاالت(

شركة فيفا البحرين )فيفا البحرين( وشركة إس 
تي سي الخليج لالستثمار القابضة – )إس تي سي 

الخليج( 
وشركة االتصاالت الكويتية

)فيفا الكويت(

46,2104,53750,747

و فيما يخص التوزيع املحلي لإليرادات فإنه ال يتوافر تحليل جغرايف إليرادات الشركة ىلع املستوى املحلي نظرًا لطبيعة عمل القطاع 
وذلك ألن اإليراد الناتج عن العميل ليس مرتبطًا بمنطقة واحدة، حيث يتم إنشاء حساب العميل يف منطقة ما واملكاملات التي يتم 
فوترة العميل بها تكون حدثت يف عدة مناطق وذلك حسب وجوده داخل اململكة، و فيما يخص املكاملات الدولية والتجوال الدولي 

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

أبرز النتائج التشغيلية ىلع مستوى املجموعة لعام 2017م مقارنة بعام 2016م:

الرياالت( )ماليين  %التغير2016م موحدة2017م موحدةالبيان 

قائمة الدخل: 

)4%()1,927(50,74752,674اإليرادات 

11%2,730)23,986()21,256(تكلفة اإليرادات

3%29,49128,688803إجمالي الربح

2%330)18,737()18,406(إجمالي املصاريف التشغيلية

11%11,0859,9511,133الربح التشغيلي

108%)81)74(6اإليرادات واملصروفات األخرى 

4%30)751()721(الزكاة والضرائب 

14%10,3709,1261,244صايف الدخل

14%8,8991,234 10,133صايف الدخل العائد إلى مساهمي الشركة 

4%23722710صايف الدخل العائد إلى حقوق امللكية غير املسيطرة

10,3709,1261,244%14

يعود سبب ارتفاع صايف الربح لعام 2017م بمبلغ 1,234 مليون ريال مقارنة بالعام السابق بشكل رئيس إلى األسباب التالية:

انخفاض تكلفة الخدمات بمبلغ 2,730 مليون ريال الذي قابله انخفاض يف اإليرادات بمبلغ 1,927 مليون ريال مما أدى إلى ارتفاع إجمالي 
الربح بمبلغ 803 مليون ريال.

انخفاض املصاريف التشغيلية بمبلغ 330 مليون ريال. 

مكاسب اإليرادات واملصاريف األخرى بمبلغ قدره 6 ماليين ريال خالل عام 2017م مقارنة بخسائر بمبلغ )74( مليون ريال بالعام السابق.

انخفاض مخصص الزكاة و الضريبة بمبلغ 30 مليون ريال.
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قروض )مرابحات وصكوك( املجموعة وتتمثل فيما يلي:  •

2016م موحدة2017م موحدةالبيان )ماليين الرياالت(

6481,867مرابحات قصيرة األجل 

2,0062,017مرابحات طويلة األجل

2,6543,884إجمالي املرابحات

2,0002,000صكوك 

4,6545,884اإلجمالي

وفيما يلي تفاصيل الصكوك:  •

الشريحة  ريال سعودي كحد أقصى وتم إصدار  تبلغ خمسة مليار  إجمالية  برنامج صكوك بقيمة  السعودية  اعتمدت شركة االتصاالت 
األولى،  وفيما يلي بياناتها كما يف 31 ديسمبر 2017م:

تاريخ االستحقاقالقيمة اإلجمالية لإلصدار    فئة اإلصدارتاريخ اإلصداراإلصدار

9 يونيو 2024م2 مليار ريال سعودي1 مليون ريال سعودي9 يونيو 2014مصكوك االتصاالت

تم إصدار الصكوك املوضحة أعاله بالقيمة اإلسمية دون حسم أو عالوة إصدار. تحمل هذه الصكوك عائدًا يحسب ىلع أساس )سايبور( 
لثالثة أشهر+ هامش قدرة 70 نقطة أساس وملدة 10 سنوات تدفع كل ثالثة أشهر.

فيما يلي تفاصيل املرابحات:  •

املسدد خالل جميع املبالغ بماليين الرياالت السعودية
الرصيد القائمالعام

 الجهةالشركة
املانحة

 طبيعة
التمويل

 مدة
التمويل

 تاريخ
 الحصول ىلع

التمويل
 قيمةالعملة

التمويل
 قيمة

2016م2017ماملستخدم
 الجزء غيرالجزء املتداول

املتداول

2016م2017م2016م2017م

شركة 
االتصاالت 

السعودية – 
اململكة العربية 

السعودية

10 مرابحةبنك سامبا
سنوات

 أبريل –
2008

 ريال
55-1,0001,00011011055110سعودي

 بنك
10 مرابحةالرياض

سنوات
 أبريل –
2008

 ريال
194-3,5003,500389389194389سعودي

 بنك
10 مرابحةاألهلي

سنوات
 أبريل –
2008

 ريال
278-5,0005,000556556278556سعودي

527-5271,055املجموع

الشركات 
التابعة

 بنوك
 دولية

ومحلية

 مرابحة
 وتورق

 وتسهيالت
ائتمانية

 من سنة
 إلى 10
سنوات

------1218122,0061,490

إجمالي 
مرابحات 

أو قروض 
املجموعة

6481,8672,0062,017

- بعض املرابحات املذكورة أعاله مضمونة بسندات ألمر واعتمادات مستندية.
- يتضمن الجزء املتداول وغير املتداول من املرابحات ىلع مرابحات بحوالي 108 مليون ريال مقابل رهن أصول ثابتة.

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

السببالوصفماليين الرياالتبيان 

3,635 الرسوم الحكومية

ما يتم سداده أو تحميله ىلع الفترة وفقًا ألحكام التراخيص 
ورسوم  تجاريًا  الخدمة  تقديم  مقابل  للشركة  املمنوحة 

استخدام الطيف الترددي.
متطلب نظامي

6,702 أنصبة أرباح

أرباح  كتوزيعات  الفترة  ىلع  تحميله  أو  سداده  يتم  ما 
االستثمارات  )صندوق  الحكومية  والجهات شبه  للحكومة 
العامة  واملؤسسة  للتقاعد  العامة  واملؤسسة  العامة 

للتأمينات االجتماعية(.

متطلب نظامي

623التأمينات االجتماعية
الفترة وفقًا ألحكام نظام  أو تحميله ىلع  يتم سداده  ما 

متطلب نظاميالعمل يف اململكة العربية السعودية.

626 الزكاة وضريبة االستقطاع وأخرى

ما يتم سداده أو تحميله ىلع الفترة وفقًا ألحكام وقواعد 
فريضة الزكاة ونظام ضريبة الدخل ورسوم نظام سداد يف 

اململكة العربية السعودية. 
متطلب نظامي

إجمالي املستحق واملدفوع إلى 
الجهات الحكومية وشبه الحكومية

11,586
   تمثل املبالغ النظامية املستحقة واملدفوعة لحكومة 

اململكة العربية السعودية.

العقوبات والجزاءات والقيود االحتياطية   •

أصدرت لجنة الفصل يف هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ومجلس املنافسة وغيرها عددًا من القرارات ضد الشركة، وانطالقًا من 
مسؤوليتها يف دفاعها عن حقوق املساهمين بناًء ىلع الحق املمنوح لها بموجب نظام االتصاالت تظلمت ىلع تلك القرارات بموجب 

دعاوى قضائية ٌرفعت أمام القضاء.

وتتنوع أسباب تلك القرارات الصادرة ضد الشركة، فبعضها يتعلق بتأسيس شرائح االتصال مسبقة الدفع، والبعض اآلخر يتعلق بما ينسب 
للشركة من إدعاء بعدم تمرير املكاملات الدولية عبر شبكة مشغل آخر أو عدم تفعيل خدمة نقل األرقام، أو تقديم عروض غير معتمدة 
من الهيئة، واستخدام ترددات دون ترخيص، كما يوجد بعض من القرارات املتعلقة بشكاوى العمالء التي ترى الهيئة أن الشركة تتأخر 
يف الرد عليها، حيث بلغ عدد القضايا التي رفعتها الشركة ضد تلك القرارات )1.057( قضية بنهاية العام املالي 2017م، بقيمة إجمالية قدرها 

)831( ثمانمائة وواحد وثالثون مليون ريال سعودي، وتفصيل موقف هذه القضايا ىلع النحو التالي:
 )510( إجمالية قدرها  بقيمة  )284( قضية  2017م عددها  العام املالي  بنهاية  الشركة  نهائية لصالح  أحكام  قضايا منتهية بموجب   •

ماليين ريال سعودي.
قضايا منتهية بموجب أحكام نهائية ضد الشركة بنهاية العام املالي 2017م عددها )437( قضية بقيمة إجمالية قدرها )226( مليون   •

ريال سعودي.
قضايا قائمة وما زالت منظورًة أمام ديوان املظالم بنهاية العام املالي 2017م عددها )336( قضية بقيمة إجمالية قدرها )95( مليون   •

ريال سعودي منها )31( قضية صدر بشأنها أحكام ابتدائية لصالح الشركة بقيمة إجمالية قدرها )20( مليون ريال سعودي.

املخاطر املحتملة  •

املخاطر االستراتيجية والتشغيلية:   -

يتميز قطاع االتصاالت باملنافسة القوية، ويتطلب توفير بنية تحتية ضخمة، ويستدعي ذلك تحديد فترات دورية قصيرة لتقييم التهديدات 
بالتغييرات  يتسم  االتصاالت  قطاع  ولكون  الشركة.  والسمعة ىلع  املالي  التأثير  من  الحد  أجل  من  بها  املرتبطة  املخاطر  وتخفيف 

املتسارعة فمن الطبيعي توقع ظهور مخاطر جديدة تتطلب التعرف عليها بوقت مبكر ودراستها ىلع نحو شامل.

قامت الشركة بتحديد املخاطر وتحليلها ودراسة خطط درئها من خالل إطار عمل إدارة املخاطر داخل الشركة ، وىلع ضوء املتغيرات يف 
التشريعات التنظيمية والحالة االقتصادية وما يرتبط بها من فرص وتحديات، وما تضمنه تطبيق رؤية اململكة العربية السعودية 2030 
وبرنامج التحول الرقمي الهادف لتقليل االعتماد ىلع النفط كمصدر دخل رئيسي يف اململكة العربية السعودية والوصول إلى اقتصاد 

مستدام.

موضح أدناه أهم خمس مخاطر استراتيجية وتشغيلية تم تحديدها بعد تطبيق إجراء إدارة املخاطر، وفقًا للمعيار الدولي إلدارة املخاطر 
ISO 31000، وبعض اإلجراءات املتطلبة لدرئها، وكذلك تم تحديد املخاطر املالية يف الجزء الخاص باألداء املالي.
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خطط درء الخطر الخطر

من  تقلل  كما  العميل  قيمة  من  وتعزز  تزيد  منتجات  عدة  الشركة  ابتكرت 
احتمالية فقده، كما أطلقت الشركة عدة عروض تالئم عمالءها ضمن حملة 

تعزيز الوالء للشركة.

انخفاض القوة الشرائية للعمالء بسبب املتغيرات  1( املتغيرات االقتصادية: 
االقتصادية املحلية والعاملية قد يؤثر يف إيرادات الشركة وصايف األرباح.

أطلقت الشركة استراتيجية جديدة للنمو، وأنشأت صندوقا لرأس املال الجريء 
STV بحجم استثمارات 500 مليون دوالر أمريكي. ويختص الصندوق باالستثمار 
التي  الواعدة وباألخص يف املجاالت  الرقمية  التقنيات والقطاعات  عامليًا يف 
ىلع  وتساعدها  التحتية  والبنية  أصولها  من  االستفادة  من  الشركة  تمكن 
تمكين استثماراتها من النمو والتوسع يف مجاالت مختلفة، وذلك إدراكًا من 
الشركة بأن العالم يشهد تحواًل رقميًا مليئًا بالفرص الواعدة يف مجال االقتصاد 
باملنطقة  الرقمية  املنظومة  تنمية  يف  الرائد  الشركة  لدور  ودعما  الرقمي، 

ودورها الريادي يف دعم رؤية اململكة العربية السعودية 2030.

2( االستثمار يف مجال التقنية والنمو: احتمال عدم اختيار التقنية املناسبة يف 
إطار تلبية احتياجات العمالء املتغيرة مع مواكبة التطورات التقنية قد يؤدي 
العوائد  تحقيق  القدرة ىلع  أو عدم  التنافسية  امليزة  الحفاظ ىلع  إلى عدم 

املتوقعة لالستثمار.

أنشأت الشركة وحدة تنظيمية متخصصة يف األمن السيبراني، تهدف لوضع 
األنظمة والسياسات الداخلية، وترفع من مستويات إجراءات األمان، وتشرف 
ىلع وضع خطط أمن املعلومات قصيرة وطويلة املدى. كذلك يقوم مركز 

العمليات األمنية )SOC( باملراقبة الدائمة.

3( الهجمات السيبرانية: زيادة الهجمات اإللكترونية والحرب ىلع البنية التحتية 
وخاصة عند استخدام التقنيات الجديدة أو التطبيقات غير املحمية قد تؤدي 
إلى آثار سلبية ىلع عمليات التشغيل، وبالتالي عقوبات قانونية و أضرار مادية.

أهم  تستهدف  التي  الكوارث  الحتواء  كبير  برنامج  بتنفيذ  الشركة  تقوم 
استمرارية  لضمان  االستعدادية  القدرة  رفع  بهدف  والخدمات،  األنظمة 
خطط  للطوارئ  االستجابة  فريق  وُيراجع  الشركة.  داخل  والخدمات  األعمال 

الطوارئ ىلع نحو دوري.

االستعداد  إجراءات  فاعلية  ضعف  الكوارث:  واحتواء  األعمال  استمرارية   )4
يعطل  قد  ومستوياتها  بأنواعها  الكوارث  مواجهة  يف  األعمال  الستمرارية 
العمالء،  وسائر  املصرفية  أو  الصناعية  للقطاعات  االتصاالت  خدمات  توفير 

وبالتالي التدفقات النقدية مع تأثير يف العالمة التجارية والسمعة.

أنشأت الشركة وحدة تنظيمية متخصصة بااللتزام، تعمل ضمن إطار تنظيمي 
سيسهم يف رفع قدرة الشركة ىلع االلتزام بالقوانين والتشريعات التنظيمية 

الجديدة وتطبيق أفضل املمارسات العاملية. 
يتم مراقبة وإدارة املخالفات واالنتهاكات داخل الشركة لضبط عملية االلتزام 

باإلطار التنظيمي والحد من أي خسائر مالية محتملة.

والتنظيمية  القانونية  باألنظمة  االلتزام  والقانونية:  التنظيمية  التطورات   )5
لسمعة  كبيرًا  ضررًا  يسبب  وعدمه  بالشركة،  قصوى  أولوية  يعد  واملالية 
الشركة، ويتسبب يف غرامات مالية كبيرة، وتؤدي إلى تعطيل األعمال مما 

قد ينتج عن ذلك خسائر مالية.

املخاطر املالية:  -

مخاطر معدل الربح  •

تنشأ مخاطر املجموعة الرئيسية املتعلقة بمعدل الربح من القروض واألصول املالية بمعدالت فائدة متغيرة. تقوم املجموعة بإدارة 
مخاطر معدالت الربح من خالل استخدام عقود مقايضة معدل الربح. لم يحدث أي تغيير ىلع تعرض املجموعة ملخاطر الربح أو الطريقة 

التي تدار بها هذه املخاطر وقياسها.

تم تحليل األثر أدناه بناًء ىلع التعرض ملعدالت الربح بالنسبة لألدوات املالية غير املشتقة يف نهاية السنة املالية. وحيث إن تحليل األثر 
يشير إلى أثر التغير يف معدل الربح السائد يف السوق ىلع الربح أوالخسارة، وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات ذات املعدل املتغير، فقد 
تم إعداد هذا التحليل بافتراض أن املبالغ القائمة يف نهاية السنة هي قائمة طوال السنة. إن الزيادة أو النقص بمقدار 20 نقطة أساس 
تمثل تقييم اإلدارة للتغيرات املعقولة املحتملة يف معدل الربح. إذا كانت معدالت الربح أىلع )أقل( بمقدار 20 نقطة أساس مع إبقاء 
بقية املتغيرات ثابتة، سينخفض )سيرتفع( ربح املجموعة بمبلغ 5.061 ألف ريال سعودي. هذا األثر اإلفتراضي ىلع ربح املجموعة ينشأ 

بشكل أساسي من األثر املحتمل لاللتزامات املالية بمعدل ربح متغير.

إدارة مخاطر العمالت األجنبية  •

ُيعد الريال السعودي العملة الوظيفية للمجموعة واملثبت سعر صرفه  مقابل الدوالر األمريكي. وعليه، فإن املجموعة معرضة فقط 
لتقلبات أسعار الصرف من العمليات بالعمالت األجنبية األخرى عدا الدوالر األمريكي. ولذا فإن خطر تقلب العمالت األجنبية منخفض 

ىلع مستوى املجموعة.

إدارة مخاطر االئتمان   •

لدى املجموعة سياسات وإرشادات معتمدة تسمح فقط بالتعامل مع أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني مرتفع وتضع حدود بمقدار 
ائتماني جيد صادرة عن  تصنيف  ذات  أخرى  أطراف  لدى  باالستثمار فقط  املجموعة  وإرشادات  لكل طرف. تسمح سياسات  التعرض 
وكاالت تصنيف ائتمان عاملية وتقيد التعرض للمخاطر لكل جهة ىلع أن ال تتعدى نسبة التعرض عن 30% من حقوق ملكية الشركاء 
يف الطرف اآلخر. أيضًا فإن تعرض املجموعة الستثمار يجب أن ال يتعدى 20% من االستثمارات القائمة املصدرة من الطرف اآلخر. تتم 

مراقبة مخاطر االئتمان الخاصة  للمجموعة بشكل ربع سنوي.

)41( يف القوائم املالية املوحدة السنوية، فإن تركيز املخاطر املتعلقة باملدينين  باستثناء تركيز مخاطر االئتمان املذكور يف إيضاح 
التجاريين ُيعد محدودًا ألن عمالء املجموعة يتكونون من عدد كبير من عمالء غير ذوي العالقة. يتم وضع شروط الدفع والحد االئتماني 
بالتوافق مع معايير الصناعة. يتم إجراء تقييم مستمر للوضع املالي للمدينين التجاريين. وتعتقد اإلدارة عدم الحاجة لتكوين مخصص 

مخاطر ائتمان زيادة عن املخصص االعتيادي للديون املشكوك يف تحصيلها.

باإلضافة إلى ذلك، تتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان بشأن الضمانات املالية املقدمة فيما يتعلق بترتيبات التمويل لبعض الشركات 
التابعة. إن الحد األىلع لتعرض املجموعة لهذه املخاطر هو املبلغ األىلع الذي قد يتعين ىلع املجموعة سداده عند استحقاق الضمان. 

ال يوجد أي مؤشر أو واقعة تدل ىلع أن املجموعة ستتكبد أي خسائر بشأن ضماناتها املالية بتاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة.

إدارة مخاطر السيولة  •

وضعت املجموعة إطار عمل شامل إلدارة مخاطر السيولة من أجل الوفاء بمتطلبات التمويل والسيولة القصيرة واملتوسطة والطويلة 
األجل للمجموعة ىلع ضوء التعليمات املعتمدة.

تقوم املجموعة بالتأكد من توافر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات نقدية واستثمارات قصيرة األجل وتسهيالت ائتمانية تلتزم 
بها وغير مسحوبة من بنوك محلية ودولية ذات تصنيف ائتماني )أ(.

تحدد املجموعة متطلبات سيولتها عن طريق املراقبة املستمرة لتوقعات النقد قصيرة وطويلة األجل باملقارنة مع التدفقات النقدية 
الفعلية.

يتم مراجعة موقف السيولة باملجموعة شهريًا ويتم إجراء اختبارات باستخدام عدة افتراضات متعلقة باملصاريف الرأسمالية، وتوزيعات 
األرباح، وتحصيل املدينين التجاريين، وسداد القروض دون إعادة التمويل، باإلضافة لذلك فإن التسهيالت غير املستخدمة املوجودة 

لدى املجموعة تقلل مخاطر السيولة.

لدى املجموعة تسهيالت تمويل بمبلغ 1,470 مليون ريال سعودي، تم استخدام 1,387 مليون ريال إلصدار خطابات ضمان تتوقع إدارة 
املالية مستحقة  يماثله واملتحصالت من األصول  والنقد وما  التشغيلية  النقدية  التدفقات  األخرى من  بالتزاماتها  املجموعة وفاءها 

السداد.

قامت املجموعة أيضًا بضمان 75% من قيمة محفظتها االستثمارية املتنوعة والبالغة 4 مليار ريال سعودي كتسهيالت اقتراض متاحة.

قياس القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املالية  •

قامت اإلدارة بقياس القيم العادلة لألدوات املالية واملتمثلة يف أرصدة املدينين التجاريين واألرصدة املدينة األخرى واملرابحات قصيرة 
األجل والنقد وما يماثله وأرصدة الدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى، وعليه فإن القيم العادلة لهذه األدوات املالية تقارب قيمتها 
الدفترية بشكل كبير نظرًا لقصر أجل استحقاقها. يتم إدراج القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املالية باملبلغ الذي يمكن بموجبه تبادل 

األداة يف معاملة حالية بين أطراف راغبة، بخالف عملية البيع اإلجباري أو التصفية.

النسب  بناًء ىلع  املقدرة  املستقبلية  النقدية  والتدفقات  للصكوك  املعروضة  األسعار  بناًء ىلع  املالية  لألصول  العادلة  القيمة  ُتقدر 
التعاقدية والنسب اآلجلة للسلع وفق منحنيات مستقبلية يمكن مالحظتها يف نهاية السنة املالية لألصول األخرى يف املحفظة التي 
تم حسمها بمعدل يعكس مخاطر االئتمان ألطراف أخرى متعددة. تصنف القيمة العادلة ضمن املستوى الثاني من التسلسل الهرمي 
للقيمة العادلة. لم يكن هناك تحويل بين املستوى األول والثاني خالل السنة. علما بأن سياسة املجموعة تتضمن االعتراف بالتحويل 
من وإلى مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بنهاية السنة املالية. ويتم الحصول ىلع القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع 

من تقرير صايف قيمة األصول املتسلمة من مدير الصندوق وتندرج ضمن املستوى الثالث للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

سياسة املحاسبة )التحول إلى املعايير الدولية للتقرير املالي(  •

للتقرير  الدولية  إلى املعايير  القانونيين  الهيئة السعودية للمحاسبين  الصادرة عن  التحول من معايير املحاسبة  برنامج  الشركة  أتمت 
املالي واملعايير و اإلصدارات و اإلرشادات املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

تم احتساب األثر الناتج عن ذلك من تاريخ التحول 1 يناير 2016م، وإعداد القوائم املالية املوحدة لعام 2017م، بما يتفق تمامًا مع املعايير 
الدولية إلعداد التقرير املالي واإلرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتم مراجعة هذه القوائم املالية وفقًا 

ملعايير املراجعة الدولية، وأصدر املراجع الخارجي رأي مطلق )غير متحفظ(.

سيتم تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقرير املالي الجديدة، املعيار الدولي )9: األدوات املالية( و )15: االيراد من العقود مع العمالء( 
اعتبارًا من 1 يناير 2018م، واملجموعة يف املرحلة النهائية لتقييم ومراجعة أثر تطبيق هذه املعايير يف القوائم املالية املوحدة.

معامالت مع أطراف ذات العالقة    •

املعامالت التجارية واألرصدة مع الجهات ذات العالقة )شركات زميلة ومشاريع مشتركة(  •

خالل السنة، بلغت تعامالت املجموعة التجارية مع الجهات ذات العالقة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ما يلي:

20172016البيان )آالف الرياالت(

 خدمات االتصاالت املقدمة

267,802     457,382 شركات زميلة

15,344    17,347 مشاريع مشتركة

474,729     283,146
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20172016البيان )آالف الرياالت(

خدمات االتصاالت املتسلمة 

6,06716,042شركات زميلة

18,92766,968مشاريع مشتركة 

24,99483,010

وفيما يلي بيان باألرصدة القائمة يف نهاية السنة املالية:املشاريع املشتركة والشركات الزميلة  •

مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقةمبالغ مستحقة من جهات ذات عالقةالبيان )آالف الرياالت(

31 ديسمبر
2017م

31 ديسمبر 
31 ديسمبر 1 يناير 2016م2016م

2017م
31 ديسمبر 

2016م
1 يناير
2016م

  12,449  29,28332,702  44,568  325,069158,902 شركات زميلة

  2,215  89,41581,911  3,376  19,1006,458 مشاريع مشتركة 

344,169165,360  47,944  118,698114,613  14,664  

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

بلغت اإليرادات املتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م: 5,355 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 
2016م: 5,877 مليون ريال سعودي( وبلغت املصاريف املتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية )متضمنة الرسوم الحكومية( للسنة 

املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م: 3,973 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: 4,477 مليون ريال سعودي(.

بلغ إجمالي املدينين التجاريين مع الجهات الحكومية كما يف 31 ديسمبر 2017م: 18,822 مليون ريال )31 ديسمبر 2016م: 12,534 مليون 
31 ديسمبر  6,546 مليون ريال سعودي( وبلغ إجمالي الدائنين التجاريين مع الجهات الحكومية كما يف  2016م:  1 يناير  ريال سعودي، 

2017م، مبلغ 6,872 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: 3,784 مليون ريال سعودي، 1 يناير 2016م: 2,010 مليون ريال سعودي(. 

القروض إلى جهات ذات عالقة   •

الرياالت( 1 يناير 2016م31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017مالبيان )آالف 

2,0939,9032,241قروض لكبار موظفي اإلدارة 

مصالح األطراف 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
أسست شركة االتصاالت السعودية استراتيجيتها الجديدة انطالقًا من التوجهات الطموحة التي حملتها رؤية اململكة 2030، والتطورات 
الثالث  للسنوات  الشركة  استراتيجية  تدشين  تم  وقد  للشركة.  الحالية  الواعدة  والقدرات  القوة  ونقاط  االتصاالت،  الكبيرة يف صناعة 
القادمة تحت مسمى “التحدي”، والتي تسعى إلى تحقيق النمو للشركة من خالل تنويع األعمال مع األخذ باالعتبار حماية أصول الشركة  

األساسية وتنميتها يف آن واحد. 

:)DARE( أركان استراتيجية “التحدي “ لشركة االتصاالت السعودية

التحول الرقمي للقدرات التشغيلية  .1
يف ظل التوجهات والتحوالت الرقمية التي تشهدها صناعة االتصاالت بشكل متزايد، فإن الشركة تركز ىلع التحول الرقمي لعملياتها 

وإجراءاتها الداخلية لرفع درجة الكفاءة ىلع مستوى الشركة والتمكين الرقمي لجميع تعامالت العمالء.

تسريع أداء األصول األساسية  .2
تعزيز قاعدة أصول الشركة وتقديم خدمات مبتكرة ومتطورة لجميع عمالئها، وستواصل الشركة تقديم خدمات رقمية مطورة تدمج 
ما بين االتصاالت والترفيه وخدمات تكنولوجيا املعلومات. وتماشيا مع التزامها بمواصلة االستثمار ودعم برنامج التحول الوطني يف 
من  كبيرة  مجموعة  تقديم  مع   ،)FTTH( الضوئية  االلياف  شبكات  توصيل  يف  بالتوسع  الشركة  ستقوم  السعودية،  العربية  اململكة 
نحو  الكبيرة يف سعيهم  والشركات  الحكومية  للجهات  لتصبح شريكا  قدراتها  تطوير  الشركة  السياق، ستواصل  ذات  الخدمات. ويف 

الرقمنة، وسيتم دعم كل ما سبق من خالل برنامج ذي كفاءة وتصميم عالي، ويتم تنفيذه من خالل خطط تنفيذ محددة.

3.  إعادة تصميم معايير تجربة العمالء بمستويات عاملية
تعتزم الشركة تعزيز مكانتها التجارية من خالل تقديم تجربة متميزة للعمالء لجميع الشرائح. حيث أن ثقافة “العميل أوال” جزء ال يتجزأ 

من املفاهيم التي تدعمها رقمنة تجربة العمالء بشكل مبسط وشخصي. 

4.  التوسع الكبير يف السعة والنطاق
وسيتمحور  عالية.  قيمة  ذي  نمو  تحقيق  إلى  الشركة  ستسعى 
 )2 الرقمية  الخدمات   )1  : بعناية  مختارة  ركائز  ثالثة  حول  النمو 

املنصات 3( الربط والبنية التحتية.

فإن  طرحها،  يتم  التي  الخدمات  إلى  املوجهة  الفرص  زيادة  مع 
منطقة  يف  الرائدة  الشركة  لتصبح  قدراتها  من  ستعزز  الشركة 
التي  الرقمية  الخدمات  يف  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
وخدمات  الرقمية  املالية  والخدمات  اإلعالم  وسائل  ىلع  تركز 
تقوم  سوف  ذلك،  ىلع  وعالوة  الشاملة.  املعلومات  تكنولوجيا 
 )IOT( األشياء  إنترنت  لتعزيز  الرقمية  الخدمات  منصات  بتوسيع 

والبيانات الكبيرة واألمن السيبراني.

د – املوارد البشرية 
تركزت أعمال ونشاطات املوارد البشرية خالل العام 2017م ىلع 
والتي  االستراتيجية  واملشاريع  املبادرات  من  مجموعة  اتمام 
الشركة، وتساهم  أعمال  نوعية يف  نقلة  إحداث  ستساعدنا ىلع 
أكثر تمحورًا حول عمالئها وموظفيها ىلع حد سواء.  يف جعلها 
البشرية  املوارد  لنشاط  استراتيجية  اعداد  يف  الشركة  وبادرت 
التركيز ىلع  الشركة وتتكامل معها من خالل  استراتيجية  تدعم 
رقمنة العمليات التي تّنظم نشاط املوارد البشرية وإدخال أفضل 
املمارسات الناجحة يف الشركات املتقدمة. وقد تم إنجاز العديد 

من البرامج وكان من أبرزها:
تم العمل ىلع وضع خطط توظيف للعام املالي 2017م بما   •
يتوافق مع التوجهات االستراتيجية للشركة من خالل ضخ 
دماء جديدة يف الشركة وذلك لغرض رفع نسبة السعودة 
من جهة وخفض متوسط أعمار املوظفين من جهة أخرى 

وكانت مخرجات هذه العمليات ىلع النحو التالي:
رفع نسبة السعودة يف الشركة من )89.63%( يف نهاية   -

2016م لتصبح )90.04%( يف نهاية 2017م.
تخفيض متوسط أعمار املوظفين يف الشركة من )41.2(   -
يف   )41.0( كاملة  دورة  خالل  لتصبح  2016م  نهاية  يف 
نهاية 2017م ويتوقع أن يتم تخفيض متوسط العمر إلى 

مستويات أدنى ىلع املدى املنظور.

برنامج توظيف القوى العاملة الوطنية  •

العمل  توظيف شباب وشابات سعوديين يف مختلف قطاعات 
وفتح فرص وظيفية لهم للتقدم رأسيا داخل املسارات الوظيفية 

وبرامج التطوير )برنامج واعد وبرنامج خبير ( ىلع النحو التالي :
توظيف 438 شاب سعودي.  -
توظيف 66 شابة سعودية.   -

برامج قروض املوظفين   •

بناء ىلع ما تم اعتماده من لجنة الترشيحات واملكافآت تم إطالق 
البرنامج  من  واستفاد  الجديد  بشكله  السكنية  القروض  برنامج 
السيارات  قروض  برنامج  تقديم  تم  كما  موظف،   487 عدد 

واستفاد منه 209 موظفًا.

تطوير وتحسين برنامج عمولة املبيعات )تستاهل(  •

جوانب  رصد  تم  األرض  ىلع  والتطبيق  املمارسة  واقع  من 
التحسين والتطوير يف برنامج العموالت )تستأهل( واملكون من 
الذي  األمر  السابق،  الوحيد يف  البرنامج  عن  عوضا  فرعية  برامج 
سينعكس إيجابا ىلع رفع معدالت اإلنتاجية واألداء ورضا العميل 

الداخلي ويخدم أهداف الشركة. 

سياسات املوارد البشرية  •

وتنظم  تحكم  التي  الحالية  للسياسات  شاملة  مراجعة  إجراء  تم 
نشاط املوارد البشرية يف الشركة، آخذين بعين االعتبار مصلحة 
املوظف والشركة يف آٍن واحد، حيث تم رصد جوانب ومجاالت 
أرض  والتطبيق ىلع  املمارسة  واقع  من  السياسات  تلك  تطوير 
بين  العالقة  وتنظيم  لضبط  جديدة  سياسات  وإدخال  الواقع 
الشركة واملوظفين، هادفين بذلك إلى إيجاد بيئة عمل حاضنة 

للكفاءات , وىلع وجه الخصوص ما يلي:
استحداث سياسة جديدة للخريجين الجدد.  -

استحداث سياسة العمل عن بعد.  -
استحداث سياسة صندوق مكافآت موظفي املبيعات.  -

تحديث سياسة التفوق وتكريم املوظفين.   -
تحديث سياسة التوظيف الداخلي والخارجي.  -

تحديث سياسة تقييم الوظائف.  -
تحديث سياسة تستاهل.  -

تحديث سياسة إدارة األداء.   -
تحديث سياسة املكافأة السنوية.  -

تحديث سياسة القرض السكني.  -

إنشاء وهيكلة أكاديمية شركة االتصاالت السعودية   •

طموحة  بأهداف  لالتصاالت  أكاديمية  بإنشاء  الشركة  بادرت 
صناعة  لتطوير  أساسيًا  وطنيًا  رافدًا  لجعلها  احترافية  وخطط 
تّصور  إعداد  وتم  السعودية.  العربية  اململكة  يف  االتصاالت 
وأهدافها  رسالتها  تحقيق  من  األكاديمية  يمّكن  تنظيمي 

املنشودة وىلع وجه الخصوص:
لتحقيق  البشري  املال  لرأس  والقدرات  اإلمكانات  تعزيز   -

استراتيجية الشركة.
مستوى  ورفع  الشركة  ألداء  العام  املستوى  تحسين   -

الفعالية والكفاءة واإلنتاجية.

استحداث قطاع التطوير املؤسسي   •

العليا  لإلدارة  املستقبلية  االستراتيجية  التوجهات  ضوء  يف 
واستراتيجية النمو الجديدة للشركة تم استحداث قطاع التطوير 
املبذولة  الجهود  وتنسيق  توحيد  مسؤولية  ليتولى  املؤسسي 
لتنفيذ استراتيجية النمو بما يف ذلك أنشطة االندماج واالستحواذ. 

والعمل جاٍر ىلع وضع التصور التنظيمي املالئم لهذا القطاع.

إعادة هيكلة قطاع النواقل واملشغلين  •

لقطاع  القائم  التنظيمي  الواقع  وتقييم  بدراسة  الشركة  قامت 
الستراتيجية  الجديدة  باألبعاد  وقياسه  واملشغلين،  النواقل 
ىلع  خدماتها  تقديم  يف  والنمو  بالتوسع  واملتمثلة  الشركة، 
يمّكن  هيكلي  تصور  تصميم  وتم  والدولي.  اإلقليمي  املستوى 
القطاع من أن يكون أكثر تمحورًا حول العمالء وتأسيس أسلوب 

وطريقة مختلقة للتعامل مع شرائح العمالء لهذا القطاع.

استكمال متطلبات املرحلة الثانية إلعادة هيكلة وحدة   •
التقنية والعمليات

يخدم  بما  والعمليات  التقنية  قطاع  هيكلة  إعادة  استكمال  تم 
محاكاة  معه  يمكن  بشكل  القطاع  لهذا  املستقبلية  التوجهات 
املمارسات العاملية يف صناعة االتصاالت وتقنية املعلومات. وتم 
املستوى   ( الرئيسة ىلع  الداخلية  التنظيمية  التقسيمات  هيكلة 
الثاني والثالث ( يف وحدة التقنية والعمليات بما يخدم التوجهات 
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االستراتيجية ملشروع التحول ويمّكن الشركة من تلبية متطلبات 
الذي  األمر  املطلوبتين  والجودة  بالفعالية  األعمال  قطاعات 

سينعكس إيجابيًا ىلع تحسين تجربة العميل. 

هـ – الرعايات الرياضية 
ريادتها يف  2017م  عام  السعودية يف  االتصاالت  واصلت شركة 
مجال الرعايات الرياضية واملحتوى الرياضي من خالل أكبر منصة 
رقمية للمحتوى الرياضي يف املنطقة “دوري بلس”. جاء ذلك عبر 

رعاياتها الرياضية املتنوعة محليًا ودوليًا. 

ىلع الصعيد املحلي: 
رعاية االتحاد السعودي العربي لكرة القدم.  •

رعاية رابطة دوري املحترفين السعودي.  •
رعاية مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.   •

رعاية مسابقة كأس ولي العهد.   •
دوري STC تحت 14 سنة.  •

رعاية لجنة الحكام باالتحاد العربي السعودي لكرة القدم.  •
رعاية املنتخبات السعودية.  •

بقنواتها  متمثلة   MBC مجموعة  مع  استراتيجية  اتفاقية   •
 .MBC PRO الرياضية

ىلع الصعيد الدولي: 
رعاية نادي ريال مدريد االسباني.  •

رعاية نادي مانشستر يونايتد اإلنجليزي.   •

خادم  قبل  من  كبيرًا  اهتماما  املحلية  الكأس  بطوالت  وتحظى 
الشريفين  الحرمين  خادم  كأس  ملسابقة  الشريفين  الحرمين 

وأيضا من ولي العهد السعودي ملسابقة كأس سموه. 

حيث  الوطن  رياضة  دعم  يف  ملموسا  كبيرا  دورا  للشركة  وكان 
تمكنت املنتخبات السعودية من الوصول ألكبر املحافل العاملية، 
التأهل  من  القدم  لكرة  األول  السعودي  املنتخب  تمكن  حيث 
الشباب  العالم يف روسيا. يف حين تمكن منتخب  لبطولة كاس 

من الوصول لبطولة كأس العالم للشباب يف كوريا الجنوبية. 

الحصول  بتمكنها من  السعودية  تميز شركة االتصاالت  واستمر 
عام  خالل  االوسط  الشرق  مستوى  ىلع  ذهبيتين  جائزتين  ىلع 
التحدي”  “عيش  اال وهو  للناشئين  رياضي  2017م كأفضل حدث 

وجائزة أفضل راعي رياضي. 

الناشئة  السعودية  األجيال  تطوير  برنامج  هو  التحدي  عيش 
بالتعاون  الشركة  رعت  حيث  القدم.  كرة  مجال  يف  واملوهوبة 
يستهدف  قدم  كرة  دوري  القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  مع 
فئة البراعم بمشاركة مايزيد عن 4000 ناشئ ىلع مستوى جميع 
ريال  ألكاديميتي  العبًا   40 الشركة  وابتعثت  اململكة.  مناطق 
مدريد ومانشستر يونايتد خالل عطلة الصيف لتعليمهم املهارات 
واألساسيات الكروية، باإلضافة إلى ورش عمل يومية لتطويرهم 
البطولة  اختيارهم من هذه  ذاتيا وتوسيع مداركهم، والذين تم 

من قبل مدربي مانشستر يونايتد وريال مدريد. 

و – املسؤولية االجتماعية
محاور  وفق  االجتماعية  املسؤولية  تحقيق  ىلع  الشركة  تعمل 
خطتها االستراتيجية الجديدة يف هذا املجال والتي تتمحور حول:

تمكين التقنية.  -
تمكين الشباب.  -

تمكين املرأة.  -
االستثمار االجتماعي.  -

تمكين التقنية
الطفل(  مساندة  )خط  لبرنامج  الالزم  الفني  الدعم  تقديم   •
االسري  األمان  لبرنامج  الرائدة  املشاريع  أحد  يعد  والذي 
الوطني لخدمة الطفولة باململكة، والذي يهدف إلى حماية 
العنف واملشاكل األسرية، وتوعية املجتمع  األطفال من 
خدمات  تقديم  عبر  الطفل،  حقوق  مجال  يف  وتثقيفه 
 ،18 سن  دون  واليافعين  لألطفال  املجانية  االستشارات 
وتعمل الشركة ىلع تمكين البرنامج من التقنية ليكون قناة 

تواصل سهلة وميسرة للمستفيدين من خدمات الخط .
تقدم الشركة خدمة رقم التبرع املخصصة لتبرعات العمالء   •
برامجها  انجاز  من  لتمكينها  باململكة  الخيرية  للجمعيات 
وصل  حتى   ، مجتمعها  تجاه  بواجبها  والقيام  ومبادراتها 

عددها 236 جمعية.

تمكين الشباب
ساهمت الشركة يف تأسيس معهد ريادة األعمال الوطني،   •
واملؤسسة  املعدنية  والثروة  البترول  وزارة  مع  بالتعاون 
غير  وطني  مركز  ويعتبر  واملهني،  التقني  للتدريب  العامة 
العمل  ممارسة  يف  الراغبين  مساعدة  يف  متخصص  ربحي 
الحر وأصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة من الجنسين 

وقد أثمر عن افتتاح أكثر من 8,123 مشروعا.
)مسك  سلمان  بن  محمد  األمير  مؤسسة  مع  التعاون    •
ورعاية  ال  فعَّ تقني  مجتمع  تأسيس  بهدف  الخيرية( 
التعليمية  املهارات  وتطوير  وتعزيز  اإلبداعية  املبادرات 
والتقنية واإلعالمية والثقافية لجيل الشباب السعودي يف 

مختلف مجاالت املعرفة.
أفضل  وتقديم  األعمال  رواد  تمكين  ىلع  الشركة  تعمل   •
يف  للمساعدة  التقنية  والحلول  واالستشارات  الخدمات 
 ،)InspireU( برنامج  حاضنة  عبر  املحتضنة  املشاريع  اختيار 

ووصل عدد الشركات التي تم اطالقها 18 شركة ناشئة.
له،  استراتيجي  كشريك  بالرياض   )2017 )بيبان  ملتقى  دعم   •
والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة 
وتنافسية،  جذابة  اقتصادية  بيئة  خلق  بهدف  )منشآت( 
وتمكين املنشآت القائمة بالنمو والتوسع من خالل توفير 
التقنية والدعم املادي واملعنوي تماشيا مع رؤية  الحلول 

اململكة 2030.
دعم فعالية )املستثمرة الصغيرة( الذي أقيم بمركز طويق   •
والتنمية  العمل  لوزارة  التابع  بالرياض،  األسرية  للتنمية 
من  والشباب  األطفال  وفئة  األسرة  لتمكين  االجتماعيةـ 

االنتاج واالستثمار وعرض منتجاتهم.

تمكين املرأة
دعم معارض األسر املنتجة يف كل من املنطقة الشرقية   •
يف  واالنتاج  العمل  من  املرأة  لتمكين  املنورة  واملدينة 

مجتمع حيوي وفعال.

االستثمار االجتماعي
مع  بالتعاون  ريال  مليون   100 بتكلفة  مركز صحي   22 بناء   •
استفاد  حيث  اململكة،  مناطق  ىلع  وموزعة  الصحة  وزارة 

منها اكثر من 3 مليون مراجع .

الرياض  يف  للعلوم(  سلمان  امللك  )واحات  مشروع  دعم   •
ريال،  مليون   50 بمبلغ  الرياض،  مدينة  أمانة  مع  بالتعاون 
وتمكين  العلمية  البرامج  تقديم  إلى  إنشاؤها  ويهدف 
الشباب واألطفال من االهتمام بالعلوم والتطبيقات التقنية.
عبدالعزيز  بن  سلمان  )امللك  مركز  إنشاء  يف  املساهمة   •
ريال،  مليون   5 بمبلغ  بالرياض  الحضاري(  والتراث  للثقافة 
ليكون منارة للعلم واملعرفة يف العاصمة الرياض، ومشاركة 
بتولي خادم  الرياض  أهالي منطقة  احتفاء  الشركة يف  من 
الحكم  الشرفين امللك سلمان آل سعود مقاليد  الحرمين 

يف البالد .
الخيرية(  عقد شراكة استراتيجية مع )مؤسسة امللك خالد   •
وذلك  املجتمع،  بإثراء  املشترك  التزامهما  من  انطالقًا 
التي  االجتماعية  املسؤولية  برامج  فعالّية  زيادة  بهدف 
تطلقها الشركة مع تعظيم أثرها عبر االستفادة من خبرات 
برامج  وتنظيم  تخطيط  يف  الخيرية  خالد  امللك  مؤسسة 

تنموية تفيد املجتمع من خالل أساليب مبتكرة.
دعم مشروع جمعية األطفال املعوقين يف مكة املكرمة   •
مستدامة  تنمية  لتحقيق  والخيري  االستثماري  مكة(  )خير 
التبرع  رسائل  عائد  بتوجيه  ومبادراتها،  الجمعية  لبرامج 
للرقم 5050 لبناء )برج عمالء شركة االتصاالت السعودية( 

واملكون من 12 طابقا.
الشراكات  لتفعيل  تواصل(  )مسئوليتنا  برنامج  اطالق   •
خالل  من  الخيرية  واملؤسسات  الجمعيات  مع  املجتمعية 
الحدائق  من  عدد  واملقامة يف  حيكم(  )حياكم يف  فعالية 
العامة يف مدن اململكة املختلفة مع إتاحة الفرصة للجهات 

الخيرية لعرض مشاريعها ومبادراتها الخيرية للجمهور.
التابع ملستشفى  دعم )مركز امللك فهد ألورام األطفال(   •
امللك فيصل التخصصي بالرياض، عبر رعاية مشروع صاالت 
من  املستفيدين  لألطفال  املخصصة  والتعليم  الترفيه 

خدمات املركز .
دعم )قافلة صيف بناء 2017م( والتي أطلقتها جمعية رعاية   •
األيتام باملنطقة الشرقية )بناء( ويشارك فيها أبناء الجمعية 
الجنوبي  الحد  إلى  الدمام  من  تنطلق  والتي  األيتام  من 
وتحمل شعار “مساندتهم واجب علينا”، وتهدف إلى حمل 
رسالة وفاء وعرفان ألبطالنا يف الحد الجنوبي من اململكة 

.
اقامة ماراثون االتصاالت 2017، داخل مقر الشركة بالرياض،   •
أواًل(  )املوظف  يف  واملتمثلة  الشركة  لقيم  تأكيدا  وذلك 
السليمة  الصحية  الثقافة  نشر  واحد( وبهدف   STCفريق( و 

والدعوة ملمارسة الرياضة بانتظام.
)الجمعية  تنظمه  والذي  الثالث(  )رفقة  مشروع  دعم   •
مناطق  من  عدد  يف  الزهايمر(  ملرض  الخيرية  السعودية 
باألقمار  تعمل  يد  ساعة   100 تقديم  بهدف  اململكة، 

الصناعية لتحديد موقع مستخدميها من مرضى الزهايمر.
الرئيسي  املركز  يف  بالدم  التبرع  حمالت  من  الكثير  اقامة   •

وعدد من مناطق اململكة.
رعاية حملة التوعية والكشف املبكر عن سرطان البروستات   •

بالتعاون مع مستشفى امللك فيصل التخصصي بالرياض.
رعاية ملتقى التكاملية يف تطوير األحياء العشوائية والذي   •
األسرية  للتنمية  النسائية  الخيرية  بنيان  جمعية  تنظمه 
الشركة ىلع دورها  تأكيدا من  الدعم  بالرياض، ويأتي هذا 

االجتماعي واإلنساني املساند للجمعيات املتخصصة بهذا 
املجال.

يوم  إنسان( يف  )جمعية  100 طفل من  من  أكثر  استضافة   •
مع  بالتعاون  )سمايل(  قطاف  مبادرة  عبر  مفتوح  ترفيهي 
شركاء البرنامج )مجموعة الحكير الترفيهية سباركيز، مكتبة 
استمتع  حيث  أنوش(  وحلويات  ماكدونالدز  ومطاعم  جرير 
يقدمها  التي  الفعاليات  بكافة  اليوم  هذا  خالل  األطفال 
إهداؤهم  تم  املفتوح  اليوم  نهاية  ويف  البرنامج،  شركاء 
مجموعة من الكتب والقصص الهادفة لتنمية مداركهم بما 

يتوافق مع فئاتهم العمرية.
للشركة  االجتماعي  التواصل  قنوات  يف  حمالت  إطالق   •

بهدف التوعية والتثقيف املجتمعي يف األيام العاملية:
اليوم العاملي لإلنسانية.  -

اليوم العربي لليتيم.  -
اليوم العاملي للتوحد.   -
اليوم العاملي للكلى.   -
اليوم العاملي للسكر.   -

اليوم العاملي للدفاع املدني.   -
اليوم العاملي للتأتأة.  -

اليوم العاملي لإلعاقة.   -
اليوم العاملي للتطوع.  -

إطالق )حملة 1000 متطوع( تزامنا مع اليوم العاملي للتطوع،   •
لتمكين موظفي الشركة من املساهمة الفاعلة يف خدمة 
املجتمع ، انسجام مع رؤية اململكة 2030 الهادفة للوصول 
من  االستفادة  عبر  متطوع،  مليون  إلى  املتطوعين  بعدد 
الخبرات واملعارف واملهارات التي يملكها موظفو الشركة 
يف مختلف املجاالت تؤهلهم لإلبداع وخلق قيمة مضافة 
يف العديد من مجاالت التطوع عبر مؤسسات متخصصة يف 

العمل الخيري واإلنساني
رعاية البطولة الباراملبية السعودية األولى بالرياض وشارك   •
مستوى  ىلع  ناديًا   15 يمثلون  العب   300 من  أكثر  فيها 
اململكة تنافسوا يف 8 ألعاب مختلفة حققوا خاللها العديد 
من اإلنجازات واملراكز املتقدمة. وذلك تأكيدا من الشركة 
ىلع دورها يف دعم وتطوير كافة األنشطة الرياضية وبالذات 

رياضة ذوي اإلعاقة.
رعاية فعاليات مهرجان الشارع الثقايف الرياض للمرة الثانية   •
برنامج  عبارة عن  الرياض، وهو  مدينة  أمانة  ينظمه  والذي 
ثقايف متنوع يضم بين طياته أنواع الثقافة والقراءة والفن 
يف  فعالياته  وتقام  الشعبية،  والعروض  والنحت  والرسم 

منطقة مفتوحة يرتادها جميع فئات املجتمع .

ز - خدمة حجاج بيت الل الحرام 
حج  يف  الرحمن  ضيوف  لخدمة  جهودها  من  الشركة،  كثفت 
الطاقة  رفعت  حيث  خدمتهم،  بشرف  منها  إيمانًا  1438هـ،  عام 
االستيعابية لشبكات الجوال يف مكة املكرمة واملشاعر املقدسة 
واملدينة املنورة، عبر توفير املئات من املحطات القاعدية الثابتة 
املهمة وفق أىلع  املواقع  تلك  التغطية يف  لتكون  واملتحركة 
الثاني والثالث مع تركيز بشكل أكبر  املستويات الداعمة للجيل 
ىلع الجيل الرابع، حيث ارتفعت نسبة التغطية ألبراج الجيل الرابع 
للشركة  الكبير  االعتماد  بالعام املاضي، خصوصًا مع  15% مقارنة 
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مجلس إدارة الشرکة البيانات  الرابع، وذلك لتلبية الطلب املتزايد لخدمات  ىلع الجيل 
املناطق  يف  الشبكة  وتحديث  توسعة  مواصلة  مع  املتنقلة، 
البشرية،  الكثافة  ذات  املناطق  يف  والسعات  بالحرم  املحيطة 
الحرم  الكبرى يف  التوسعات  يتوائم مع  بما  الشبكة  لتعزيز قوة 
املكي الشريف. كما وفرت الشركة تغطية شاملة لجميع األنفاق 

املحيطة بمنطقة الحرم عبر حلول ذكية.

تحويل 92% من الشبكة النحاسية بمكة املكرمة إلى األلياف

ومن األرقام املهمة ملوسم الحج املنصرم، تأمين الشركة عدد 
املشاعر  يف  السعات  وزيادة  التغطية  لدعم  متحركة  عربة   67
املقدسة ومداخل مكة املكرمة ويف مواقع ونقاط فرز الحجاج، 
عدد  ارتفع  كما  1437هـ،  عام  حج  بموسم  مقارنة   %18 بزيادة 
 %52 بنسبة  العالم  دول  مختلف  من  الدولي  التجوال  عمالء 
1438هـ  الحج  موسم  وواكب  1437هـ.  عام  حج  بموسم  مقارنة 
تحويل 92% من الشبكة األرضية النحاسية يف مكة املكرمة إلى 
البيانات  شبكة األلياف البصرية، مما أسهم يف زيادة حركة نقل 
التقدم  وكان هذا  عالية.  قياسية وسعات  بسرعات  واملعلومات 
ثمرة تنفيذ 163 كم من األعمال امليدانية، و173 كم أعمال فايبر 
خالل عام 1438هـ، وتم زيادة الدوائر الدولية يف املقاسم الدولية 
بنسبة 25% مقارنة بموسم حج عام 1437هـ، ووصل عدد العمالء 
من  أكثر  عرفة  يوم  وقفة  يف  الشركة  لشبكات  املستخدمين 
عام  حج  بموسم  مقارنة   %27 وبزيادة  عميل،  ألف  و250  مليون 
زيادة  نفسه  لليوم  الصوتية  املكاملات  حركة  وسجلت  1437هـ، 

بنسبة %15. 

ورغم انفراد الشركة بأكبر شبكة بيانات يف مناطق الحج واملشاعر، 
من  خدمتهم  ىلع  العاملين  الحجاج  اتصاالت  سهل  الذي  األمر 
أنه تم نشر شبكة ونقاط واي فاي إضافية  إال  الدولة،  قطاعات 
يف منطقة الحرم املكي وتوسعة الواي فاي باملشاعر املقدسة 

بزيادة 206% مقارنة بموسم حج عام 1437هـ. 

وسجلت الشركة أرقامًا قياسيًة يف أيام الحج يف حركة البيانات، 
الرحمن  البيانات لضيوف  الزيادة يف استخدام  بلغت نسبة  حيث 
الحكومية والقطاع  الجهات  والقائمون ىلع خدمتهم من جميع 
الخاص، حيث زادت بنسبة 67% مقارنة بموسم حج عام 1437هـ، 
فهي  الرحمن،  ضيوف  لخدمة  عالية  قدرات  الشركة  وتملك 
يف  واملعلوماتية  الصوتية  الدولية  البوابات  أكبر  ىلع  تستحوذ 
أفضل  مع  استراتيجية  وشراكات  باتفاقيات  املرتبطة  املنطقة 
الكوابل  من  كبير  بعدد  وترتبط  العالم  واملشغلين يف  النواقل 

البحرية. 

الخدمات البيعية يف الحج 

وفرت الشركة ملوسم الحج 1438هـ 30 منصة بيع وخدمات عمالء، 
وتوفر  املكي،  الحرم  منطقة  لتغطية  الساعة  مدار  ىلع  تعمل 
اتفاقيات  املركزية حسب  باملنطقة  الكبرى  الفنادق  خدمات يف 
مع بعثات حجاج الخارج، باإلضافة إلى توفير أكثر من 336 منفذ 
 1.500 من  أكثر  وتوفير  ومزدلفة”.  وعرفات  “منى  للمشاعر  بيعي 
موظف بيع راجل لتغطية املشاعر املقدسة. كما جندت الشركة 
بالحج  العاملة  الرحمن والقطاعات  2.574 موظفًا لخدمة ضيوف 

يف مكة الكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة.

ومن أبرز الخدمات التي قدمت للجهات العاملة يف خدمة الحجاج، 
ما قدم لوزارة الداخلية ممثلة بتعزيز ودعم مركز عمليات الطوارئ 
مختلفة  بمسارات  ربطه  تم  حيث  املكرمة،  مكة  يف   911 الجديد 
آليا  وبرمجتها  إليه  الحركة  توجيه  وإعادة  البصرية،  األلياف  من 

ىلع الرقم املوحد الذي دشنته الداخلية لخدمة ضيوف الرحمن 
واملعتمرين وكل زوار وأهالي منطقة مكة املكرمة، وتوفير فنيي 
صيانة من منسوبي الشركة مخصصين للمركز ىلع مدار 24 ساعة. 
أجراها  التي  الصوتية  الحركة  حجم  ارتفع  املنورة  املدينة  ويف 
عمالء الشركة هناك خالل موسم الحج 1438هـ 42% عبر الجيل 
الثالث و 59% عبر الجيل الرابع، يف حين نمت حركة البيانات %34 

مقارنة بموسم حج عام 1437هـ.
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تصنيف الوظيفة السابقةالوظيفة الحالية الخبرات العمليةاملؤهالت العلميةالعضويةاالسمم
العضوية

1

الدكتور عبدالل بن 
حسن العبدالقادر

• رئيس املجلس 
• رئيس اللجنة 

التنفيذية

دكتوراه إدارة األعمال 
من جامعة كولورادو 

بالواليات املتحدة 
األمريكية

عضو هيئة التدريس 
بجامعة امللك فهد 

للبترول واملعادن

خبير ومستشار 
إدارة وحوكمة

أستاذ جامعي 
بجامعة امللك فهد 

للبترول واملعادن
عضو مجلس هيئة 

السوق املالية

غير 
تنفيذي/

غير 
مستقل

2

األستاذ طه بن 
عبدالل القويز

• نائب رئيس املجلس
• رئيس لجنة االستثمار

• عضو لجنة الترشيحات 
واملكافآت

بكالوريوس علم 
الكمبيوتر جامعة امللك 
فهد للبترول واملعادن.

خبرة يف املجال 
املصريف واألعمال 

املالية

رئيس مجلس إدارة 
شركة دراية املالية 

رئيس مجلس إدارة 
بنك الجزيرة 

غير 
تنفيذي/

غير 
مستقل

3

الدكتور خليل بن 
عبدالفتاح كردي

• عضو املجلس 
• رئيس لجنة الحوكمة 

واملخاطر وااللتزام
• عضو لجنة املراجعة

دكتوراه الفلسفة يف 
إدارة األعمال من 

جامعة أريزونا بالواليات 
املتحدة األمريكية 

ماجستير املحاسبة من 
جامعة أريزونا

عضو هيئة التدريس 
جامعة امللك سعود
االستشارات املالية 

واإلدارية

رئيس مكتب 
األلبـاب 

لالستشارات املالية 
واإلدارية 

عضو هيئة التدريس 
- قسم املحاسبة- 

كلية العلوم 
اإلدارية بجامعة 

امللك سعود 

غير 
تنفيذي/

غير 
مستقل

4

األستاذ عمر بن 
محمد التركي

• عضو املجلس 
• عضو لجنة الترشيحات 

واملكافآت
• عضو اللجنة التنفيذية

خبرة يف مجال العقود ماجستير إدارة عامة
واملشتريات وامليزانيات 

والخدمات املشتركة 
والشؤون املالية واإلدارية

مستشار متعاون- 
املراسم امللكية

مستشار إداري 
بوزارة االتصاالت 

وتقنية املعلومات

غير 
تنفيذي/

غير 
مستقل

5

األستاذ محمد بن 
طـالل النحاس

• عضو املجلس 
• عضو لجنة االستثمار

خبرة يف املجال بكالوريوس املحاسبة
املصريف وتطوير 
األعمال واإلدارة

محافظ املؤسسة 
العامة للتقاعد 

مدير شبكة الفروع 
بمصرف اإلنماء 

غير 
تنفيذي/

غير 
مستقل

6

األستاذ عبد العزيز 
بن هبدان الهبدان

• عضو املجلس 
• رئيس لجنة املراجعة
• عضو لجنة االستثمار

عمل يف املؤسسة ماجستير العلوم اإلدارية
العامة للتأمينات 

االجتماعية

متقاعد من 
املؤسسة 

العامة للتأمينات 
االجتماعية 

مساعد املحافظ 
للشؤون التأمينية 

باملؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية 

غير 
تنفيذي/

غير 
مستقل

7

األستاذ صالح بن 
علي العذل

• عضو املجلس 
• عضو لجنة الترشيحات 

واملكافآت
• عضو لجنة االستثمار

بكالوريوس علم اجتماع 
وفلسفه. دبلوم عالي 
يف اإلدارة من جامعة 

هارفارد بالواليات 
املتحدة األمريكية. 
تدريب مكثف ىلع 

اإلدارة املتقدمة ببنك 
 )تشيز مانهاتن( نيويورك 

عمل يف صندوق التنمية 
الصناعي نائب املدير 

العام

مساعد مدير عام متقاعد
صندوق التنمية 

الصناعية السعودي 

مستقل

8

األستاذ عبدالرحمن 
عبدالعزيز مازي

• عضو املجلس 
• عضو لجنة الستثمار
• عضو لجنة التنفيذية

ماجستير رياضيات 
من جامعة بورتالند 

ستيت بالواليات 
املتحدة األمريكية 

دورات تدريبية متقدمة 
IBM,EDS,Informatics

دورات تنفيذية من 
IMD,Harverd,Wharton

خبرة يف مجال تقنية 
املعلومات واالتصاالت 
والشبكات واالستثمار 

التقني

العضو املنتدب يف 
شركة االستثمارات 

التقنية 

أعمال حرة يف 
مجال تقنية 
املعلومات 
واالتصاالت

مستقل

9

الدكتور إبراهيم بن 
عبدالرحمن القاضي

• عضو املجلس 
• رئيس لجنة الترشيحات 

واملكافآت
• عضو اللجنة التنفيذية
• عضو لجنة الحوكمة 

واملخاطر وااللتزام

دكتوراه يف الهندسة 
الكهربائية من جامعة 

ستانفورد بالواليات 
املتحدة األمريكية

أستاذ هندسة االتصاالت 
بجامعة امللك سعود

خبرة يف مجال االتصاالت 
واملعلوماتية والتخطيط 

االستراتيجي وإدارة 
املخاطر وأمن املعلومات 

واآلثار االقتصادية 
واالجتماعية للتقنية

كبير املستشارين مستشار حر
يف هيئة االتصاالت 

وتقنية املعلومات

مستقل

ثانيًا : مجلس إدارة الشركة 
تكوين مجلس اإلدارة ولجانه وتصنيف أعضائه واإلدارة التنفيذية  •

حدد النظام األساس للشركة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة بتسعة أعضاء، وهو ما يتوافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة من 
هيئة السوق املالية، وقد انتخب يف العام املالي 2015م مجلس إدارة جديد للدورة السادسة يف 2015/4/28م وملدة ثالث سنوات 
اإلدارة يف  مجالس  وعضويتهم يف  السادسة،  دورته  الشركة يف  إدارة  مجلس  أعضاء  بأسماء  قائمة  التالية  الجداول  وتبين  ميالدية، 

الشركات املساهمة املدرجة يف السوق املالية وغير املدرجة داخل اململكة وخارجها وسيرهم الذاتية.

أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وتصنيف عضويتهم

تصنيف الوظيفة السابقةالوظيفة الحالية الخبرات العمليةاملؤهالت العلميةالعضويةاالسمم
العضوية

1

الدكتور يحيى بن 
علي الجبر *

• عضو لجنة املراجعة
  )عضو خارجي(

دكتوراه يف 
املحاسبة

عضو هيئة التدريس 
جامعة امللك سعود

أستاذ مشارك يف 
قسم املحاسبة يف 
جامعة امللك سعود

نائبًا لألمين العام 
للهيئة السعودية 

للمحاسبين 
القانونيين

عضو خارجي

2

األستاذ خالد بن 
محمد الخويطر 

• عضو لجنة املراجعة
  )عضو خارجي(

بكالوريوس يف 
املحاسبة

الرئيس املالي 
شركة االلكترونيات 
املتقدمة املحدودة

الرئيس التنفيذي 
شركة اإللكترونيات 

املتقدمة 

النائب األىلع للرئيس 
ورئيس اإلدارة املالية 
بشركة اإللكترونيات 

املتقدمة

عضو خارجي

3

الدكتور خالد بن داود 
الفداغ

• عضو لجنة املراجعة
  )عضو خارجي(

دكتوراه يف 
الهندسة 

امليكانيكية

خبرة فنية وإدارية 
يف مجال التدقيق 
يف شركة ارامكو 

السعودية

متقاعد من أرامكو 
السعودية

املدقق العام 
ألرامكو

عضو خارجي

4

األستاذ عبد الل بن 
ابراهيم الهويش

• عضو لجنة الحوكمة  
   واملخاطر وااللتزام    

   )عضو خارجي(

بكالوريوس اقتصاد 
من جامعة امللك 

عبدالعزيز

خبرة يف املجال 
املصريف واألعمال 

املالية

عضو مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب 

لشركة أمالك 
العاملية للتمويل 

العقاري

أعمال مصرفية 
ومالية

عضو خارجي

5

األستاذ بكر بن عبد 
اللطيف الهبوب

• عضو لجنة الحوكمة 
   واملخاطر وااللتزام  

   )عضو خارجي(

• ماجستير يف الفقه 
  املقارن

• ماجستير قانون 
   الشركات والتجارة 

   اإللكترونية

خبرة يف مجال 
املحاماة 

واالستشارات 
القانونية

األمين العام للهيئة 
السعودية للمحامين 

2016

محام ومستشار 
قانوني

عضو خارجي

أعضاء لجان مجلس اإلدارة الخارجيين

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 1438/6/17هـ )املوافق 2017/3/16م(، ىلع تشكيل لجنة املراجعة، ابتداًء من يوم انعقاد   *
بن  خليل  الدكتور  الهبدان،  هبدان  بن  عبدالعزيز  األستاذ  أسماؤهم:  التالية  األعضاء  من  27/4/2018م،  بتاريخ  الحالية  اإلدارة  مجلس  دورة  انتهاء  إلى  الجمعية 

عبدالفتاح كردي، األستاذ خالد بن محمد الخويطر، الدكتور خالد بن داود الفداغ.
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

الشركةالوظيفة السابقةالوظيفة الحالية املؤهالت العلميةاالسمم

الرئيس التنفيذي ملجموعة دكتوراه هندسة اتصاالتد. خالد بن حسين البياري1
االتصاالت السعودية

نائب أىلع لرئيس املجموعة 
االتصاالت السعوديةللتقنية والعمليات

النائب األىلع للرئيس لوحدة ماجستير إدارة اعمالأ. شنك اوزير سيردار2
املستهلك

مدير إدارة املنتجات 
االستهالكية العاملية بشركة 

فودافون
فوداون

النائب األىلع للرئيس لوحدة دكتوراه هندسة حاسبد. طارق بن محمد عناية3
األعمال

الرئيس التنفيذي لشركة 
سيسكوسيسكو

بكالوريوس هندسة م. ناصر بن سليمان الناصر4
موبايليرئيس العمليات بشركة موبايليالرئيس التنفيذي للعملياتكهرباء

االتصاالت السعوديةنائب الرئيس لقطاع املاليةالرئيس التنفيذي للماليةماجستير محاسبةأ. أمين بن فهد الشدي5

نائب الرئيس لقطاع الحوكمة دكتوراه هندسة اتصاالتد. حمود بن محمد القصير6
والشؤون التنظيمية

نائب الرئيس لوحدة النواقل 
االتصاالت السعوديةواملشغلين

بكالوريس نظم م. عماد بن عودة العودة7
معلومات

نائب الرئيس لقطاع 
املشتريات وخدمات الدعم

الرئيس التنفيذي لشركة 
NUPCONUPCO

نائب الرئيس لقطاع الشؤون دكتوراه فيزياءد. غريغ رولي8
تليستارالرئيس التنفيذي لشركة تليستاراالستراتيجية

بكالوريوس هندسة م. عبدالل عبدالرحمن الزمامي9
االتصاالت السعوديةمدير عام ادارة تصميم الشبكاتنائب الرئيس لقطاع الشبكةكهرباء

بكالوريوس هندسة م. هيثم بن محمد الفرج10
موبايليرئيس عمليات التقنية بموبايلينائب الرئيس لقطاع التشغيلحاسب

بكالوريوس هندسة أ. وليد بن عبدالرحمن الكنهل11
االتصاالت السعوديةمدير عام املبيعات املباشرةنائب الرئيس لقطاع املبيعاتميكانيكية

مدير عام األنظمة لتقنية نائب الرئيس لقطاع التقنيةماجستير حاسب آليأ. عبدالل بن محسن العويني12
االتصاالت السعوديةاملعلومات

نائب الرئيس لقطاع املراقبة بكالوريوس محاسبةأ. عبدالعزيز بن عبدالل القطعي13
والتقارير املالية

رئيس العمليات املالية ) فيفا 
فيفا الكويتالكويت(

م. محمد بن عبدالعزيز 14
نائب الرئيس للعمليات ماجستير حاسب آليالحقباني

االتصاالت السعوديةمدير عام حلول خدمات الشبكةالتشغيلية

نائب الرئيس للمبيعات بكالوريوس حاسب آليأ. رياض بن سعيد معوض15
الحكومية والشركات

املدير االقليمي األول لشركة 
سيسكو سيستمسيسكو سيستم

بكالوريوس نظم أ. رياض بن حمدان العنزي16
معلومات

نائب الرئيس ملراكز العناية 
االتصاالت السعوديةمدير عام تجارب العمالءبالعمالء

نائب الرئيس لقطاع مبيعات ماجستير اتصاالتم. آنف بن أحمد أبانمي17
االتصاالت السعوديةمدير عام مبيعات قطاع األعمالالشركات بوحدة األعمال

نائب الرئيس لعمليات ماجستير إدارة أعمالم. معيض بن هويج اليامي18
االستثمار

مدير عام التشغيل وأداء 
االتصاالت السعوديةالعمليات الدولية

نائب الرئيس لقطاع املوارد بكالوريوس هندسة نظمم. أحمد بن مسفر الغامدي19
البشرية

مدير عام تخطيط املوارد 
االتصاالت السعوديةالبشرية والتطوير التنظيمي

ماجستير إدارة أعمالم. محمد بن عبدالل العبادي20
نائب قطاع تنفيذ 

االستراتيجية والشؤون 
التنفيذية

الرئيس التنفيذي لشركة 
سيسكوسيسكو

بكالوريوس تقنية أ. سلطان بن حسن بن سعيد21
معلومات

نائب الرئيس لقطاع التطوير 
املؤسسي

الرئيس التنفيذي لشركة حلول 
حلول املتقدمةاملتقدمة

نائب الرئيس لقطاع التحليل دكتوراة تقنية معلوماتد. خالد بن منصور البراك22
والبيانات املؤسسية

مستشار الشركة العربية 
العربية لخدمات األنترنتلخدمات األنترنت

سفايرمدير املكتب التجارينائب الرئيس لقطاع التسويقماجستير إدارة أعمالأ. ماركوس جولدير23

نائب الرئيس لقطاع األعمال ماجستير إدارة ماليةأ. وجناند ارنست فان تيل24
املالية

نائب الرئيس إلستراتيجية 
Etisalat, UAEالتسعير والحوافز

نائب الرئيس لوحده النواقل بكالريوس علم نفسأ. االن فرانسيس ويالن 25
واملشغلين

 Vertiv Cmpany Managing
Director Northern EuropeVertiv

مدير عام مراجعة انظمة رئيس املراجعة الداخليةماجستير ادارة تنفيذيةأ. عبد الل بن صايل العنزي26
االتصاالت السعوديةاملعلومات والشبكة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا يف مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

1

الدكتور عبدالل بن 
حسن العبدالقادر

رئيس مجلس اإلدارة، 
رئيس اللجنة التنفيذية

م

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا يف 
مجالس إدارتها 
)الحالية( أو من 

مديريها

الكيان مقرها
القانوني

)مساهمة 
مدرجة/

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محددة / ....(

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
يف مجالس إدارتها 
)السابقة( أو من 

مديريها

الكيان مقرها
القانوني

)مساهمة 
مدرجة/

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محددة / ....(

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

1
شركة 

االتصاالت 
السعودية

مساهمة √
مدرجة

شركة االتصاالت 
مساهمة √السعودية

مدرجة

شركة سنابل 2
مساهمة غير √لالستثمار

مدرجة
شركة اليانز السعودي 

مساهمة √الفرنسي للتامين
مدرجة

3

الشركة 
السعودية 
للخطوط 

الحديدية "سار"

مساهمة غير √
مدرجة

الشركة السعودية 
للتنمية واالستثمار 

التقني
مساهمة غير √

مدرجة

مجموعة 4
مساهمة غير √الفيصلية

----مدرجة

بنك الخليج 5
مساهمة غير √الدولي

مدرجة

2

األستاذ طه بن عبد 
الل القويز

نائب رئيس املجلس، 
رئيس لجنة االستثمار، 
عضو لجنة الترشيحات 

واملكافآت

م

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا يف 
مجالس إدارتها 
)الحالية( أو من 

مديريها

الكيان مقرها
القانوني

)مساهمة 
مدرجة/

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محددة / ....(

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
يف مجالس إدارتها 
)السابقة( أو من 

مديريها

الكيان مقرها
القانوني

)مساهمة 
مدرجة/

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محددة / ....(

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

1
شركة 

االتصاالت 
السعودية

مساهمة √
مدرجة

شركة كيان السعودية 
مساهمة √للبتروكيماويات

مدرجة

شركة دراية 2
مساهمة غير √املالية

مدرجة

الشركة السعودية 
لهندسة وصناعة 

الطيران
مساهمة غير √

مدرجة

صندوق التنمية 3
صندوق √العقارية

حكومي
مجلس إدارة السوق 

مساهمة √املالية )تداول(
مدرجة

جامعة خاصة √كلية الفيصل4
مساهمة غير √مجموعة سوفتغير ربحية

مدرجة

الهيئة العامة للسياحة ----5
هيئة√واآلثار

مساهمة √بنك الجزيرة6
مدرجة

شركة كيان السعودية 7
مساهمة √للبتروكيماويات

مدرجة
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3

الدكتور خليل بن عبد 
الفتاح كردي

عضو املجلس
رئيس لجنة الحوكمة 
واملخاطر وااللتزام، 
عضو لجنة املراجعة

م

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا يف 
مجالس إدارتها 
)الحالية( أو من 

مديريها

الكيان مقرها
القانوني

)مساهمة 
مدرجة/

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محددة / ....(

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
يف مجالس إدارتها 
)السابقة( أو من 

مديريها

مقرها
الكيان القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساهمة 

غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

محددة / ....(

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

1
شركة 

االتصاالت 
السعودية

مساهمة √
مدرجة

مجموعة سامبا 
مساهمة √املالية

مدرجة

2
شركة إمانتيت 

العربية 
السعودية

مساهمة √
مدرجة

الشركة الوطنية 
للخدمات الجوية 

)ناس(
مساهمة غير √

مدرجة

شركة عودة 3
مساهمة غير √كبيتال

مدرجة
شركة االتصاالت 

مساهمة غير √املتكاملة املحدودة
مدرجة

4

األستاذ عمر بن محمد 
التركي

عضو املجلس
عضو اللجنة التنفيذية، 
عضو لجنة الترشيحات 

واملكافآت

م

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا يف 
مجالس إدارتها 
)الحالية( أو من 

مديريها

الكيان مقرها
القانوني

)مساهمة 
مدرجة/

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محددة / ....(

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
يف مجالس إدارتها 
)السابقة( أو من 

مديريها

مقرها

الكيان القانوني
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية 
محددة / ....(

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

1
شركة 

االتصاالت 
السعودية

مساهمة √
مدرجة

الهيئة السعودية 
هيئة√للمدن الصناعية

هيئة االتصاالت ---2
هيئة√وتقنية املعلومات

5

األستاذ محمد بن 
طالل النحاس
عضو املجلس

عضو لجنة االستثمار

م

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا يف 
مجالس إدارتها 
)الحالية( أو من 

مديريها

الكيان مقرها
القانوني

)مساهمة 
مدرجة/

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محددة / ....(

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
يف مجالس إدارتها 
)السابقة( أو من 

مديريها

مقرها
الكيان القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساهمة 

غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

محددة / ....(

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

1
شركة 

االتصاالت 
السعودية

مساهمة √
مدرجة

شركة الشيكات 
مساهمة غير √السياحية

مدرجة

مساهمة √بنك الرياض2
----مدرجة

مساهمة √شركة سابك3
مدرجة

4
شركة 

االستثمارات 
الرائدة

مساهمة غير √
مدرجة

5

الشركة الدولية 
ملشاريع 

الطاقة واملياه 
"أكواباور"

مساهمة غير √
مدرجة

6

الشركة 
التعاونية 
لالستثمار 

العقاري

مساهمة غير √
مدرجة

شركة أسماء 7
مساهمة غير √كابيتال

مدرجة

6

األستاذ عبد العزيز بن 
هبدان الهبدان
عضو املجلس

رئيس لجنة املراجعة، 
عضو لجنة االستثمار

م

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا يف 
مجالس إدارتها 
)الحالية( أو من 

مديريها

الكيان مقرها
القانوني

)مساهمة 
مدرجة/

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محددة / ....(

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
يف مجالس إدارتها 
)السابقة( أو من 

مديريها

مقرها
الكيان 
القانوني

)مساهمة 
مدرجة/

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محددة / ....(

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

1
شركة 

االتصاالت 
السعودية

مساهمة √
مدرجة

شركة مركز مكة 
مساهمة غير √الطبي

مدرجة

مساهمة √شركة سافكو2
مساهمة √بنك الجزيرةمدرجة

مدرجة

مساهمة √شركة سابك3
مدرجة

البنك السعودي 
مساهمة √الفرنسي

مدرجة

4

شركة 
السعودي 
الفرنسي 

املالية

مساهمة غير √
مدرجة

اليانز السعودي 
مساهمة √الفرنسي للتأمين

مدرجة

شركة االتصاالت ----5
مساهمة √السعودية

مدرجة

7

األستاذ صالح بن علي 
العذل

عضو املجلس
عضو لجنة الترشيحات 

واملكافآت،
عضو لجنة االستثمار

م

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا يف 
مجالس إدارتها 
)الحالية( أو من 

مديريها

الكيان مقرها
القانوني

)مساهمة 
مدرجة/

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محددة / ....(

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
يف مجالس إدارتها 
)السابقة( أو من 

مديريها

مقرها
الكيان 
القانوني

)مساهمة 
مدرجة/

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محددة / ....(

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

1
شركة 

االتصاالت 
السعودية

مساهمة √
مدرجة

الدار السعودية 
مساهمة غير √لالستشارات

مدرجة

2
البنك 

السعودي 
لالستثمار

مساهمة √
مدرجة

شركة الصناعات 
مساهمة √الكهربائية

مدرجة

3

الشركة 
السعودية 
للمختبرات 

الخاصة

مساهمة غير √
مدرجة

شركة االتصاالت 
مساهمة √السعودية

مدرجة
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8

األستاذ عبد الرحمن 
بن عبد العزيز مازي

عضو املجلس
 عضو اللجنة التنفيذية، 

عضو لجنة االستثمار

م

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا يف 
مجالس إدارتها 
)الحالية( أو من 

مديريها

الكيان مقرها
القانوني

)مساهمة 
مدرجة/

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محددة / ....(

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
يف مجالس إدارتها 
)السابقة( أو من 

مديريها

مقرها
الكيان 
القانوني

)مساهمة 
مدرجة/

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محددة / ....(

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

1
شركة 

االتصاالت 
السعودية

مساهمة √
مدرجة

الشركة السعودية 
مساهمة √للبتروكيماويات

مدرجة

2
شركة 

االستثمارات 
التقنية

مساهمة غير √
مدرجة

شركة االتصاالت 
مساهمة √السعودية

مدرجة

3

الشركة 
الوطنية 
ألنظمة 

املعلومات

ذات مسؤولية √
محددة

شركة سيرياتل
)Syria Tel(√ مساهمة

مدرجة/سوريا

شركة فيتل القابضة ----4
)VTel(√ مساهمة غير

مدرجة/ دبي

شركة جلوب تل 5
)GlobeTel(√ مساهمة غير

مدرجة/ األردن

ذات مسؤولية √شركة العليان املالية6
محددة

الشركة الدولية 7
ذات مسؤولية √لهندسة النظم

محددة

الشركة الدولية 8
ذات مسؤولية √لهندسة الشبكات

محددة

الشركة السعودية 9
ذات مسؤولية √لألجهزة املكتبية

محددة

شركة أنظمة 10
ذات مسؤولية √املعلومات الرقمية

محددة

شركة تجاري 11
ذات مسؤولية √السعودية

محددة

9

الدكتور إبراهيم بن 
عبد الرحمن القاضي

عضو املجلس
رئيس لجنة الترشيحات 

واملكافآت، عضو 
اللجنة التنفيذية، 

عضو لجنة الحوكمة 
واملخاطر وااللتزام

م

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا يف 
مجالس إدارتها 
)الحالية( أو من 

مديريها

الكيان مقرها
القانوني

)مساهمة 
مدرجة/

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محددة / ....(

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
يف مجالس إدارتها 
)السابقة( أو من 

مديريها

مقرها

الكيان القانوني
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية 
محددة / ....(

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

1
شركة 

االتصاالت 
السعودية

مساهمة √
مدرجة

شركة ماكسس 
مساهمة √املاليزية

مدرجة / ماليزيا

شركة ماكسس ----2
√لالتصاالت

مساهمة 
غير مدرجة / 

ماليزيا

شركة أوجيه 3
مساهمة غير √لالتصاالت

مدرجة / دبي

اجتماعات مجلس اإلدارة  •
عقد مجلس اإلدارة ثمانية اجتماعات حتى تاريخه، ويبين الجدول التالي عدد اجتماعات املجلس من تاريخ 2017/1/1م إلى 2017/12/31م، 

وحضور األعضاء لتلك االجتماعات.

االسمم

رقم وتاريخ االجتماع خالل الفترة من 2017/1/1م إلى 2017/12/31م

وع
جم

مل
ا 1718192021222324

اير
فبر

 19

س
مار

 13

ل
بري

1 ا
0

يو
ما

 7

يو
ون

1 ي
4

مبر
سبت

 2
7

مبر
وف

2 ن
2

مبر
س

دي
 2

1

8√√√√√√√√الدكتور عبدالل بن حسن العبدالقادر1
8√√√√√√√√األستاذ طه بن عبدالل القويز2
8√√√√√√√√الدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي3
X√√√7√√√√األستاذ عمر بن محمد التركي4
X√X√√√√6√األستاذ محمد بن طالل النحاس5
8√√√√√√√√األستاذ عبد العزيز بن هبدان الهبدان6
8√√√√√√√√األستاذ صالح بن علي العذل7
8√√√√√√√√األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي8
8√√√√√√√√الدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي9

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

اجتماعات لجان مجلس اإلدارة  •

وفقًا لالئحة حوكمة الشركة، واألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات ذات العالقة، يشكل املجلس اللجان الالزمة لتأدية عمله بما يحقق 
كفاءة وفاعلية املجلس، ويراعى عند تشكيل اللجان تحديد مسؤولياتها، وإجراءات عملها، من قبل املجلس وتوثيق هذه املسؤوليات 
الحالية  للدورة  املجلس  لجان  ُشكلت  وقد  مناسب.  نحو  بها ىلع  العالقة  ذوي  وتعريف  لذلك،  الالزمة  القرارات  وإصدار  واإلجراءات، 

)السادسة( ىلع النحو التالي:

اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة من أربعة أعضاء جميعهم من أعضاء مجلس اإلدارة، وتختص اللجنة بمراجعة االستراتيجيات واملوازنات السنوية التقديرية 
بها  املنوطة  الصالحيات  عليها بحسب  واملوافقة  األساسية،  وغير  األساسية  العمل  للشركة يف مجاالت  والدولية  املحلية  واألعمال 

واملحددة من قبل مجلس اإلدارة، وقد عقدت اللجنة سبعة اجتماعات خالل عام 2017م، كما هو موضح يف الجدول التالي:

املنصباالسمم

رقم وتاريخ االجتماع خالل الفترة من 2017/1/1م إلى 2017/12/31م

وع
جم

مل
ا 10111213141516

اير
فبر

 2
1

يو
ما

 11

يو
ما

 2
3

يو
ون

1 ي
4

مبر
سبت

 2
1

مبر
وف

1 ن
4

مبر
س

دي
 6

7√√√√√√√رئيسًاالدكتور عبدالل بن حسن العبدالقادر1
X√√√6√√√عضوًااألستاذ عمر بن محمد التركي2
7√√√√√√√عضوًااألستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي3
7√√√√√√√عضوًاالدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي4

ويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض االجتماعات لدواعي السفر.

لجنة الترشيحات واملكافآت:
املالئمة  التشغيل  آلية  تصميم  عملية  بمراجعة  اللجنة  وتختص  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  من  جميعهم  أعضاء  أربعة  من  اللجنة  تتكون 
واملصادقة عليها وإقرارها ووضع ومراجعة هيكل الرواتب بما يتناسب مع معايير وتطورات السوق، وتطبيقها تطبيقًا عاداًل بما يؤّمن 
بشأن  اإلدارة  ملجلس  التوصيات  ورفع  اإلدارة  مجلس  هيكل  ومراجعة  املطلوب،  بالدور  للقيام  واملوظفين  لإلدارة  الالزمة  الحوافز 
التغييرات التي يمكن إجراؤها، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح خصوصًا إذا كان 
العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى، وكذلك مراجعة سياسة املميزات والتعويضات ملجلس اإلدارة واملصادقة عليها تمهيدًا 

إلحالتها إلى مجلس اإلدارة، وقد عقدت اللجنة تسعة اجتماعات خالل عام 2017م، كما هو موضح يف الجدول التالي:
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املنصباالسمم

رقم وتاريخ االجتماع خالل الفترة من 2017/1/1م إلى 2017/12/31م

وع
جم
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اير
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اير
فبر

 7

س
مار

 13

ل
بري

2 ا
5

يو
ون

6 ي

يو
ون

1 ي
4
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0

مبر
وف

8 ن

بر 
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دي
 19

الرئيس الدكتور عبدالل بن حسن العبدالقادر *1
3√√√السابق

9√√√√√√√√√رئيسًاالدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي *2
9√√√√√√√√√عضوًااألستاذ طه بن عبدالل القويز3
X√√√8√√√√√عضوًااألستاذ عمر بن محمد التركي4
9√√√√√√√√√عضوًااألستاذ صالح بن علي العذل5

ويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض االجتماعات لدواعي السفر.

بناًء ىلع قرار مجلس اإلدارة يف اجتماعه الثامن عشر، بتاريخ 1438/6/14هـ )املوافق 2017/3/13م(، املتضمن قبول استقالة الدكتور   •
عبدالل بن حسن العبدالقادر من رئاسة لجنة الترشيحات واملكافآت وعضويتها التزامًا بالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة 
السوق املالية، وإعادة تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت، برئاسة الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن القاضي، وعضوية كل من: 

األستاذ طه بن عبدالل القـويز، واألستاذ عمر بن محمد التركي، واألستاذ صالح بن علي العذل.

لجنة املراجعة: 

املراجعة،  وأعمال  واملحاسبية  املالية  بالشؤون  خارجيين مختصين  وأعضاء  اإلدارة  أعضاء مجلس  أعضاء من  أربعة  اللجنة من  تتكون 
وتختص اللجنة بمراجعة السياسات واإلجراءات املالية واإلدارية للشركة، وإجراءات إعداد التقارير املالية ومخرجاتها، كما تّطلع اللجنة 
ىلع تقارير وملحوظات املراجعة الداخلية والتوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من 
استقالليتهم، ودراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها ىلع مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوجيه بشأنها، ودراسة ملحوظات 
وغيرها من  عليها،  ملحوظاتها  وإبداء  القانوني  املحاسب  املراجعة مع  دراسة خطة  املالية وكذلك  القوائم  القانوني ىلع  املحاسب 
األعمال بصورة دورية ومنتظمة، وبما يمكن من تقويم كفاءة وفاعلية األنشطة الرقابية وإدارة املخاطر يف الشركة، وقد عقدت اللجنة 

عشرة اجتماعات خالل عام 2017م، كما هو موضح يف الجدول التالي:

املنصباالسمم

رقم وتاريخ االجتماع خالل الفترة من 2017/1/1م إلى 2017/12/31م
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10√√√√√√√√√√رئيسًااألستاذ عبد العزيز بن هبدان الهبدان1
X√√√√√√√9√√عضوًاالدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي2
3√√√عضوًاالدكتور يحيى بن علي الجبر *3
10√√√√√√√√√√عضوًااألستاذ  خالد بن محمد الخويطر 4
X√√√√√√√√9√عضوًاالدكتور خالد بن داؤد الفداغ5

ويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض االجتماعات لدواعي السفر.

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 1438/6/17هـ )املوافق 2017/3/16م(، ىلع تشكيل لجنة   •
املراجعة، ابتداًء من يوم انعقاد الجمعية إلى انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالية بتاريخ 2018/4/27م، من األعضاء التالية أسماؤهم: 
األستاذ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان، الدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي، األستاذ خالد بن محمد الخويطر، الدكتور خالد بن داود 

الفداغ.

لجنة االستثمار: 

اللجنة بمراجعة سياسة االستثمارات وفق استراتيجيات  اللجنة من خمسة أعضاء جميعهم من أعضاء مجلس اإلدارة، وتختص  تتكون 
الشركة، كما تراجع اللجنة وتدرس فرص االستثمار االستراتيجية والتوصية باملناسب منها، وقد عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات خالل عام 

2017م، كما هو موضح يف الجدول التالي:

املنصباالسمم

رقم وتاريخ االجتماع خالل الفترة من 2017/1/1م إلى 
2017/12/31م
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8√√√√√√√√رئيسًااألستاذ طه بن عبدالل القويز1
XX√√√√√√6عضوًااألستاذ محمد بن طالل النحاس2
8√√√√√√√√عضوًااألستاذ عبد العزيز بن هبدان الهبدان3
8√√√√√√√√عضوًااألستاذ صالح بن علي العذل4
8√√√√√√√√عضوًااألستاذ عبدالرحمن عبدالعزيز مازي5

ويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض االجتماعات لدواعي السفر.

لجنة الحوكمة واملخاطر وااللتزام:

ُأسست لجنة الحوكمة واملخاطر وااللتزام بقرار مجلس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 1437/7/27هـ )املوافق 2016/5/4م( وتتكون 
اللجنة من خمسة أعضاء، ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة وعضوين خارجيين مختصين بالحوكمة وإدارة املخاطر، وتختص اللجنة بالتأكد 
العاملية  املمارسات  أفضل  وفق  املخاطر  وإدارة  الشركات،  مجال حوكمة  املمارسات يف  أفضل  مع  تتماشى  الشركة  أعمال  أن  من 

وااللتزام باألنظمة والتعليمات ذات العالقة، وقد عقدت اللجنة سبعة اجتماعات خالل عام 2017م، كما هو موضح يف الجدول التالي:

املنصباالسمم

رقم وتاريخ االجتماع خالل الفترة من 2017/1/1م إلى 
2017/12/31م
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7√√√√√√√رئيسًاالدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي1
1√عضوًاالدكتور خالد بن عبدالعزيز العرفج *2
7√√√√√√√عضوًاالدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي3
X√6√√√√√عضوًااألستاذ عبد الل بن ابراهيم الهويش4
7√√√√√√√عضوًااألستاذ بكر بن عبد اللطيف الهبوب5

ويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض االجتماعات لدواعي السفر.*
2017/4/10م( ىلع تعيين معالي محافظ  1438/7/13هـ )املوافق  وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة يف اجتماعها بتاريخ   •
املؤسسة العامة للتقاعد األستاذ محمد بن طالل النحاس عضوًا بمجلس اإلدارة اعتبارًا من 2017/2/2م وحتى نهاية الدورة الحالية 

ملجلس اإلدارة التي ستنتهي يف 2018/4/27م، خلفًا لعضو املجلس املستقيل الدكتور خالد بن عبدالعزيز العرفج.

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية 2017م وأسماء أعضاء املجلس الحاضرين لهذه الجمعيات  •

اجتماع الجمعية بتاريخ 2017/4/10ماالسمم
√الدكتور عبدالل بن حسن العبدالقادر1
√األستاذ طه بن عبدالل القويز2
√األستاذ محمد بن طالل النحاس3

Xالدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي4
√األستاذ عمر بن محمد التركي5

√األستاذ عبد العزيز بن هبدان الهبدان6

√األستاذ صالح بن علي العذل7

√األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي8

√الدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي9

يعزى عدم حضور الدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي لظروفه الخاصة.  •
www.stc.com.sa يمكن االطالع ىلع محاضر االجتماعات يف موقع الشركة اإلكتروني  •
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التقييم السنوي ملجلس اإلدارة  •

مع  2016م  ديسمبر  شهر  يف  الشركة  تعاقدت  فقد  اإلدارة،  مجلس  فاعلية  وتعزيز  الحوكمة  مجال  يف  املمارسات  ألفضل  تطبيقا 
استشاري متخصص ومستقل إلجراء دراسة وتقييم لفاعلية وأداء املجلس عام 2016م وعرضت نتائج التقييم النهائية ىلع املجلس بتاريخ 
2017/5/7م، حيث شارك أعضاء املجلس يف عملية التقييم من خالل اإلدالء بآرائهم يف عدد من املجاالت من بينها )هيكل ودور مجلس 
الحوكمة والتحديات  تنفيذها وآليات  الشركة ومدى  اإلدارة ولجانه، والتفاعل بين أعضاء املجلس كفريق واحد، وخطط واستراتيجية 
واملخاطر وكيفية إدارتها وخطط التعاقب اإلداري وغيرها من الجوانب( وقرر املجلس بهذا الخصوص مراجعة التوصيات وخطة تنفيذها 
بشكل دوري، وقد أقر مجلس اإلدارة يف اجتماعه بتاريخ 1439/6/4هـ )املوافق 2018/3/21م( سياسة تقييم أداء مجلس اإلدارة ولجانه، 
وتهدف هذه السياسة إلى تحديد قواعد العمل والضوابط املعنية بتقييم أداء املجلس ولجانه، لغرض املتابعة وتطوير األداء، والوفاء 

باملتطلبات النظامية.

سياسة الشركة يف توزيع األرباح  •

تنص املادة )44( من النظام األساس لشركة االتصاالت السعودية ىلع توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد حسم جميع املصروفات 
العمومية والتكاليف األخرى ىلع الوجه اآلتي: 

التجنب متى بلغ االحتياطي  العادية وقف هذا  العامة  10% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية  يجنب   -1
املذكور نصف رأس املال علمًا بأن هذا االحتياطي قد بلغ الحد األىلع النظامي يف عام 2010م ولذلك تم وقف التجنيب، علمًا بأن 
التغيير الجديد يف نظام الشركات، يتضمن توقف التجنيب لالحتياطي النظامي عند وصوله إلى 30% بدال من 50% من رأس املال، 

إال أن الشركة أبقت ىلع االحتياطي املكون بنسبة 50%. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع ىلع مساهمي الشركة.
للجمعية العامة العادية، بناء ىلع اقتراح مجلس اإلدارة، أن تجنب نسبة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه   -2

لغرض أو أغراض معينة.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل )5%( من رأس املال املدفوع.  -3

يخصص بعد ما تقدم نسبة مئوية من الباقي تحددها الجمعية العامة ملكافأة مجلس اإلدارة ىلع أال تتجاوز )0.5%( )نصف يف   -4
املائة( من صايف األرباح بعد االقتطاعات السابقة، ويوزع الباقي بعد ذلك ىلع املساهمين كحصة إضافية يف األرباح أو يرحل 

لألعوام القادمة مع مراعاة ما تصدره وزارة التجارة من تعليمات يف هذا الشأن.

كما تنص املادة )45( من النظام األساس لشركة االتصاالت السعودية، ىلع أن يتم توزيع األرباح املقرر توزيعها ىلع املساهمين يف 
املكان واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة ىلع أال يتجاوز موعد توزيع األرباح شهرًا من تاريخ إقرار الجمعية العامة للتوزيع.

أقّر مجلس إدارة شركة االتصاالت السعوديـة يف اجتماعه املنعقد يوم الثالثاء 1437/01/28هـ )املوافق 2015/11/10م( سياسة توزيع 
األرباح للشركة ملدة ثالث سنوات بداية من الربع الرابع من العام 2015م، واعتمدت يف اجتماع الجمعية العامة لعام 2015م. و هي 
سياسة توزيعات تقوم ىلع أساس الحفاظ ىلع حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد ىلع أساس ربع سنوي، وسيكون توزيع األرباح 

للسنوات الثالث متماشيا مع هذه السياسة، وهي ىلع النحو التالي:

تلتزم شركة االتصاالت السعودية بتوزيع ريال سعودي واحد عن كل ربع سنة، وذلك ملدة السنوات الثالث. إضافة إلى ذلك، سوف تنظر 
الشركة بدفع توزيعات إضافية ىلع أساس ربع سنوي، بحيث تخضع هذه التوزيعات اإلضافية ملوافقة مجلس اإلدارة بعد تقييم الوضع 
املالي للشركة والتوقعات املستقبلية واملتطلبات الرأسمالية للشركة. ومن املرجح أن تتفاوت هذه التوزيعات اإلضافية من ربع سنة 

إلى الربع الذي يليه بناء ىلع أداء الشركة، وسوف تظل سياسة توزيعات األرباح قابلة للتغيير بناء ىلع التالي:
أي تغييرات جوهرية يف استراتيجية وأعمال الشركة )بما يف ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة(.  -

القوانين، األنظمة، التشريعات والضوابط املنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة.  -
أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكاالت التصنيف االئتماني، والتي قد تكون ملزمة ىلع   -

الشركة من وقت آلخر.

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء
مجلس اإلدارة وأقربائهم يف أسهم أو أدوت دين شركة االتصاالت السعودية

اسم العضوم
نهاية العام 2017مبداية العام 2017م

نسبة التغييرصايف التغيير
أدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهم

0%0-1,000-1,000الدكتور عبدالل بن حسن العبدالقادر1
0%0-0-0األستاذ طه بن عبدالل القويز2
0%0-0-0األستاذ محمد بن طالل النحاس*3

0%0-0-0الدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي4

0%0-0-0األستاذ عمر بن محمد التركي5

0%0-0-0األستاذ عبد العزيز بن هبدان الهبدان6

0%0-254,038-254,038األستاذ صالح بن علي العذل7

0%0-51,000-51,000األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي8

-62%-1,666-1,000-2,666الدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي9

0%0-0-0الدكتور خالد بن عبدالعزيز العرفج *10

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة يف اجتماعها بتاريخ 1438/7/13هـ )املوافق 2017/4/10م( ىلع تعيين معالي محافظ املؤسسة العامة للتقاعد األستاذ   •
محمد بن طالل النحاس عضوًا بمجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية اعتبارًا من 2017/2/2م وحتى نهاية الدورة الحالية ملجلس اإلدارة التي ستنتهي يف 

2018/4/27م، خلفًا لعضو املجلس املستقيل الدكتور خالد بن عبدالعزيز العرفج.

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء
مجلس اإلدارة وأقربائهم يف أسهم أو أدوت دين الشركات التابعة

اسم العضوم
اسم الشركة 

التابعة

نهاية العام 2017مبداية العام 2017م
نسبة التغييرصايف التغيير

أدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهم

0%0-0-0اليوجدالدكتور عبدالل بن حسن العبدالقادر1
0%0-0-0اليوجداألستاذ طه بن عبدالل القويز2
0%0-0-0اليوجداألستاذ محمد بن طالل النحاس*3

0%0-0-0اليوجدالدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي4

0%0-0-0اليوجداألستاذ عمر بن محمد التركي5

0%0-0-0اليوجداألستاذ عبد العزيز بن هبدان الهبدان6

0%0-0-0اليوجداألستاذ صالح بن علي العذل7

0%0-0-0اليوجداألستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي8

0%0-0-0اليوجدالدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي9

0%0-0-0اليوجدالدكتور خالد بن عبدالعزيز العرفج *10

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة يف اجتماعها بتاريخ 1438/7/13هـ )املوافق 2017/4/10م( ىلع تعيين معالي محافظ املؤسسة العامة للتقاعد األستاذ   •
محمد بن طالل النحاس عضوًا بمجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية اعتبارًا من 2017/2/2م وحتى نهاية الدورة الحالية ملجلس اإلدارة التي ستنتهي يف 

2018/4/27م، خلفًا لعضو املجلس املستقيل الدكتور خالد بن عبدالعزيز العرفج.
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وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود
لكبار التنفيذيين يف أسهم أو أدوت دين شركة االتصاالت السعودية

اسم العضوم
نهاية العام 2017مبداية العام 2017م

نسبة التغييرصايف التغيير
أدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهم

0%0-2,000-2,000د. خالد بن حسين البياري1

0%0-0-0أ. شنك اوزير سيردار2

0%0-0-0د. طارق بن محمد عناية3

0%0-0-0م. ناصر بن سليمان الناصر4

0%0-0-0أ. أمين بن فهد الشدي5

0%0-0-0د. حمود بن محمد القصير6

0%0-0-0م. عماد بن عودة العودة7

0%0-0-0د. غريغ رولي8

0%0-0-0م. عبدالل عبدالرحمن الزمامي9

0%0-0-0م. هيثم بن محمد الفرج10

0%0-0-0أ. وليد بن عبدالرحمن الكنهل11

0%0-0-0أ. عبدالل بن محسن العويني12

0%0-4,500-4,500أ. عبدالعزيز بن عبدالل القطعي13

0%0-52-52م. محمد بن عبدالعزيز الحقباني14

0%0-0-0أ. رياض بن سعيد معوض15

0%0-0-0أ. رياض بن حمدان العنزي16

0%0-0-0م. آنف بن أحمد أبانمي17

0%0-0-0م. معيض بن هويج اليامي18

0%0-0-0م. أحمد بن مسفر الغامدي19

0%0-0-0م. محمد بن عبدالل العبادي20

0%0-0-0أ. سلطان بن حسن بن سعيد21

0%0-0-0د. خالد بن منصور البراك22

0%0-0-0أ. ماركوسجولدير23

0%0-0-0أ. وجناند ارنست فان تيل24

0%0-0-0أ. االن فرانسيس ويالن 25

0%0-0-0أ. عبد الل بن صايل العنزي26

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين يف أسهم أو أدوت دين الشركات التابعة

اسم العضوم
نهاية العام 2017مبداية العام 2017م

نسبة التغييرصايف التغيير
أدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهم

0%0-0-0اليوجدد. خالد بن حسين البياري1

0%0-0-0اليوجدأ. شنك اوزير سيردار2

0%0-0-0اليوجدد. طارق بن محمد عناية3

0%0-0-0اليوجدم. ناصر بن سليمان الناصر4

0%0-0-0اليوجدأ. أمين بن فهد الشدي5

0%0-0-0اليوجدد. حمود بن محمد القصير6

0%0-0-0اليوجدم. عماد بن عودة العودة7

0%0-0-0اليوجدد. غريغ رولي8

0%0-0-0اليوجدم. عبدالل عبدالرحمن الزمامي9

0%0-0-0اليوجدم. هيثم بن محمد الفرج10

0%0-0-0اليوجدأ. وليد بن عبدالرحمن الكنهل11

0%0-0-0اليوجدأ. عبدالل بن محسن العويني12

0%0-0-0اليوجدأ. عبدالعزيز بن عبدالل القطعي13

0%0-0-0اليوجدم. محمد بن عبدالعزيز الحقباني14

0%0-0-0اليوجدأ. رياض بن سعيد معوض15

0%0-0-0اليوجدأ. رياض بن حمدان العنزي16

0%0-0-0اليوجدم. آنف بن أحمد أبانمي17

0%0-0-0اليوجدم. معيض بن هويج اليامي18

0%0-0-0اليوجدم. احمد بن مسفر الغامدي19

0%0-0-0اليوجدم. محمد بن عبدالل العبادي20

0%0-0-0اليوجدأ. سلطان بن حسن بن سعيد21

0%0-0-0اليوجدد. خالد بن منصور البراك22

0%0-0-0اليوجدأ. ماركوسجولدير23

0%0-0-0اليوجدأ. وجناند ارنست فان تيل24

0%0-0-0اليوجدأ. االن فرانسيس ويالن 25

0%0-0-0اليوجدأ. عبد الل بن صايل العنزي26

حوكمة الشركة  •

بعد صدور نظام الشركات باملرسوم امللكي رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28هـ، وصدور الئحة حوكمة الشركات عن مجلس هيئة السوق املالية 
بتاريخ 1438/5/16هـ )املوافق 2017/2/13م(؛ عمدت شركة االتصاالت السعودية إلى تحديث نظامها األساس والئحة الحوكمة، ولوائح عمل 
مجلس اإلدارة ولجانه املنبثقة )التنفيذية، والترشيحات واملكافآت، واملراجعة، واالستثمار، والحوكمة واملخاطر وااللتزام(، بما يتوافق مع 
نظام الشركات الجديد والئحة حوكمة الشركات، وقد أقر مجلس اإلدارة بتاريخ 1437/7/27هـ )املوافق 2016/5/4م( استحداث لجنة دائمة 
منبثقة عن مجلس اإلدارة باسم “لجنة الحوكمة واملخاطر وااللتزام”، تضطلع بتلك املسؤوليات، كما اسُتحدثت وحدة إدارية يف الهيكل 

التنظيمي للشركة تهتم بأعمال اللجنة وأغراضها وتوصياتها وتكون حلقة الوصل مع األجهزة التنفيذية واإلدارة العليا. 

وقد اعتمد تعديل النظام األساس للشركة، والئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت والئحة عمل لجنة املراجعة من قبل الجمعية 
العامة للشركة بتاريخ 1438/07/13هـ )املوافق 2017/4/10م(، كما اعتمد مجلس اإلدارة الئحة حوكمة الشركة والئحة عمل املجلس 

ولوائح عمل لجانه )التنفيذية، واالستثمار، والحوكمة واملخاطر وااللتزام( بتاريخ 1439/3/4هـ )املوافق 2017/11/22م(. 
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وقد ُطبقت جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية، ويف بداية عام 2018م تم تطبيق املادة 84 )سياسة 
اإلبالغ عن حاالت الغش واالختالس والفساد(، واملادة 86 )سياسة السلوك املهني( بعد أن تمت املوافقة عليهما يف اجتماع مجلس 

اإلدارة بتاريخ 2018/3/21م.

الرقابة الداخلية  •

يقر مجلس إدارة الشركة بأن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح، وأن نظام وإجراءات الرقابة الداخلية أعد ىلع أسس سليمة 
وُنفذ بفاعلية، بدون وجود ملحوظات جوهرية، وأنه ال يوجد شك يذكر يف قدرة الشركة ىلع مواصلة نشاطها.

وتقوم لجنة املراجعة املنبثقة من مجلس اإلدارة باإلشراف ىلع أعمال املراجعة الداخلية التي تقوم بشكل دوري بفحص مدى كفاية 
وفاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بما يمكن من توفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته. ويأتي ذلك ضمن 
أهداف مجلس اإلدارة يف الحصول ىلع اقتناع معقول عن مدى سالمة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة، حيث قامت 
لجنة املراجعة يف هذا السبيل وخالل العام املالي 2017م بعقد عشرة اجتماعات ناقشت خاللها عددًا من املوضوعات ذات الصلة بأعمال 
اللجنة ومنها ىلع سبيل املثال مراجعة القوائم املالية واالستثمارات ومراجعة وحدات األعمال يف الشركة وكذلك الشؤون االستراتيجية 
والتنظيمية واملوارد البشرية واملشتريات إضافة إلى مراجعة أنظمة وأنشطة تقنية املعلومات، وذلك بحضور املسؤولين يف املراجعة 

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

املراجعة الداخلية   •

تقوم املراجعة الداخلية يف شركة االتصاالت السعودية بتقديم خدمات تأكيدية واستشارية باستقاللية وموضوعية بغرض إضافة قيمة 
وتحسين العمليات وتحقيق أهداف الشركة العليا. وتساعد املراجعة الداخلية الشركة يف تحقيق أهدافها من خالل تبني مدخل منتظم 
الدورية  املراجعة  عمليات  العديد من  بتنفيذ  الداخلية  املراجعة  قامت  وقد  الداخلية.  والرقابة  املخاطر  إدارة  فاعلية  وتحسين  لتقويم 
والخاصة وفقا لخطة املراجعة السنوية املعتمدة من قبل لجنة املراجعة بهدف إعطاء التأكيدات الالزمة بشأن فاعلية وكفاءة الرقابة 
الداخلية وإدارة املخاطر يف الشركة، مع التركيز ىلع األنشطة والوظائف ذات املخاطر العالية. وشملت خطة املراجعة السنوية ىلع 
سبيل املثال مراجعة السياسات واإلجراءات املتعلقة باملشتريات والشؤون االستراتيجية وتقنية املعلومات ووحدات األعمال باإلضافة 
إلى القطاع املالي، كما تقوم املراجعة الداخلية بتقديم خدمات استشارية بغرض املساهمة مع اإلدارة التنفيذية يف تحسين كفاءة 
وفاعلية عمليات الشركة املختلفة، والتي كان من شأنها الحد من فقد اإليرادات، وخفض التكاليف، إضافة إلى اإلسهام يف مراجعة 
وجود  تظهر  لم  اليها  املشار  املراجعة  عمليات  بأن  علما  الخارجية،  الرقابية  الجهات  أعمال  وتنسيق  والسنوية  األولية  املالية  القوائم 

ملحوظات جوهرية.

سجل املساهمين  •

تم الطلب )15( مره لسجل املساهمين من شركة مركز ايداع االوراق املالية خالل عام 2017م وذلك لألغراض التالية:
تحديث سجل املساهمين شهريًا.  •

توزيع األرباح  ربع السنوية.  •
عقد الجمعية العمومية.  •

مبررات الطلبتاريخ طلب سجل املساهمينم

تحديث سجل املساهمين2017/2/22م1

تحديث سجل املساهمين2017/3/30م2

تجربه للجمعية العمومية2017/4/4م3

تجربه للجمعيه العموميه2017/4/9م4

عقد جمعيه عموميه وارباح الربع الرابع من 2017/4/102016م5

تحديث سجل املساهمين2017/4/30م6

أرباح الربع األول2017/5/15م7

تحديث سجل املساهمين2017/5/31م8

أرباح الربع الثاني2017/7/16م9

تحديث سجل املساهمين2017/8/2م10

تحديث سجل املساهمين2017/9/28م11

أرباح الربع الثالث2017/10/16م12

تحديث سجل املساهمين2017/11/2م13

تحديث سجل املساهمين2017/11/30م14

تحديث سجل املساهمين2017/12/31م15

توزیع األرباح واملکافآت
وتوصیات مجلس اإلدارة 
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ثالثًا: توزيع األرباح واملكافآت وتوصيات مجلس اإلدارة 
توزيعات األرباح  •

2015م، والتي أقرها  الرابع من عام  الربع  القادمة والتي بدأت من  تماشيا مع سياسة الشركة يف توزيع األرباح لفترة الثالث سنوات 
مجلس ادارة الشركة بتاريخ 28 محرم 1437هـ )املوافق 10 نوفمبر 2015م( وأعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 4 أبريل 2016م، وهي سياسة 
توزيعات تقوم ىلع أساس الحفاظ ىلع حد أدنى من التوزيعات بواقع ريال سعودي لكل سهم ىلع أساس ربع سنوي، ستقوم الشركة 
ريال   1 بواقع  ريال سعودي  مليون   2,000 بمبلغ مقداره  2017م،  عام  الرابع من  الربع  الشركة عن  نقدية ىلع مساهمي  أرباح  بتوزيع 
سعودي عن كل سهم. علما أن الشركة خالل العام قامت بتوزيع ارباح نقدية ىلع مساهمي الشركة عن الربع األول والثاني والثالث 
من العام 2017م بمبلغ وقدره 2,000 مليون ريال سعودي عن كل ربع بواقع 1 ريال سعودي عن كل سهم. وبذلك يصبح إجمالي األرباح 

املوزعة عن عام 2017م مبلغ 4 ريال سعودي للسهم )2016م: 4 ريال سعودي للسهم(. و فيما يلي بيان للتوزيعات عن عام 2017م:

البيان
إجمالي التوزيع

)ماليين الرياالت(
نصيب السهم

)ريال(
تاريخ التوزيعتاريخ االستحقاقتاريخ اإلعالن

2017/5/29م2017/5/11م2017/5/4م2,0001توزيعات نقدية عن الربع األول 2017م

2017/8/20م2017/7/31م2017/7/26م2,0001توزيعات نقدية عن الربع الثاني 2017م

2017/11/21م2017/10/31م2017/10/26م2,0001توزيعات نقدية عن الربع الثالث 2017م

2018/5/17م2018/4/26م2018/1/25م2,0001توزيعات نقدية عن الربع الرابع 2017م

8,0004إجمالي التوزيعات

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  • 

وافقت الجمعية العامة للشركة لعام 2017م، ىلع سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه، وىلع مكافآت أعضاء لجنة املراجعة، 
حيث يحصل عضو مجلس اإلدارة ىلع مكافأة بقيمة )200,000( ريال نظير عضويته يف املجلس، ويحصل ىلع مكافأة بقيمة )200,000( 
ريال، نظير عضويته يف لجان املجلس، وبدل حضور جلسات املجلس واللجان بقيمة )5,000( ريال عن كل جلسة، ويحصل عضو لجنة 

املراجعة ىلع مكافأة بقيمة )100,000( ريال نظير عضويته يف لجنة املراجعة.

وبلغت مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة الشركة عن حضورهم لجلسات املجلس ولجانه خالل السنة املنتهية يف 2017م إضافة إلى 
أكبر خمسة تنفيذيين يف الشركة بما فيهم الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي للمالية خالل عام 2017م وفق الجدول التالي:

)مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة يف الدورة السادسة للمدة من 2017/1/1م إلى 2017/12/31م(

)ريال(

املكافآت املتغيرةاملكافآت الثابتة
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أواًل : األعضاء املستقلون

-240,000-------240,000---1200,00040,000- صالح بن علي العذل

-240,000-------240,000---2200,00040,000- عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي

-240,000-------240,000---3200,00040,000- إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي

-720,000-------720,000---600,000120,000املجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

-240,000-------240,000---1200,00040,000- عبدالل بن حسن العبدالقادر**

-240,000-------240,000---2200,00040,000- طه بن عبدالل القويز

-230,000-------230,000---3200,00030,000- محمد بن طالل النحاس*

-240,000-------240,000---4200,00040,000- خليل بن عبدالفتاح كردي

-235,000-------235,000---5200,00035,000- عمر بن محمد التركي

-240,000-------240,000---6200,00040,000- عبدالعزيز بن هبدان الهبدان

-0-------0---700- خالد بن عبدالعزيز العرفج*

-1,425,000-------1,425,000---1,200,000225,000املجموع

ثالثًا : األعضاء التنفيذيون

---------------اليوجد

---------------املجموع 

2,145,000-------2,145,000---1,800,000345,000املجموع الكلي 

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة يف اجتماعها بتاريخ 1438/7/13هـ )املوافق 2017/4/10م( ىلع تعيين معالي محافظ املؤسسة العامة للتقاعد األستاذ   *
محمد بن طالل النحاس عضوًا بمجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية اعتبارًا من 2017/2/2م وحتى نهاية الدورة الحالية ملجلس اإلدارة و التي ستنتهي يف 

2018/4/27م، خلفًا لعضو مجلس اإلدارة الدكتور خالد بن عبدالعزيز العرفج املستقيل من عضوية املجلس.
وافق مجلس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 1438/6/14هـ )املوافق 2017/3/13م(، ىلع تعديل مكافأة رئيس مجلس اإلدارة؛ لتكون )100,000( مائة ألف ريال   **

شهريًا.
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مكافآت أعضاء اللجان يف الدورة السادسة للمدة من 2017/1/1م إلى 2017/12/31م(

اللجاناالسم
املكافآت الثابتة 
)عدا بدل حضور 

الجلسات

بدل حضور 
املجموعجلسات

200,00050,000250,000• التنفيذيةالدكتور عبدالل بن حسن العبدالقادر

• الترشيحات واملكافآتاألستاذ طه بن عبدالل القويز
200,00060,000260,000• االستثمار

• املراجعةالدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي
300,00060,000360,000• الحوكمة واملخاطر وااللتزام

• الترشيحات واملكافآتاألستاذ عمر بن محمد التركي
200,00065,000265,000• التنفيذية

200,00030,000230,000• االستثماراألستاذ محمد بن طـالل النحاس*

• املراجعةاألستاذ عبد العزيز بن هبدان الهبدان
300,00060,000360,000• االستثمار

• الترشيحات واملكافآتاألستاذ صالح بن علي العذل
200,00060,000260,000• االستثمار

• االستثماراألستاذ عبدالرحمن عبدالعزيز مازي
200,00060,000260,000• التنفيذية

الدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي
• الترشيحات واملكافآت

• التنفيذية
• الحوكمة واملخاطر وااللتزام

200,00060,000260,000

23,3335,00028,333• الحوكمة واملخاطر وااللتزامالدكتور خالد بن عبدالعزيز العرفج*

15,00015,000-• املراجعةالدكتور يحيى بن علي الجبر**

100,00050,000150,000• املراجعةاألستاذ خالد بن محمد الخويطر 

100,00045,000145,000• املراجعةالدكتور خالد بن داود الفداغ 

100,00025,000125,000• الحوكمة واملخاطر وااللتزاماألستاذ عبد الل بن ابراهيم الهويش

100,00035,000135,000• الحوكمة واملخاطر وااللتزاماألستاذ بكر بن عبد اللطيف الهبوب

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة يف اجتماعها بتاريخ 1438/7/13هـ )املوافق 2017/4/10م( ىلع تعيين معالي محافظ املؤسسة العامة للتقاعد األستاذ   *
محمد بن طالل النحاس عضوًا بمجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية اعتبارًا من 2017/2/2م وحتى نهاية الدورة الحالية ملجلس اإلدارة و التي ستنتهي يف 

2018/4/27م، خلفًا لعضو مجلس اإلدارة الدكتور خالد بن عبدالعزيز العرفج املستقيل من عضوية املجلس.
وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 1438/6/17هـ )املوافق 2017/3/16م(، ىلع تشكيل لجنة املراجعة، ابتداًء من يوم انعقاد   **
بن  خليل  الدكتور  الهبدان،  هبدان  بن  عبدالعزيز  األستاذ  أسماؤهم:  التالية  األعضاء  من  2018/4/27م،  بتاريخ  الحالية  اإلدارة  مجلس  دورة  انتهاء  إلى  الجمعية 

عبدالفتاح كردي، األستاذ خالد بن محمد الخويطر، الدكتور خالد بن داود الفداغ.

)مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية( للفترة من 2017/1/1م إلى 2017/12/31م(

)ريال(

املكافآتاملكافآت الثابتة
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39,490,197-17,872,4005,244,937--17,872,400--16,372,860-12,567,6003,805,260املجموع

األحداث الالحقة   •
بتاريخ 5 فبراير 2018م، وقعت شركة االتصاالت السعودية مذكرة تفاهم مع االتحاد السعودي لكرة القدم و الهيئة العامة للرياضة   •
للحصول ىلع الحقوق الحصرية للرعاية والنقل ملباريات مسابقات كرة القدم املحلية ومباريات املنتخب السعودي التي يمتلك 
حقوقها االتحاد السعودي لكرة القدم. علمًا بأن مدة العقد املزمع توقيعه تبلغ عشرة سنوات ميالدية، و قيمة الحصول ىلع 
تلك الحقوق تبلغ ستمائة وستون مليون ريال سعودي )660 مليون ريال سعودي(، تدفع سنويًا وملدة عشر سنوات أي بقيمة 
إجمالية قدرها ستة مليار وستمائة مليون ريال سعودي )6,600 مليون ريال سعودي(. وقد اتفق الطرفان ىلع أن تكون مدة مذكرة 
التفاهم شهرين ميالديين تبدأ من تاريخ توقيع املذكرة، بحيث يقوم الطرفان بالنقاش واالتفاق ىلع األحكام والشروط التفصيلية 

للعقد األساسي خالل هذه املدة.
بتاريخ 22 فبراير 2018م، حصلت شركة االتصاالت السعودية ىلع ترددات يف النطاقين 700 و 1800 ميجاهيرتز من خالل فوزها   •
باملزاد الذي عقدته هيئة االتصاالت و تقنية املعلومات و ملدة )15 عام( تبدأ خالل عام 2018م وذلك بمبلغ إجمالي قدره 1.560 

مليون ريال، يدفع ىلع دفعات متساوية خالل 14 عام ابتدأ من عام 2019م.
لشركة  ومملوكة  محدودة  مسؤولية  ذات  -شركة  االتصاالت  أبراج  شركة  بتأسيس  الشركة  قامت  2018م،  األول  الربع  خالل   •
االتصاالت السعودية بنسبة 100% برأس مال 200 مليون ريال سعودي. وستتولى شركة أبراج االتصاالت مسؤولية تملك األبراج 
وإنشائها وتشغيلها وتأجيرها واستثمارها تجاريًا.ال زالت الشركة قيد اإلنشاء إلى حين الحصول ىلع التراخيص الالزمة من الجهات 

املعنية.
خالل الربع األول 2018م، زادت الشركة رأس مال شركة إنتغرال القابضة بمبلغ قدره 65 مليون دوالر أمريكي، ما يعادل )244 مليون   •

ريال سعودي(.
خالل الربع األول 2018م، دفعت الشركة الشريحة األولى من االستثمار يف صندوق املال الجرىء بقيمة 100 مليون دوالر أمريكي   •

ما يعادل )375 مليون ريال سعودي(.

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

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

أنه ال يوجد لدى املجلس أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة ىلع مواصلة نشاطها.  •
تم إعداد القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م وفقًا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة يف اململكة   •

العربية السعودية واملعايير و اإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
لم ُتبّلغ الشركة عن أي شخص طبيعي أو اعتباري تملك )5%( أو أكثر من األسهم املصدرة للشركة خالل عام 2017م.  •

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 2017م.

ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء قامت به الشركة خالل عام 2017م ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.  •
ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.  •

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق يف األرباح.  •
ال يوجد أي عقد تكون الشركة طرفًا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو   •

رئيس العمليات املالية للمجموعة أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، فيما عدا ما تم ذكره يف وصف مصالح األطراف ذات العالقة.
لم تقدم الشركة قرضًا نقديًا 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.   •
أن املراجع الخارجي للشركة قد أبدى رأيه دون تحفظ ىلع القوائم املالية املوحدة لعام 2017م.  •
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القوائم املالیة املوحدة للسنة
املنتهیة يف 31 دیسمبر 2017م

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

التصويت ىلع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 2017/12/31م.  .1
التصويت ىلع تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة املالية املنتهية يف 2017/12/31م.   .2

التصويت ىلع القوائم املالية املوحدة للشركة للسنة املالية املنتهية يف 2017/12/31م.  .3
التصويت ىلع تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناًء ىلع توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق   .4
القوائم املالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املالي 2018م، والربع األول من العام املالي 2019م وتحديد أتعابه.

التصويت ىلع إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية يف 2017/12/31م.  .5
التصويت ىلع انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابعة، وملدة ثالث سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ 2018/4/28م.  .6

التصويت ىلع املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم واملضمنة يف تقرير مجلس اإلدارة للفترة   .7
من 1 يناير 2017م وحتى 31 ديسمبر 2017م.

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

األهداف االجتماعية، ويؤكد املكانة الريادية للشركة يف قطاع االتصاالت يف اململكة العربية السعودية.
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1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017إيضاح

األصول

األصول غير املتداولة

739,940,61639,418,55437,960,520ممتلكات وآالت ومعدات

87,773,8397,840,4437,555,857أصول غير ملموسة وشهرة

196,927,3036,301,6416,253,461استثمارات يف شركات زميلة ومشاريع مشتركة

128,657,8227,652,1957,733,876أصول غير متداولة أخرى

63,299,58061,212,83359,503,714إجمالي األصول غير املتداولة

األصول املتداولة

9460,431466,766923,214مخزون

1025,549,42419,768,14912,740,745مدينون تجاريون وآخرون

1314,465,36415,004,49016,803,421مرابحات قصيرة األجل

141,770,9611,693,4482,324,482أصول متداولة أخرى

172,567,0443,631,2024,487,827نقد وما يماثله

44,813,22440,564,05537,279,689إجمالي األصول املتداولة

108,112,804101,776,88896,783,403إجمالي األصول

حقوق امللكية وااللتزامات

حقوق امللكية

2020,000,00020,000,00020,000,000رأس املال املصّدر 

2110,000,00010,000,00010,000,000احتياطي نظامي

)709,624()1,935,833()1,769,028(22احتياطيات أخرى

34,010,41231,877,18830,978,331أرباح مبقاة

62,241,38459,941,35560,268,707حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة 

1,003,2891,336,9761,420,842حقوق ملكية غير مسيطرة

63,244,67361,278,33161,689,549إجمالي حقوق امللكية

االلتزامات

االلتزامات غير املتداولة

234,005,9804,017,2315,744,076قروض طويلة األجل

241,202,4481,158,6541,050,030مخصصات غير متداولة

263,922,7693,775,6683,678,290مخصص مكافأة نهاية الخدمة

251,763,4401,445,7771,590,681إيرادات مؤجلة غير متداولة

27145,543292,530418,041التزامات غير متداولة أخرى

11,040,18010,689,86012,481,118إجمالي االلتزامات غير املتداولة

االلتزامات املتداولة

2813,827,80613,885,56113,200,276دائنون تجاريون وأخرون

23647,7631,867,2201,905,482قروض قصيرة األجل 

247,633,9845,682,8081,551,492مخصصات متداولة

291,623,4231,460,1291,679,138زكاة وضريبة دخل مستحقة

252,872,0832,816,8411,926,777إيرادات مؤجلة متداولة

307,222,8924,096,1382,349,571التزامات متداولة أخرى

33,827,95129,808,69722,612,736إجمالي االلتزامات املتداولة

44,868,13140,498,55735,093,854إجمالي االلتزامات

108,112,804101,776,88896,783,403إجمالي حقوق امللكية وااللتزامات

قائمة املركز املالي املوحدة كما يف 31 ديسمبر 2017م
)جميع املبالغ بأالف الرياالت السعودية – مالم يذكر خالف ذلك(   

رئيس مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة املفوض الرئيس التنفيذي للشركة املكلف الرئيس التنفيذي للمالية

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 48 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(
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قائمة الربح أوالخسارة املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م
)جميع املبالغ بأالف الرياالت السعودية – مالم يذكر خالف ذلك(

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 48 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

20172016إيضاح

3350,746,67552,673,659إيرادات 

)23,985,878()21,255,477(34تكلفة اإليرادات

29,491,19828,687,781إجمالي الربح

املصاريف التشغيلية

)6,327,144()5,726,280(35بيعية وتسويقية

)4,331,428()4,471,573(36عمومية وإدارية

)8,078,118()8,208,360(8.7استهالك وإطفاء

)18,736,690()18,406,213(إجمالي املصاريف التشغيلية

11,084,9859,951,091الربح التشغيلي

اإليرادات واملصاريف األخرى

)401,703()600,000(تكلفة برنامج التقاعد املبكر

37584,681722,732ايرادات تمويل

)379,062()354,199(38تكاليف تمويل

)62,565(85,075صايف إيرادات / )مصاريف( أخرى

308,384116,246صايف مكاسب استثمارات يف شركات زميلة ومشاريع مشتركة

)70,110()18,091(39صايف خسائر أخرى

)74,462(5,850إجمالي اإليرادات واملصاريف األخرى

11,090,8359,876,629صايف الربح قبل الزكاة والضريبة وحقوق امللكية غير املسيطرة

)750,797()720,700(29الزكاة وضريبة الدخل

10,370,1359,125,832صايف الربح 

صايف الربح العائد إلى:

10,133,2248,898,857مساهمي الشركة 

236,911226,975حقوق امللكية غير املسيطرة

10,370,1359,125,832

405.074.45ربحية السهم األساسية واملخفضة )بالريال السعودي(
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20172016إيضاح

10,370,1359,125,832صايف الربح

الدخل الشامل اآلخر 

 بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلى قائمة الربح أو الخسارة:

)64,011()117,361(26إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

بنود قد يعاد تصنيفها الحقا إلى قائمة الربح أو الخسارة:

)46,315()15,367(فروقات ترجمة العمالت األجنبية 

90,557196,241صايف التغير يف القيمة العادلة لألصول املالية املتاحة للبيع

)8,678()2,595(صايف التغير يف القيمة العادلة الناتجة عن تحوطات التدفق النقدي

72,595141,248إجمالي البنود التي قد يعاد تصنيفها الحقا إلى قائمة الربح أو الخسارة

77,237)44,766(إجمالي )الخسارة الشاملة( / الدخل الشامل اآلخر

10,325,3699,203,069إجمالي الدخل الشامل

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:

10,082,6898,980,444مساهمي الشركة 

242,680222,625حقوق امللكية غير املسيطرة

10,325,3699,203,069

قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م 
)جميع املبالغ بأالف الرياالت السعودية – مالم يذكر خالف ذلك(

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 48 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

رئيس مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة املفوض الرئيس التنفيذي للشركة املكلف الرئيس التنفيذي للمالية رئيس مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة املفوض الرئيس التنفيذي للشركة املكلف الرئيس التنفيذي للمالية
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20172016إيضاح

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 
11,090,8359,876,629صايف الربح قبل الزكاة والضريبة وحقوق امللكية غير املسيطرة

التعديالت ىلع:

8.78,208,3608,078,118استهالك وإطفاء

10870,614775,050مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها

)722,732()584,681(37إيرادات تمويل

38354,199379,062تكاليف تمويل

2,808,2414,954,866مخصص مكافأة نهاية الخدمة واملخصصات األخرى 

)116,246()308,384(صايف مكاسب استثمارات يف شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

3918,09170,110 صايف خسائر أخرى

22,457,27523,294,857الربح التشغيلي قبل التغيرات يف رأس املال العامل

الحركة يف رأس املال العامل:

)7,460,010()6,772,947(مدينون تجاريون وأخرون

6,334456,449املخزون

853,544)573,167(األصول األخرى

709,707)263,130(دائنون تجاريون وأخرون

411,999745,160اإليرادات املؤجلة

2,582,832908,210االلتزامات األخرى

17,849,19619,507,917النقد الناتج من العمليات التشغيلية

)680,701()649,427(29يطرح: زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

)452,120()499,614(26يطرح: مخصص مكافأة نهاية خدمة مدفوعة 

16,700,15518,375,096صايف النقد من األنشطة التشغيلية

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

)7,607,416()6,576,858( إضافات للممتلكات واآلالت واملعدات 

)2,414,905()2,143,417( إضافات لألصول غير امللموسة

13,37536,136 املتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 

-)375,095( تكلفة شراء حصة يف شركة زميلة

41,07726,062 متحصالت من شركات زميلة

752,261555,023 إيرادات تمويل محصلة

498,9161,677,396متحصالت ومدفوعات متعلقة بأصول مالية، صايف

)7,727,704()7,789,741(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

)8,031,468()8,019,234( توزيعات أرباح مدفوعة

)1,619,339()437,382(16-2 تكلفة االستحواذ ىلع حصة يف حقوق امللكية غير املسيطرة يف شركة تابعة

)1,711,564()3,298,573( قروض مسددة 

-1,924,461 قروض مستلمة 

)148,195()149,454( تكاليف تمويل مدفوعة

)11,510,566()9,980,182(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

)863,174()1,069,768(صايف النقص يف النقد وما يماثله

3,631,2024,487,827النقد وما يماثله يف بداية السنة

5,6106,549أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية 

172,567,0443,631,202النقد وما يماثله يف نهاية السنة

قائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م
)جميع املبالغ بأالف الرياالت السعودية – مالم يذكر خالف ذلك(

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 48 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة التغيرات يف حقوق امللكية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م
)جميع املبالغ بأالف الرياالت السعودية – مالم يذكر خالف ذلك(

رأس املال املصّدرإيضاح
)إيضاح 20( 

االحتياطي النظامي
)إيضاح 21(

احتياطيات أخرى
األرباح املبقاة )إيضاح 22(

إجمالي حقوق امللكية
العائدة ملساهمي 

الشركة

حقوق امللكية 
غير املسيطرة 
)إيضاح 2-16(

إجمالي حقوق 
امللكية

31,877,18859,941,3551,336,97661,278,331)1,935,833(20,000,00010,000,000الرصيد كما يف 1 يناير 2017

10,133,22410,133,224236,91110,370,135---صايف الربح 

)44,766(5,769)50,535(-)50,535(--الخسارة الشاملة األخرى 

10,133,22410,082,689242,68010,325,369)50,535(--إجمالي الدخل الشامل 

)8,000,000(-)8,000,000()8,000,000(---46توزيعات أرباح ملساهمي الشركة 

االستحواذ ىلع حصة يف حقوق 
)479,298()546,772(67,474-67,474--16-2امللكية غير املسيطرة 

توزيعات أرباح لحقوق امللكية غير 
)29,595()29,595(-----املسيطرة

149,866-149,866-149,866--22احتياطيات أخرى

34,010,41262,241,3841,003,28963,244,673)1,769,028(20,000,00010,000,000الرصيد كما يف 31 ديسمبر 2017

30,978,33160,268,7071,420,84261,689,549)709,624(20,000,00010,000,000الرصيد كما يف 1 يناير 2016

8,898,8578,898,857226,9759,125,832---صايف الربح 

77,237)4,350(81,587-81,587--الدخل الشامل اآلخر 

81,5878,898,8578,980,444222,6259,203,069--إجمالي الدخل الشامل 

)8,000,000(-)8,000,000()8,000,000(---46توزيعات أرباح ملساهمي الشركة

االستحواذ ىلع حصة يف حقوق 
)1,619,339()306,491()1,312,848(-)1,312,848(--امللكية غير املسيطرة 

5,052-5,052-5,052--22احتياطيات أخرى 

31,877,18859,941,3551,336,97661,278,331)1,935,833(20,000,00010,000,000الرصيد كما يف 31 ديسمبر 2016

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م
)جميع املبالغ بأالف الرياالت السعودية – مالم يذكر خالف ذلك(

معلومات عامة  -1
تأسيس الشركة أ- 

تأسست شركة االتصاالت السعودية )“الشركة”( كشركة مساهمة سعودية بموجب املرسوم امللكي رقم م/35 وتاريخ 24 ذو الحجة 
مع  االتصاالت”(  )“قطاع  والهاتف  والبريد  البرق  بوزارة  والهاتف  البرق  قطاع  بتحويل  قضى  والذي   )1998 أبريل   21 )املوافق  1418هـ 
مختلف مكوناته وإمكانياته الفنية واإلدارية إلى الشركة، وطبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 23 ذو الحجة 1418 هـ )املوافق 20 
أبريل 1998( تم اعتماد نظام الشركة األساسي )“النظام األساسي”( وكانت الشركة يف حينه مملوكة بالكامل لحكومة اململكة العربية 
السعودية )“الحكومة”(. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 2 رجب 1423هـ )املوافق 9 سبتمبر 2002(، قامت الحكومة ببيع %30 

من أسهمها.

بدأت الشركة عملها بتوفير خدمات االتصاالت ىلع نطاق اململكة العربية السعودية )“اململكة”( يف 6 محرم 1419هـ )املوافق 2 مايو 
1998( وحصلت الشركة ىلع سجلها التجاري رقم 1010150269 كشركة مساهمة سعودية بتاريخ 4 ربيع األول 1419هـ )املوافق 29 يونيو 
1998(. يقع املركز الرئيسي للشركة يف مجمع امللك عبد العزيز ىلع طريق اإلمام محمد بن سعود يف حي املرسالت، الرياض، اململكة 

العربية السعودية.

أعمال وأنشطة املجموعة ب- 
االتصاالت  خدمات  وتقديم  توفير  يف  “املجموعة”(  بـ  جميعا  اليهم  )يشار  لها  التابعة  والشركات  للشركة  الرئيسة  األنشطة  تتمثل 

واملعلومات واإلعالم، وتشمل أغراضها ىلع سبيل املثال ال الحصر، ما يلي: 

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 48 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

رئيس مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة املفوض الرئيس التنفيذي للشركة املكلف الرئيس التنفيذي للمالية

رئيس مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة املفوض الرئيس التنفيذي للشركة املكلف الرئيس التنفيذي للمالية
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(

إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت  )أ( 
الثابتة واملتنقلة والبنى التحتية. 

املختلفة  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  خدمات  توصيل  )ب( 
وتقديمها إلى العمالء، وصيانتها وإدارتها. 

إعداد الخطط والدراسات الالزمة لتطوير خدمات االتصاالت  )ج( 
وتقنية املعلومات وتنفيذها وتوفيرها من جميع النواحي 
التدريبية  الخطط  وتنفيذ  وإعداد  واإلدارية.  واملالية  الفنية 
يف مجال االتصاالت وتقنية املعلومات، وتقديم الخدمات 

االستشارية.
املعلومات  وتقنية  االتصاالت  ونظم  التوّسع يف شبكات  )د( 
أحدث  استخدام  طريق  عن  وتطويرها،  التحتية  والبنى 
االتصاالت  تقنية  إليها  توصلت  التي  واملعدات  األجهزة 
والبرامج  والتطبيقات  الخدمات  تقديم  مجال  يف  خصوصًا 

وإدارتها. 
الشاملة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  حلول  تقديم  )هـ( 
خدمات   – )االتصاالت  املثال  سبيل  ىلع  ذلك  يف  بما 
الخدمات   – املدارة  الخدمات   – املعلومات  تكنولوجيا 

السحابية – إلخ...(. 
ىلع  املعتمدة  واألنظمة  والتقنيات  املعلومات  توفير  )و( 
املعلومات للعمالء، بما يف ذلك إعداد وتوزيع أدلة الهاتف 
وتوفير  والبيانات  واملعلومات  والنشرات  التجارية  واألدلة 

وسائل االتصال الالزمة لنقل خــدمات )اإلنترنت(. 
وامتالك  وشراء  وتصدير  واستيراد  والتجزئة  الجملة  تجارة  )ز( 
وتركيب  وتصميم  وتطوير  وبيع  وتسويق  وتصنيع  وتأجير 
االتصاالت  شبكات  ومكونات  ومعدات  أجهزة  وصيانة 
املختلفة، بما يف ذلك الشبكات الثابتة واملتحركة والخاصة، 
وكذلك برامج الحاسب اآللي واملمتلكات الفكرية األخرى، 
املتعلقة  املقاوالت  بأعمال  والقيام  الخدمات  وتقديم 

بشبكات االتصاالت املختلفة. 
العقارات وما قد يترتب ىلع ذلك من بيع وشراء  استثمار  )ح( 

وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة. 
بقصد  واملنقولة  الثابتة  األصول  وتملك  القروض  عقد  )ط( 

تحقيق أغراضها. 
تقديم الدعم املالي واإلداري والخدمات األخرى للشركات  )ي( 

التابعة. 
والتنمية  األصول  وإدارة  والتدريب  التطوير  تقديم خدمات  )ك( 

والخدمات األخرى ذات العالقة. 
تقديم حلول دعم القرار وذكاء األعمال واستثمار البيانات.  )ل( 

تقديم خدمات سلسلة اإلمدادات والخدمات األخرى. )م( 

مسؤولية  ذات  بمفردها  شركات  إنشاء  لها  يحق  ذلك  عن  فضال 
األسهم  تمتلك  أن  لها  يجوز  كما  مقفلة،  مساهمة  أو  محدودة 
والحصص يف شركات أخرى قائمة أو تندمج معها، ولها حق االشتراك 
املسؤولية  ذات  أو  املساهمة  الشركات  تأسيس  يف  غيرها  مع 

املحدودة او أي كيانات أخرى سواء داخل اململكة أو خارجها.

السياسات املحاسبية الهامة   -2
أساس اإلعداد   1-2

تم إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي 
واإلصدارات  واملعايير  السعودية  العربية  اململكة  يف  املعتمدة 

األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

ُتعد القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017 

املالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقا  سنوية  مالية  قوائم  أول 
واملعيار الدولي للتقرير املالي رقم 1 من هذه املعايير “ تطبيق 
للتقرير املالي ألول مرة” املعتمد يف اململكة  الدولية  املعايير 
من  املعتمدة  األخرى  واإلصدارات  واملعايير  السعودية  العربية 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. بالنسبة لكافة الفترات 
املجموعة  قامت   ،2016 ديسمبر   31 يف  املنتهية  السنة  حتى 
عليها  املتعارف  املحاسبة  ملعايير  وفقًا  املالية  قوائمها  بإعداد 
السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  السعودية  العربية  اململكة  يف 
)47( ىلع شرح ألثر  القانونيين. يحتوي اإليضاح رقم  للمحاسبين 

التحول إلى املعايير الدولية للتقارير املالية. 

تم إعداد هذه القوائم املالية املوحدة ىلع أساس مبدأ التكلفة 
التاريخية ما لم يذكر خالف ذلك، كما هو موضح يف السياسات 

املحاسبية أدناه.

يتم عرض القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي وهي العملة 
الوظيفية للمجموعة وتم تقريب جميع املبالغ ألقرب ألف ريال 

سعودي، مالم يذكر خالف ذلك. 

أساس التوحيد  2-2
املالية  البيانات  للمجموعة ىلع  املوحدة  املالية  القوائم  تشمل 

للشركة وشركاتها التابعة )واملشار اليها يف اإليضاح رقم 16(. 

تتحقق السيطرة عندما يكون لدى املجموعة:
حقوق  وجود  )أي  فيها  املستثمر  الشركة  ىلع  السيطرة   -
تمنح املجموعة املقدرة ىلع توجيه األنشطة ذات العالقة 

بالشركة املستثمر فيها(
عوائد  ىلع  الحصول  يف  حقوق  ولديها  ملخاطر،  التعرض   -

مختلفة من خالل عالقتها بالشركة املستثمر فيها.
املقدرة ىلع استخدام سلطاتها ىلع الشركة املستثمر فيها   -

للتأثير ىلع عوائدها.

وبشكل عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت 
املجموعة  لدى  يكون  فعندما  االفتراض،  لهذا  وتأييدًا  سيطرة. 
أقل من األغلبية يف حقوق التصويت أو حقوق مماثلة يف الشركة 
الحقائق  كافة  االعتبار  بعين  املجموعة  تأخذ  فيها،  املستثمر 
تمارس  كانت  إذا  فيما  التأكد  عند  بذلك  املتعلقة  والظروف 

سيطرة ىلع الشركة املستثمر فيها، ويشمل ذلك:
التصويت  حقوق  أصحاب  مع  التعاقدية  )الترتيبات(  الترتيب   -

اآلخرين يف الشركة املستثمر فيها.
الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.  -

حقوق التصويت الخاصة باملجموعة وحقوق التصويت املحتملة.  -

إذا كانت تسيطر ىلع الشركة  بإعادة تقييم ما  تقوم املجموعة 
املستثمر فيها أو ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود 

تغيرات ىلع واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.

الشركة  ىلع  السيطرة  انتقال  عند  التابعة  الشركة  توحيد  يبدأ 
التابعة إلى املجموعة وتتوقف عند فقدان املجموعة السيطرة 
والتزامات  أصول  إستبعاد(  )او  إدراج  يتم  التابعة.  الشركة  ىلع 
وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة التي تم اإلستحواذ عليها )أو 
من  بدءًا  املوحدة  املالية  القوائم  يف  السنة  خالل  استبعادها( 
ولحين  للمجموعة  التابعة  الشركة  ىلع  السيطرة  انتقال  تاريخ 

التوقف عن ممارسة هذه السيطرة.

اآلخر  الشامل  الدخل  بنود  من  بند  وكل  أوالخسائر  األرباح  إن 

يوزع إلى مساهمي الشركة وإلى حقوق امللكية غير املسيطرة. 
يتم توزيع صايف الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مساهمي 
الشركة وإلى حقوق امللكية غير املسيطرة حتى لو نتج عن ذلك 

وجود عجز يف حقوق امللكية غير املسيطرة. 

للشركات  املالية  القوائم  تعديالت ىلع  إجراء  يتم  الضرورة،  عند 
السياسات  مع  املحاسبية  سياساتها  تتماشى  كي  التابعة 

املحاسبية للمجموعة.

واملصاريف  واإليرادات  وااللتزامات  األصول  جميع  إستبعاد  يتم 
والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت بين شركات املجموعة 

بالكامل عند التوحيد.

التي  التابعة  التغيرات يف حصص ملكية املجموعة يف الشركات 
ال تؤدي إلى فقدان السيطرة ىلع الشركات التابعة يتم اعتبارها 
لحصص  الدفترية  القيم  تعديل  يتم  ملكية.  حقوق  كمعامالت 
التغيرات يف  املجموعة وحقوق امللكية غير املسيطرة لتعكس 
الحصص النسبية يف الشركات التابعة. يتم االعتراف بأي فرق بين 
املسيطرة  غير  امللكية  حقوق  تعديل  بموجبه  تم  الذي  املبلغ 
والقيمة العادلة للعوض املدفوع أو املستلم مباشرة يف حقوق 

امللكية العائدة ملساهمي الشركة.

عندما تفقد املجموعة السيطرة ىلع شركة تابعة، يتم إدراج أي 
احتسابها  ويتم  الخسارة  أو  الربح  قائمة  يف  خسائر  أو  مكاسب 
والقيمة  املستلم  للمبلغ  العادلة  القيمة  إجمالي   )1( بين  بالفرق 
السابقة  الدفترية  القيمة   )2( و  بها  محتفظ  حصة  ألي  العادلة 
وأي  التابعة  الشركة  وإلتزامات  الشهرة(،  ذلك  يف  )بما  لألصول 
املبالغ املدرجة  احتساب جميع  يتم  غير مسيطرة.  حقوق ملكية 
سابقًا ضمن الدخل الشامل اآلخر املتعلقة بتلك الشركة التابعة 
الشركة  وإلتزامات  أصول  باستبعاد  املجموعة  قامت  لو  كما 
التابعة بشكل مباشر )معاد تصنيفها إلى الربح أوالخسارة أو نقلها 
به  / مسموح  امللكية كما هو محدد  أخرى من حقوق  إلى فئة 
العادلة  القيمة  إن  املطبقة(.  املالي  للتقرير  الدولية  املعايير  يف 
تاريخ  يف  السابقة  التابعة  الشركة  يف  به  محتفظ  استثمار  ألي 
فقدان السيطرة تعتبر بمثابة القيمة العادلة عند االعتراف األولي 
للمحاسبة الالحقة بموجب معيار املحاسبة الدولي رقم )39(، إن 
لالستثمار يف  األولي  االعتراف  عند  التكلفة  بمثابة  وتعتبر  وجد، 

شركة زميلة أو مشروع مشترك.

ملخص السياسات املحاسبية الهامة   -3
عمليات تجميع األعمال  1-3

طريقة  باستخدام  األعمال  تجميع  عمليات  عن  املحاسبة  يتم 
قياس  يتم  للمجموعة.  السيطرة  تنتقل  عندما  وذلك  االستحواذ 
أنها  ىلع  احتسابها  يتم  التي  العادلة،  بالقيمة  املحول  العوض 
من  املحولة  لألصول  االستحواذ  بتاريخ  العادلة  القيم  مجموع 
قبل املجموعة، واإللتزامات التي تكبدتها املجموعة تجاه مالكي 
الشركة املستحوذ عليها السابقين باإلضافة إلى حقوق امللكية 
الشركة  السيطرة ىلع  الحصول ىلع  للمجموعة مقابل  امُلصدرة 
بعمليات  املتعلقة  بالتكاليف  االعتراف  يتم  عليها.  املستحوذ 
االستحواذ عمومًا يف الربح أو الخسارة عند تكبدها اال اذا ارتبطت 

بإصدار أوراق دين اوأسهم.

بتقييم  تقوم  أعمال،  ىلع  باإلستحواذ  املجموعة  تقوم  عندما 
األصول واإللتزامات املالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف 
اإلقتصادية  والظروف  العقد  لبنود  وفقًا  املالئم  والتخصيص 

ذلك  ويشمل  اإلستحواذ.  تاريخ  يف  كما  الصلة  ذات  والشروط 
العقد  يف  أخرى  مالية  أدوات  ضمن  املدرجة  املشتقات  فصل 

الرئيسي من قبل الجهه املستحوذه.

عليها  املستحوذ  باألصول  االعتراف  يتم  االستحواذ،  تاريخ  يف 
القابلة للتحديد واإللتزامات التي تم التعهد بها بقيمتها العادلة 

بتاريخ االستحواذ، باستثناءات محدودة.

يف  الزيادة  أنها  ىلع  اإلستحواذ  بتاريخ  الشهرة  قياس  يتم 
مجموع العوض املحول، ومبلغ أي حصص غير مسيطر عليها يف 
اإلستحواذ  تاريخ  العادلة يف  والقيمة  عليها،  األعمال املستحوذ 
املجموعة  قبل  من  سابقًا  بها  املحتفظ  امللكية  حقوق  لحصة 
املبالغ  صايف  عن  وجدت(  )إن  عليها  املستحوذ  األعمال  يف 
للتحديد  القابلة  عليها  املستحوذ  لألصول  اإلستحواذ  تاريخ  يف 
التقييم،  إعادة  عملية  إتمام  وبعد  تحملها.  املفترض  واإللتزامات 
ويف حال تجاوزت صايف القيمة العادلة بتاريخ اإلستحواذ لألصول 
تحملها  تم  التي  واإللتزامات  عليها  املستحوذ  للتحديد  القابلة 
يف  مسيطرة  غير  حصص  أي  ومبلغ  املحول،  العوض  مجموع 
اإلستحواذ  تاريخ  العادلة يف  والقيمة  عليها،  األعمال املستحوذ 
املجموعة  قبل  من  سابقًا  بها  املحتفظ  امللكية  حقوق  لحصة 
املجموعة  فتقوم  وجدت(،  )إن  عليها  املستحوذ  األعمال  يف 
بإعادة تقييم إذا ما تم االعتراف بكافة األصول املستحوذ عليها 
وكافة االلتزامات التي تم تحملها بالشكل الصحيح ويتم مراجعة 
اإلجراءات املستخدمة يف قياس املبالغ املعترف بها يف تاريخ 
االستحواذ. إذا ما زالت نتيجة إعادة التقييم تظهر زيادة يف صايف 
األصول املستحوذ عليها عن إجمالي العوض املحول عندها يتم 

االعتراف بربح من صفقة شراء مربحة ضمن االرباح أوالخسائر.

منها  مطروحًا  بالتكلفة  الشهرة  تقاس  املبدئي،  االعتراف  بعد 
انخفاض  فحص  ولغرض  القيمة.  النخفاض  املتراكمة  الخسائر 
تاريخ  ومن  األعمال  تجميع  من  املكتسبة  للشهرة  القيمة 
أن  متوقع  للنقد  مولدة  توزيعها ىلع وحدات  االستحواذ، سيتم 
تستفيد من الدمج بغض النظر عما إذا كانت األصول األخرى أو 

االلتزامات املستحوذ عليها قد تم تخصيصها لتلك الوحدات.

إذا لم يتم توزيع الشهرة املكتسبة ىلع الوحدات املولدة للنقد 
املحددة بسبب عدم اكتمال االحتساب املبدئي، فلن يتم فحص 
انخفاض قيمة الشهرة املبدئية إال إذا توفرت مؤشرات النخفاض 
القيمة تمكن املجموعة من توزيع القيمة الدفترية للشهرة ىلع 
للنقد  املولدة  الوحدات  مجموعة  أو  للنقد  املولدة  الوحدات 
التي متوقع أن تستفيد من منافع دمج األعمال. أينما تم توزيع 
شهرة ىلع الوحدة املولدة للنقد وتم استبعاد جزء من عمليات 
بالعملية املستبعدة سوف  الوحدة فإن الشهرة املرتبطة  هذه 
تظهر ضمن القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة 
من استبعاد هذه العملية. إن الشهرة املستبعدة يف مثل هذه 
الظروف يتم قياسها بناءًا ىلع قيمة مماثلة للعملية املستبعدة 

والجزء املتبقي من الوحدة املولدة للنقد.

حالية  ملكية  حصة  تمثل  التي  املسيطرة  غير  امللكية  حقوق  إن 
تناسبية يف صايف أصول املنشأة  امتالك حصة  وتخول مالكيها 
يف حالة التصفية يمكن قياسها بشكل أولي إما بالقيمة العادلة 
املبالغ  املسيطرة يف  غير  امللكية  لحقوق  التناسبية  بالحصة  أو 
املنشأة  يف  للتحديد  القابلة  األصول  لصايف  بها  املعترف 

املستحوذ عليها. يتم اختيار أساس كل معاملة ىلع حدة.

املسيطرة  غير  امللكية  لحقوق  األخرى  األنواع  قياس  ويتم 
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الدولية  املعايير  يف  املحددة  االسس  وفق  أو  العادلة  بالقيمة 
للتقريراملالي األخرى، إذا انطبقت.

يتم قياس املقابل املحتمل دفعه )ان وجد( بقيمته العادلة يف 
تاريخ االستحواذ ويتم تصنيفه إما كحقوق ملكية أو كإلتزام مالي. 
بالقيمة  مالي  كإلتزام  املصنفة  املبالغ  قياس  إعادة  الحقًا  يتم 
العادلة مع إدراج التغيرات يف القيمة العادلة يف قائمة الربح أو 
املقابل  تصنيف  فيها  يتم  التي  الحالة  ويف  املوحدة.  الخسارة 
ويتم  قياسه  ُيعاد  ال  عندها  ملكية  حقوق  أنه  ىلع  املحتمل 

املحاسبة عن التسوية ضمن حقوق امللكية. 

حصة  قياس  يتم  مراحل،  ىلع  األعمال  تجميع  عملية  تتم  عندما 
املنشأة  يف  سابقًا  بها  املحتفظ  امللكية  حقوق  يف  املجموعة 
ويتم  االستحواذ،  تاريخ  يف  العادلة  بالقيمة  عليها  املستحوذ 
إن وجدت، يف قائمة  أو خسارة،  ينتج من مكسب  بما  االعتراف 
املنشأة  يف  الحصص  عن  الناشئة  املبالغ  إن  الخسارة.  أو  الربح 
املستحوذ عليها قبل تاريخ االستحواذ واملدرجة سابقًا يف الدخل 
الخسارة  أو  الربح  حساب  إلى  تصنيفها  إعادة  يتم  اآلخر  الشامل 
تلك  استبعاد  تم  لو  فيما  املعالجة مالئمة  كانت هذه  حال  يف 

الحصص.

نهاية  حتى  األعمال  لتجميع  املبدئية  املحاسبة  تكتمل  لم  إذا 
فترة التقرير والتي تشكل الفترة التي حدث فيها التجميع، فتقوم 
احتسابها بقيمة  التي لم تكتمل عملية  البنود  املجموعة بعرض 
والتي  قياسها،  فترة  خالل  املوحدة.  املالية  القوائم  يف  مؤقتة 
القيمة  تعديل  يتم  االستحواذ،  تاريخ  من  مدة سنة  عن  تزيد  ال 
املؤقتة املعترف فيها بتاريخ االستحواذ بأثر رجعي لكي تعكس 
املعلومات التي تم الحصول عليها حول الحقائق والظروف التي 
ذلك  بأن  التأكد  تم  وإذا  االسحتواذ  تاريخ  يف  موجودة  كانت 
اعتبارًا من ذلك  بها  املبالغ املعترف  سيكون مؤثرًا ىلع قياس 
التاريخ. خالل فترة القياس تقوم املجموعة باالعتراف بأصول أو 
إلتزامات إضافية إذا تم الحصول ىلع معلومات جديدة حول وجود 
حقائق أو ظروف كانت موجودة يف تاريخ االستحواذ وإذا تبين 
إعتبارًا  االلتزامات  أو  باملوجودات  االعتراف  عنه  سينتج  ذلك  أن 
من ذلك التاريخ. وتنتهي فترة القياس بمجرد حصول املجموعة 
والظروف  الحقائق  لها حول  كانت تسعى  التي  املعلومات  ىلع 
التي ُوجدت يف تاريخ االستحواذ، أو بمجرد علمها بعدم إمكانية 

الحصول ىلع معلومات أكثر.

االستثمارات يف شركات زميلة ومشاريع   2-3
مشتركة

هامًا  تأثيرًا  عليها  املجموعة  تمارس  شركة  هي  الزميلة  الشركة 
الهام  التأثير  عليها.  لديها سيطرة مشتركة  أو  وليست مسيطرة 
والسياسات  القرارات  يف  املشاركة  ىلع  املجموعة  قدرة  هو 
املالية والتشغيلية يف الشركة املستثمر بها، والتعتبر سيطرة او 

سيطرة مشتركة ىلع تلك السياسات.

بموجبه  يكون  والذي  مشترك  ترتيب  هو  املشترك  املشروع 
لديها  أن  كما  الترتيب  ذلك  ىلع  مشتركة  سيطرة  للمجموعة 
املشتركة  السيطرة  املشترك.  الترتيب  أصول  صايف  يف  الحق 
الترتيب،  ىلع  للسيطرة  عليها  املتفق  التعاقدية  املشاركة  هي 
ذات  األنشطة  بشأن  قرارات  تتطلب  عندما  فقط  تتواجد  والتي 
الصلة املوافقة باإلجماع من األطراف املشاركين يف السيطرة. 
املشتركة هي  والسيطرة  الهام  التأثير  تحديد  االعتبارات يف  إن 
االحتفاظ – بشكل مباشر أو غير مباشر – بنسبة من حق التصويت 

جهات  أو  اإلدارة  مجلس  يف  التمثيل  فيها،  املستثمر  للشركة 
صنع  يف  املشاركة  فيها،  املستثمر  الشركة  يف  مماثلة  حوكمة 
السياسات، بما يف ذلك املشاركة يف القرارات املتعلقة بتوزيعات 
االرباح أو التوزيعات األخرى، املعامالت الجوهرية بين املجموعة 
توفير  أو  االداريين  املوظفين  تبادل  فيها،  املستثمر  واملنشاة 

املعلومات التقنية األساسية. 

تتم املحاسبة عن االستثمارات يف الشركات الزميلة أو املشاريع 
طريقة  بإستخدام  للمجموعة  املوحدة  البيانات  يف  املشتركة 
االعتراف  يتم  امللكية،  حقوق  لطريقة  وفقا  امللكية.  حقوق 
قائمة  يف  مشتركة  املشاريع  أو  زميلة  الشركات  يف  باالستثمار 
الحقا  تعديله  ويتم  بالتكلفة  مبدئيا  املوحدة  املالي  املركز 
لالعتراف بحصة املجموعة يف الربح أو الخسارة والدخل الشامل 
أي  منها  مطروحًا  املشتركة  املشاريع  أو  الزميلة  للشركة  اآلخر 
انخفاض يف قيمة صايف االستثمارات. عندما تزيد حصة املجموعة 
حصة  عن  املشتركة  املشاريع  أو  الزميلة  الشركات  خسائر  يف 
)التي  أو املشاريع املشتركة  الزميلة  الشركات  تلك  ملكيتها يف 
تتضمن أي حصص طويلة اآلجل، يف جوهرها، تشكل جزءًا من 
صايف استثمار املجموعة يف شركات زميلة أو مشاريع مشتركة(، 
اإلضافية.  الخسائر  بحصتها يف  االعتراف  عن  املجموعة  تتوقف 
يتم االعتراف بالخسائر اإلضافية واثباتها كالتزامات فقط إلى الحد 
التزامات قانونية أو متوقعة أو  الذي يكون فيه لدى املجموعة 
قامت بتسديد دفعات بالنيابة عن الشركات الزميلة أو املشاريع 

املشتركة. 

عن  الناتجة  املحققة  غير  الخسائر  أو  املكاسب  إستبعاد  يتم 
املعامالت بين املجموعة والشركة الزميلة أو املشروع املشترك 

بقدر حصة املجموعة يف الشركة الزميلة أو املشروع املشترك.

تتم املحاسبة عن االستثمارات يف الشركات الزميلة أو املشاريع 
الذي  التاريخ  من  بدءًا  امللكية  حقوق  طريقة  وفق  املشتركة 
أصبحت فيه الشركة املستثمر بها شركة زميلة أو مشروع مشترك. 
عند االستحواذ ىلع االستثمار يف شركة زميلة أو مشروع مشترك، 
فإن أي زيادة يف تكلفة االستثمار ىلع حصة املجموعة من صايف 
القيمة العادلة لألصول واإللتزامات القابلة للتحديد يتم االعتراف 
لالستثمار.  الدفترية  القيمة  ضمن  وتدرج  ضمنية،  كشهرة  بها 
العادلة  القيمة  املجموعة يف صايف  الزيادة يف حصة  اثبات  يتم 
بعد  االستثمار،  تكلفة  عن  للتحديد  القابلة  واإللتزامات  لألصول 

إعادة التقييم، مباشرة يف الربح أو الخسارة يف سنة االستحواذ. 

يتم تطبيق متطلبات معيار املحاسبة الدولي رقم )39( لتحديد ما 
القيمة  انخفاض يف  بأي خسارة  االعتراف  الضروري  إذا كان من 
مشروع  أو  زميلة  شركة  يف  املجموعة  باستثمار  يتعلق  فيما 

مشترك )أنظر إيضاح رقم6-17-3(.

تتوقف املجموعة عن أستخدام طريقة حقوق امللكية من التاريخ 
مشروع  أو  زميلة  شركة  كونه  عن  االستثمار  فيه  يتوقف  الذي 

مشترك، أو عندما يتم تصنيف االستثمار كمحتفظ به للبيع. 

أو  زميلة  شركة  يف  حصتها  بتخفيض  املجموعة  تقوم  عندما 
مشروع مشترك وال زالت املجموعة مستمرة بإستخدام طريقة 
تصنيف  تعيد  أن  املجموعة  ىلع  يجب  فإنه  امللكية،  حقوق 
املكسب أو الخسارة املثبت سابقًا ضمن الدخل الشامل االخر، 
الربح أو الخسارة، إذا كان  واملتعلق بذلك اإلنخفاض يف قائمة 
أو  األصول  إستبعاد  يتضمن  والخسارة  للمكسب  التصنيف  هذا 

اإللتزامات ذات العالقة.

عندما تقوم أي منشأة ضمن املجموعة بالتعامل مع شركة زميلة 
والخسائر  باألرباح  االعتراف  يتم  للمجموعة،  مشترك  أومشروع 
الناتجة من املعامالت مع الشركة الزميلة أو املشروع املشترك 
يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة فقط بقدر حصص امللكية 
يف الشركة الزميلة أو املشروع املشترك الغير مملوكة من قبل 

املجموعة.

االعتراف باإليرادات  3-3
مستحق  أو  املستلم  للمبلغ  العادلة  القيمة  اإليرادات  تمثل 
بعد  األجهزة،  ومبيعات  االتصاالت  خدمات  عن  التحصيل 
الخصومات. يتم إثبات اإليرادات من تقديم الخدمات وبيع األجهزة 
عندما يكون من املرجح أن تنتقل املنفعة اإلقتصادية املرتبطة 
باملعاملة إلى املجموعة وأنه يمكن قياس اإليرادات والتكاليف 

املرتبطة بها بشكل موثوق به.

يتم املحاسبة عن اإليرادات من الخدمات املقدمة للعمالء والتي 
خصم  بعد  بالصايف  الخدمات  مزودي  عن  بالنيابة  إدارتها  تتم 
رسوم مزودي الخدمات عندما يكون مزود الخدمة مسؤواًل عن 

املحتوى وعن تحديد األسعار املستحقة ىلع العمالء. 

تحقق املجموعة إيرادات بشكل أساسي من خدمات املكاملات، 
التأسيس  ورسوم  البيني،  الربط  ورسوم  والبيانات،  والرسائل، 
ومبيعات األجهزة. يمكن بيع املنتجات والخدمات بشكل منفصل 

أو بشكل باقات.

الترتيبات التي تشمل منتجات وخدمات متعددة يتم فصلها إلى 
القيمة  أساس  ىلع  بااليرادات  اإلعتراف  ويتم  منفردة،  عناصر 
العادلة )أسعار البيع املنفردة( للعناصر املنفردة من خالل توزيع 
إجمالي املقابل املادي للترتيب بين العناصر املنفردة ىلع أساس 
القيمة النسبية ألسعار بيع العناصر املنفردة. تعتبر العناصر قابلة 

للفصل إذا كانت ذات قيمة منفصلة للعميل.

املتعلقة  واملصاريف  الهاتف  أجهزة  بيع  بإيرادات  االعتراف  يتم 
اإلعتراف  يتم  العمالء.  من  وقبولها  تسليمها  يتم  عندما  بها 
بالخدمات املفوترة عند استحقاق الرسوم املستحقة واإليرادات 
غير املفوترة الناتجة عن الخدمات التي تم تقديمها يف نهاية كل 
فترة مالية. يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات مسبقة الدفع 
املفوترة  الخدمات  باقات  إلستحقاقات  اإلضايف  واإلستخدام 
عند اإلستخدام. يتم اإلعتراف باإليرادات الناتجة عن بيع بطاقات 
أو  العمالء  قبل  من  استخدامها  عند  الدفع  املسبقة  الشحن 

انتهاء فترة صالحية الرصيد، أيهما يحدث اواًل.

ومرور  والتجوال  الصوتية  الخدمات  ربط  بإيرادات  االعتراف  يتم 
البيانات مع مشغلي االتصاالت املحلية والدولية يف وقت تنفيذ 
الخدمات ىلع أساس الخدمات الفعلية املسجلة ووفقا للتعرفة 

املتفق عليها.

يتم االعتراف باإليرادات من رسوم استخدام رسوم الربط البيني 
خالل الفترة التي تقدم فيها الخدمة. يتم تأجيل رسوم التأسيس 
واالعتراف بها خالل الفترة التي من املتوقع أن تقدم الخدمات 

فيها إلى العميل.

عندما يحتوي الترتيب ىلع إيجار، يتم املحاسبة عن اإليجار وفقا 
للسياسة املوضحة يف اإليضاح رقم )3-5( أدناه.

للسياسة  وفقا  االجل  الخدمات طويلة  عقود  إيرادات  اثبات  يتم 
املوضحة يف اإليضاح رقم )3-4( ادناه. 

3-3-1 توزيعات األرباح ودخل العوائد

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح من اإلستثمارات عند اإلقرار بأحقية  
املنافع  أن  املحتمل  من  كان  )إذا  استالمها  يف  املجموعة 
قياسها  يمكن  واإليرادات  للمجموعة،  ستتدفق  االقتصادية 

بشكل موثوق به(.

يستحق دخل العوائد ىلع أساس زمني بالرجوع إلى املبلغ القائم 
وإلى معدل الربح الفعلي والذي يمثل املعدل الذي يستخدم يف 
خصم املقبوضات النقدية املستقبلية املتوقعة ىلع مدى العمر 
صايف  إلى  أنسب،  أيهما  أقل،  فترة  أو  املالية  لألصول  املتوقع 

القيمة الدفترية لذلك األصل عند االعتراف املبدئي له.

3-3-2 برنامج والء العمالء

متنوعة  مزايا  يقدم  الذي  العمالء  والء  برنامج  املجموعة  لدى 
للعمالء بهدف املحافظة عليهم من خالل منحهم أرصدة نقاط 
عند دفع الفواتير للخطوط املفوترة أو عند شحن خطوط مسبقة 
الدفع. يتم إستبدال أرصدة النقاط للحصول ىلع مكافآت مختلفة. 
ويقدر املبلغ املخصص ألرصدة النقاط باستخدام القيمة العادلة 
منتجات  أو  املجموعة  منتجات  ىلع  بخصم  إلستبدالها  الالزمة 
العادلة  القيمة  تقدير  يتم  أخرى.  أطراف  من  مقدمة  وخدمات 
املستبدلة.  للنقاط  التاريخية  املرجح  املتوسط  قيمة  باستخدام 
ويتم االعتراف باملبلغ املخصص للنقاط كالتزام يف قائمة املركز 
املالي وادراجه ضمن اإليرادات املؤجلة ويتم اإلعتراف به كإيراد 

عندما يتم استبدال النقاط أو عند إنتهاء صالحيتها.

عقود املشاريع والخدمات طويلة األجل    4-3
طويلة  الخدمات  عقود  نتيجة  تقدير  املمكن  من  يكون  عندما 
والتكاليف  باإليرادات  االعتراف  يتم  به،  موثوق  بشكل  األجل 
بنسبة  املالية، وذلك  السنة  نهاية  اإلنجاز يف  أساس نسبة  ىلع 
تكاليف العقد التي تم تكبدها عن العمل املنجز حتى تاريخه إلى 
املشاريع  ذلك  من  ويستثنى  املتوقعة،  العقد  تكاليف  إجمالي 
يف  بالتغيرات  االعتراف  يتم  اإلنجاز.  نسبة  عليها  ينطبق  ال  التي 
أعمال العقد واملطالبات ودفعات الحوافز بالقدر الذي يمكن فيه 

قياس املبلغ بشكل موثوق به ويكون استالمه مرجحًا. 

به،  موثوق  بشكل  اإلنشاء  عقود  نتيجة  تقدير  يمكن  ال  عندما 
يتم االعتراف بإيرادات العقود بقدر التكاليف املتكبدة والتي من 
املمكن استردادها. يتم االعتراف بتكاليف العقود كمصاريف يف 

الفترة التي تم فيها تكبد تلك املصاريف. 

عن  العقد  تكاليف  مجموع  زيادة  املحتمل  من  يكون  عندما 
كمصاريف  املتوقعة  بالخسارة  االعتراف  يتم  إيراداته،  مجموع 

فورًا. 

عقود اإليجار  5-3
يتوقف تصنيف العقد فيما اذا كان الترتيب يعتبر إيجار )أو يحتوي 
كان  نشأته سواءًا  تاريخ  الترتيب يف  إيجار( ىلع جوهر  عقد  ىلع 
الوفاء بالترتيب يتوقف ىلع استخدام أصل أو أصول محدده أو 
نقل حق اإلستخدام حتى لو لم ينص صراحة ىلع ذلك يف الترتيب. 

بتحويل  قام  إذا  تمويلي  إيجار  أنه  اإليجار ىلع  عقد  تصنيف  يتم 
كافة املخاطر والعوائد املتعلقة بامللكية بشكل جوهري. وإذا 
لم يقم العقد بتحويل كافة املخاطر والعوائد املتعلقة بامللكية 

بشكل جوهري فيتم تصنيف العقد ىلع أنه إيجار تشغيلي.
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األصول املستأجرة:

ىلع  اإليجار  عقد  بداية  يف  التمويلية  اإليجارات  عقود  إثبات  يتم 
العادلة  بالقيمة  املالي  املركز  قائمة  يف  والتزامات  أصول  أنها 
لدفعات  األدنى  للحد  الحالية  القيمة  أو  العقد  موضوع  لألصل 
اإليجار، أيهما أقل. ومن ثم يتم تجزئة دفعات اإليجار بين تكاليف 
التمويل والتخفيض يف التزامات اإليجار التمويلي للوصول للرصيد 
قائمة  التمويل يف  بتكاليف  اإلعتراف  يتم  اإللتزام.  من  املتبقي 

الربح أو الخسارة املوحدة.

يف بداية العقد أو عند مراجعته، تقوم املجموعة بفصل الدفعات 
بعقود  دفعات  إلى  العقد  بموجب  املطلوبة  األخرى  واملبالغ 

التأجير ودفعات لبنود أخرى ىلع أساس القيمة العادلة النسبية. 

يتم استهالك األصل املستأجر ىلع مدى العمر اإلنتاجي املقدرة 
ملكية  انتقال  يف  معقول  تأكيد  وجود  عدم  حال  ويف  لألصل. 
األصل إلى املجموعة يف نهاية مدة العقد، يتم استهالك األصل 

ىلع العمر اإلنتاجي لألصل أو فترة اإليجار، أيهما أقل. 

يتم االعتراف بدفعات اإليجارات التشغيلية كمصروف ىلع أساس 
طريقة القسط الثابت ىلع فترة اإليجار، إال إذا كان هناك أساسا 
استنفاذ  يتم خاللها  التي  الزمنية  الفترة  أفضل  يمثل بشكل  آخر 
املنافع االقتصادية التي يتضمنها األصل املستأجر. كما يتم أيضا 
عقد  يف  للدخول  كحافز  واملستحقة  املستلمة  املنافع  توزيع 
إيجار تشغيلي بطريقة القسط الثابت ىلع فترة اإليجار. إن إجمالي 
املنافع من الحوافز يعترف بها كتخفيض ملصروف اإليجار ىلع 
أساس القسط الثابت، إال إذا كان هناك أساس آخر يمثل بشكل 
أفضل الفترة الزمنية التي يتم خاللها استنفاذ املنافع االقتصادية 
لألصل املستأجر. يتم االعتراف باإليجارات الشرطية الناشئة من 
عقود اإليجار التشغيلية كمصروف يف الفترة التي تم فيها تكبدها. 

األصول املؤجرة:

يتم االعتراف بإيراد اإليجار التشغيلي يف قائمة الربح أو الخسارة 
اإليجار.  فترة  ىلع  الثابت  القسط  طريقة  أساس  ىلع  املوحدة 
عقد  للدخول يف  كحافز  املمنوحة  املنافع  توزيع  أيضا  يتم  كما 
إيجار تشغيلي بطريقة القسط الثابت ىلع فترة اإليجار. إن إجمالي 
ىلع  اإليجار  إليراد  كتخفيض  بها  يعترف  الحوافز  من  املنافع 
أساس القسط الثابت، إال إذا كان هناك أساس آخر يمثل بشكل 
أفضل الفترة الزمنية التي يتم خاللها استنفاذ املنافع االقتصادية 

لألصل املؤجر.

يتم تسجيل املبالغ املستحقة من اإليجارات التمويلية كمدينون 
وُتعالج  اإليجار.  عقد  املجموعة يف  استثمار  يعادل صايف  بمبلغ 
دفعة اإليجار املستحقة التحصيل ىلع أنها تسديد للمبلغ األصلي 
كإيراد تمويل لتعويض املجموعة عن استثمارها وخدماتها. يتم 
إدراج التكاليف اإلضافية املرتبطة مباشرة بعملية التفاوض بشأن 
عقد اإليجار ضمن املبالغ املستحقة وتخفض مبلغ إيراد التمويل 

الذي يتم اثباته ىلع فترة العقد.

ويف حال اعتبار املجموعة يف عقد اإليجار مصنعًا أو بائعًا، يتم يف 
بداية العقد االعتراف بااليرادات بالقيمة العادلة لألصل أو القيمة 
الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار املستحقة ويتم اثبات تكلفة 
املبيعات، و االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة من عملية البيع 
مباشرة. ويتم اثبات التكاليف اإلضافية املرتبطة مباشرة بعملية 
التفاوض بشأن عقد اإليجار والتي تتكبدها املجموعة كُمصنع أو 

بائع ىلع أنها مصروف يف بداية فترة عقد اإليجار.

العمالت األجنبية  6-3
)العملة  السعودي  بالريال  واإليضاحات  املعلومات  عرض  تم 
الوظيفية لشركة االتصاالت السعودية – الشركة األم(. بالنسبة 
الوظيفية،  العملة  بتحديد  املجموعة  تقوم  تابعة،  منشأة  لكل 
وهي عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها املنشأة، 
منشأة  لكل  املالية  القوائم  يف  املدرجة  البنود  قياس  ويتم 

باستخدام تلك العملة الوظيفية. 

يتم  للمجموعة،  تابعة  منشأة  لكل  املالية  القوائم  إعداد  عند 
الوظيفية  العملة  غير  بعمالت  تتم  التي  باملعامالت  االعتراف 
للمنشأة )عمالت أجنبية( بأسعار الصرف السائدة بتاريخ املعامالت. 
يف نهاية كل فترة مالية، يتم إعادة تحويل البنود النقدية املسجلة 
بعمالت أجنبية بأسعار الصرف السائدة بذلك التاريخ. إن البنود غير 
يتم  أجنبية  بعمالت  واملصنفة  العادلة  بالقيمة  املدرجة  النقدية 
إعادة ترجمتها باألسعار السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. أما 
البنود غير النقدية التي تقاس وفقًا للتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية 
فال يعاد ترجمتها. إن الربح او الخسارة الناتج عن ترجمة البنود غير 
النقدية واملقاسة بالقيمة العادلة يتم معاملتها بما يتفق مع اثبات 
الربح او الخسارة الناتج عن التغير يف القيمة العادلة للبند ذو الصلة.

يف  النقدية  البنود  ترجمة  عن  الناتجة  بالفروقات  االعتراف  يتم 
حساب ربح أو خسارة الفترة التي تنشأ يف ظروف محدودة.

أصول  تترجم  املوحدة،  املالية  القوائم  يف  العرض  لغرض 
السعودي  الريال  إلى  للمجموعة  األجنبية  العمليات  وإلتزامات 
ترجمة  ويتم  التقرير.  تاريخ  السائدة يف  الصرف  أسعار  باستخدام 
لفترة  الصرف  أسعار  ملتوسط  وفقًا  واملصاريف  اإليرادات  بنود 
التقرير، إال إذا حدث تقلب بشكل جوهري يف أسعار الصرف خالل 
بتواريخ  الصرف  أسعار  استخدام  يتم  الحالة،  هذه  ويف  الفترة، 
املعامالت. فروقات الترجمة الناتجة، إن وجدت، يتم االعتراف بها 
)أخذًا  تراكمي  بشكل  امللكية  وحقوق  اآلخر  الشامل  الدخل  يف 

بالحسبان حصة حقوق امللكية غير املسيطرة(. 

عند استبعاد عملية أجنبية )استبعاد حصة املجموعة بالكامل يف 
عملية أجنبية، أو أن االستبعاد يتضمن فقدان السيطرة ىلع شركة 
مشروع  يف  جزئي  استبعاد  أو  أجنبية،  عملية  ىلع  تشمل  تابعة 
أجنبية تصبح الحصة  مشترك أو شركة زميلة تشتمل ىلع عملية 
يف  املتراكمة  الترجمة  فروقات  جميع  فإن  مالي(،  أصل  املبقاة 
حقوق امللكية بالنسبة لتلك العملية املتعلقة بمساهمي الشركة 

يتم إعادة تصنيفها يف الربح أو الخسارة. 

أو  الزميلة  للشركات  الجزئية  االستبعادات  لجميع  بالنسبة 
للتأثير  املجموعة  عنها فقدان  ينتج  التي ال  املشتركة  املشاريع 
املهم أو السيطرة املشتركة، يتم إعادة تصنيف الحصة التناسبية 

لفروقات الترجمة املتراكمة إلى الربح أو الخسارة. 

املنح الحكومية  7-3
معقولة  درجة  وجود  عند  إال  الحكومية  باملنح  اإلعتراف  يتم  ال 
وأنها  بها  املرتبطة  بالشروط  املجموعة ستلتزم  بأن  التأكد  من 

ستستلم هذه املنح. 

يتم اإلعتراف باملنح الحكومية يف الربح أو الخسارة بصورة منتظمة 
ىلع أساس منتظم ىلع مدى الفترات التي تقوم املجموعة فيها 
املنح  تهدف  التي  بالتكلفة  العالقة  ذات  باملصاريف  باإلعتراف 
شرطها  يتمثل  التي  الحكومية  املنح  فإن  وتحديدًا،  لتعويضها. 
تملك  أو  إنشاء  أو  أن يكون ىلع املجموعة شراء  األساسي يف 

أصول غير متداولة يتم االعتراف بها كإيرادات مؤجلة يف قائمة 
الخسارة بشكل  أو  الربح  إلى  املركز املالي املوحدة و تحويلها 
منتظم ومعقول ىلع مدى األعمار اإلنتاجية لألصول ذات العالقة. 

عندما تحصل املجموعة ىلع 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 املوظفين  8-3
تكاليف منافع التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة  1-8-3

االشتراكات  برامج  بموجب  املساهمات  دفعات  تحميل  يتم 
املحددة كمصاريف عند استحقاقها. يتم معاملة الدفعات بموجب 
برامج التقاعد املنفذة من قبل الجهات الرسمية كدفعات لبرامج 
هذه  بموجب  املجموعة  التزامات  أن  حيث  محددة  اشتراكات 

البرامج تعادل تلك الناتجة عن برامج االشتراكات املحددة. 

سنويا  للموظفين  الخدمة  نهاية  مكافآة  مخصص  يحتسب 
بواسطة اكتواري وفقًا لطريقة تكلفة الوحدة املتوقعة مع األخذ 
يف اإلعتبار نظام العمل يف الدول املستثمر فيها. يتم االعتراف 

باملخصص بناًء ىلع القيمة الحالية إللتزام املنفعة.

يتم احتساب القيمة الحالية اللتزام املنفعة املحددة باستخدام 
ومتوسط  الرواتب  لزيادة  السنوية  النسبة  ملتوسط  إفتراضات 
احتساب  يتم  املناسب.  الخصم  ومعدل  املوظفين  عمل  فترة 
وتعكس  فترة  لكل  ثابت  أساس  ىلع  املستخدمة  االفتراضات 
أفضل  ىلع  بناءًا  الخصم  معدالت  وتحدد  لإلدارة.  تقدير  أفضل 
يف  السوق  يف  السائدة  العائدات  عن  حاليا  املتوفرة  التقديرات 
تاريخ القوائم املالية و ذلك بالرجوع إلى منحنى مقايضة معدالت 
الفائدة يف اململكة العربية السعودية أو أساس آخر، إذا ينطبق 

ذلك.

املكاسب  ىلع  يشتمل  الذي  االلتزامات  صايف  قياس  إعادة  إن 
االفتراضات  يف  التغيرات  عن  والناتجة  االكتوارية  والخسائر 
ضمن  مباشرة  بها  االعتراف  يتم  االحتساب،  يف  املستخدمة 
بنود الدخل الشامل األخرى. ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة 
القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة املوحدة يف الفترات الالحقة.

يتم إثبات تكلفة الخدمات السابقة )ان وجدت( يف قائمة الربح أو 
الخسارة املوحدة وذلك قبل:

تاريخ تعديل البرنامج أو تقليص األيدي العاملة، و  -
ذات  الهيكلة  إعادة  تكاليف  بإثبات  املجموعة  قيام  تاريخ   -

العالقة

يتم احتساب صايف العمولة بإستخدام معدل الخصم إلى صايف 
مطلوبات أو موجودات املنافع املحددة. تقوم املجموعة بإثبات 
التزام املنافع املحددة ضمن “تكلفة  التالية يف صايف  التغيرات 
و“املصاريف  اإلدارية”  و  العمومية  و“املصاريف  االيرادات”، 
البيعية والتسويقية” يف قائمة الربح أو الخسارة املوحدة )حسب 

وظيفتها(:
الحالية  الخدمات  تكاليف  تتضمن  التي  الخدمات  تكاليف   -
عن  الناتجة  والخسائر  واألرباح  السابقة  الخدمات  وتكاليف 
عمليات تقليص األيدي العاملة وعمليات السداد غير الروتينية.

صايف التكاليف أو اإليرادات التمويلية.  -

3-8-2 منافع املوظفين قصيرة األجل وطويلة األجل األخرى

للموظفين  املستحقة  املنافع  عن  بااللتزام  االعتراف  يتم 
املرضية  واإلجازة  السنوية  واإلجازة  والرواتب،  باألجور  واملتعلقة 
خالل الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة املتعلقة بها و كذلك 
املبلغ غير املخصوم للمنافع املتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة. 
املوظفين  بمنافع  واملتعلقة  بها  املعترف  االلتزامات  تقاس 
دفعه  يتم  أن  واملتوقع  املخصوم  غير  باملبلغ  األجل  قصيرة 

مقابل الخدمة املقدمة. 

الزكاة والضريبة   9-3
الزكاة  1-9-3

تقوم املجموعة باحتساب وتسجيل مخصص الزكاة ىلع أساس 
الوعاء الزكوي يف قوائمها املالية املوحدة وفقًا ألنظمة الزكاة 
يف اململكة العربية السعودية. ويتم تسجيل التعديالت الناتجة 
عن الربط الزكوي النهائي خالل فترة التقريرالتي يتم فيها اعتماد 

هذا الربط من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

الضرائب الحالية و املؤجلة   2-9-3

خارج  فيها  املستثمر  بالشركات  املرتبطة  الضريبة  احتساب  يتم 
يف  السائدة  الضريبة  لقوانين  وفقًا  السعودية  العربية  اململكة 

تلك البلدان.

األجنبية  للمنشآت  املؤجلة  الدخل  ضريبة  احتساب مخصص  يتم 
كما  املؤقتة  الفروقات  ىلع  وذلك  االلتزام  طريقة  باستخدام 
لألصول  الضريبية  القواعد  بين  للتقرير  املالية  السنة  نهاية  يف 
يتم  و  املالية.  التقارير  ألغراض  الدفترية  وقيمها  وااللتزامات 
قياس التزامات وأصول الضرائب املؤجلة وفقًا ملعدالت الضريبة 
أو  االلتزام  تسوية  فيها  يتم  التي  الفترة  يف  تطبيقها  املتوقع 

االعتراف باالصل.

الذي  بالقدر  االجنبية  للمنشأت  املؤجلة  بالضريبة  االعتراف  يتم 
يحتمل أن تتوفر فيه أرباحًا خاضعه للضريبة يف املستقبل ووجود 
املؤقتة  الفروقات  لقاء  استخدامها  يمكن  كافية  ضريبية  أرباح 
للمنشأة  املستقبلي  املالي  األداء  تقديرات  تبني  ذلك  ويتطلب 
يتم  املؤجلة.  الضريبية  األصول  اثبات  فيها  يتم  التي  األجنبية 
الفروقات  لجميع  عمومًا  املؤجلة  الضريبة  بالتزامات  االعتراف 

املؤقتة الخاضعة للضريبة. 

يتم االعتراف بضريبة الدخل الحالية ضمن قائمة الربح والخسارة 
املوحدة. 

املمتلكات واآلالت واملعدات   10-3
املالي  املركز  قائمة  يف  واملعدات  واآلالت  املمتلكات  تعرض 
وخسائر  املتراكم  االستهالك  مجمع  ناقصًا  بالتكلفة  املوحدة 

االنخفاض يف القيمة املتراكمة. 

تشمل تكلفة شبكة االتصاالت ومعداتها جميع النفقات املتكبدة 
واملواد  املقاولـين  أتعاب  ذلك  بما يف  العميل،  ربط  نقطة  إلى 

والعمالة املباشرة، حتى تاريخ وضع هذه األصول يف الخدمة.

تسجل األصول قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصا أي خسائر انخفاض 
عندما  األصول  استهالك هذه  يبدأ  بها.  االعتراف  تم  القيمة  يف 

يكون األصل جاهزا لالستخدام الذي أنشئ من أجله.

أعمار  واملعدات  واآلالت  املمتلكات  بنود  ألجزاء  يكون  عندما 
إنتاجية مختلفة تتم املحاسبة عنها كبنود منفصلة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(

عندما يتم استبدال أجزاء هامة من املمتلكات واآلالت واملعدات 
)ما عدا األراضي(، تقوم املجموعة باالعتراف بتلك األجزاء كأصول 
اإلصالح  تكاليف  جميع  تحمل  محدد.  افتراضي  عمر  لها  فردية 
والصيانة األخرى ىلع قائمة الربح أو الخسارة املوحدة 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 
األعمار  مدى  ىلع  الثابت  القسط  طريقة  باستخدام  األراضي، 
اإلنتاجية املقدرة لها.يتم إلغاء االعتراف ببند من بنود املمتلكات 
منافع  أية  توقع  عدم  عند  أو  استبعاده  عند  واملعدات  واآلالت 
اقتصادية مستقبلية من االستخدام املستمر له. تحدد املكاسب أو 
الخسائر الناتجة من استبعاد أو إلغاء االعتراف باملمتلكات واآلالت 
الدفترية  والقيمة  البيع  متحصالت  صايف  بين  بالفرق  واملعدات 
لألصل ويتم االعتراف بها يف قائمة الربح أو الخسارة ضمن اإليرادات 
أو املصاريف التشغيلية األخرى. يتم مراجعة القيمة املتبقية والعمر 
اإلفتراضي وطريقة االستهالك للممتلكات واملعدات يف نهاية كل 

سنة مالية ويتم تعديلها الحقًا، اذا دعت الحاجة لذلك.

األصول غير امللموسة عدا الشهرة   11-3
تعرض األصول غير امللموسة يف قائمة املركز املالي املوحدة 
بالتكلفة ناقصا اإلطفاء املتراكم وخسائر االنخفاض املتراكم يف 
القيمة. تمثل تكلفة األصول غير امللموسة املستحوذ عليها من 
عملية تجميع األعمال القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. يتم تقييم 
محددة  إما  أنها  ىلع  امللموسة  غير  لألصول  اإلنتاجية  األعمار 
األعمار  ذات  امللموسة  غير  األصول  إطفاء  يتم  محددة.  غير  أو 
مراجعة  ويتم  االقتصادية،  اإلنتاجية  أعمارها  مدى  املحددة ىلع 
العمر اإلنتاجي املقدر وطريقة اإلطفاء يف نهاية كل سنة مالية، 

مع أخذ تأثير أية تغييرات يف التقديرات ىلع أساس مستقبلي. 

برامج الحاسب اآللي  1-11-3

التكاليف  الحاسب اآللي ىلع أساس  برامج  تراخيص  يتم رسملة 
لالستخدام.  وتهيئته  معين  برنامج  شراء  عند  تكبدها  تم  التي 
بطريقة  املوحدة  الخسارة  أو  الربح  قائمة  يف  اإلطفاء  يحمل 
القسط الثابت ىلع مدى العمر اإلنتاجي املقدر اعتبارًا من تاريخ 

إتاحة البرنامج لالستخدام.

رسوم الترخيص والطيف الترددي  2-11-3

الترددي ىلع  الترخيص والطيف  يتم تحديد فترات إطفاء رسوم 
وفيما  الترخيص  تجديد  وشروط  السارية  الترخيص  مدة  أساس 
إذا كان الترخيص يعتمد ىلع تقنيات معينة. يحمل اإلطفاء ىلع 
قائمة الربح أو الخسارة املوحدة بطريقة القسط الثابت ىلع مدى 

األعمار اإلنتاجية املقدرة منذ بدء خدمات الشبكة ذات الصلة.

اليتم إطفاء التراخيص التي ليس لها عمر محدد، بل يتم اختبارها 
العمر  للتأكد من وجود انخفاض يف قيمتها، يتم مراجعة  سنويًا 
محدد  عمر  لها  ليس  التي  امللموسة  غير  لألصول  االفتراضي 
سنويًا وذلك للتأكد فيما اذا كان التقييم الذي تم اجراؤه للعمر 
االفتراضي اليزال هناك ما يؤيده، ويعتبر أثر التغيير من عمر محدد 

إلى عمر غير محدد كتعديل مستقبلي.  

تكلفة إستقطاب العمالء  3-11-3

رسملتها  يتم  خدمات  عميل  استقطاب  عن  الناشئة  التكلفة 
اإلنتاجية  األعمار  ىلع  الثابت  القسط  أساس  ىلع  واطفاءها 

لعالقات العمالء املقدرة من تاريخ بدء الخدمة.

حقوق اإلستخدام غير القابلة لإللغاء  4-11-3

النقل  كابالت  سعة  من  جزء  استخدام  بحق  البند  هذا  يتعلق 
األرضي أو البحري الذي تم منح حق استخدامه لفترة محددة. يتم 
بالتكلفة كأصل  القابلة لإللغاء  اإلعتراف بحقوق االستخدام غير 
لإللغاء  القابل  غير  املحدد  الحق  املجموعة  لدى  يكون  عندما 
عمومًا  تتكون  التي  املعني،  األصل  من  محدد  جزء  الستخدام 
فترة حق  وتمتد  العريض،  النطاق  أصول  أو  البصرية  األلياف  من 
االستخدام ألغلبية العمر اإلنتاجي لألصل املعني. ويتم إطفاؤها 
أوفترة  لالستخدام  املتوقعة  الفترة  الثابت ىلع  القسط  بطريقة 

العقد، أيهما أقصر والتي تتراوح عادة ما بين 10 إلى 20 عاما.

إلغاء اإلعتراف باألصول غير امللموسة  5-11-3

أو  استبعادها  عند  امللموسة  غير  باألصول  اإلعتراف  إلغاء  يتم 
استخدامها  من  مستقبلية  اقتصادية  منافع  أية  توقع  عدم  عند 
االعتراف  إلغاء  الناتجة من  الخسائر  أو  املكاسب  استبعادها.  أو 
باألصول غير امللموسة يتم قياسها بالفرق بين صايف متحصالت 
االستبعاد و القيمة الدفترية لألصل ويتم اثباتها يف قائمة الربح 

أو الخسارة املوحدة.

انخفاض قيمة األصول امللموسة وغير   12-3
امللموسة عدا الشهرة

تقوم املجموعة يف نهاية كل سنة مالية بمراجعة القيم الدفترية 
إذا كان هناك  لتحديد فيما  ألصولها امللموسة وغير امللموسة 
يف  انخفاض  خسائر  من  تعاني  األصول  تلك  أن  ىلع  مؤشر  اي 
القيمة. يف حالة وجود مثل ذلك املؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة 

لالسترداد لتحديد خسائر االنخفاض يف القيمة )إن وجدت(.

عند  األصول  تجميع  يتم  القيمة،  يف  اإلنخفاض  تقييم  ألغراض 
يمكن  منفصلة  نقدية  تدفقات  بها  يوجد  التي  أدنى املستويات 
من  املستلمة  النقدية  التدفقات  عن  مستقل  بشكل  تحديدها 
األصول أو مجموعة من األصول األخرى )الوحدة املولدة للنقد(.

تكلفة  ناقصًا  العادلة  القيمة  لالسترداد  القابلة  القيمة  تمثل 
املستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  أو  االستبعاد 
القيمة  تقييم  وعند  أىلع.  أيهما  األصل،  استخدام  من  املتوقعة 
إلى  املتوقعة  املستقبلية  النقدية  التدفقات  خصم  يتم  الحالية، 
والذي  الضريبة  قبل  ما  خصم  معدل  باستخدام  الحالية  قيمتها 
يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر 
املحددة لألصل التي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية 

املستقبلية لها. 

ويف الحاالت التي تقل فيها القيمة القابلة السترداد األصل )أو 
القيمة  الدفترية، يتم تخفيض  الوحدة املولدة للنقد( عن قيمته 
القابلة  القيمة  إلى  للنقد(  املولدة  الوحدة  )أو  لألصل  الدفترية 
لالسترداد لها. ويتم االعتراف فورًا بخسارة االنخفاض يف قائمة 

الربح أو الخسارة املوحدة. 

تعرضت  التي  امللموسة  وغير  امللموسة  األصول  مراجعة  يتم 
عكس  الحتمال  وذلك  الشهرة،  عدا  ما  القيمة،  يف  النخفاض 

االنخفاض يف القيمة يف نهاية كل سنة مالية.

املخزون   13-3
يتم إثبات املخزون بالتكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق، أيهما 
املرجح.  املتوسط  طريقة  باستخدام  التكلفة  تحديد  يتم  أقل. 
يمثل صايف القيمة القابلة للتحقق سعر البيع املقدر مطروحًا منه 

التكاليف األخرى املتوقع تكبدها إلكمال عملية البيع.

املخصصات  14-3
ىلع  حالي  التزام  وجود  حال  يف  باملخصصات  االعتراف  يتم 
املجموعة )قانوني أو ضمني( نتيجة لحدث سابق، ومن املحتمل 
تقديره  ويمكن  اإللتزام،  هذا  تسوية  املجموعة  من  يطلب  أن 

بشكل موثوق به.

للمبالغ  التقديرات  أفضل  كمخصص  بها  املعترف  املبالغ  تمثل 
املطلوبة لتسوية االلتزام القائم بنهاية السنة املالية، بعد األخذ 
بااللتزام.  املتعلقة  املؤكدة  غير  واألمور  املخاطر  االعتبار  بعين 
عند قياس املخصص باستخدام طريقة التدفقات النقدية املقدرة 
لتسوية االلتزام القائم، فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية 
للنقود  الزمنية  القيمة  أثر  يكون  )عندما  النقدية  لتدفقات  لهذه 
جوهريا(. عند استخدام الخصم، يتم اثبات أي زيادة يف املخصص 

بسبب مرور الزمن كتكاليف تمويل.

التزامات إزالة األصول وتفكيكها  15-3
وجود  عند  وتفكيكها  األصول  إزالة  بالتزامات  املجموعة  تعترف 
نتيجة أحداث سابقة، ومن املحتمل ان  أو ضمني  التزام قانوني 
تؤدي إلى تدفق للموارد لتسوية االلتزام ويمكن تقييم االلتزام 

بشكل موثوق. 

تحتسب املجموعة مخصص بقيمة التكاليف املستقبلية املتعلقة 
عند  وتفكيكها.  أخرى  واألصول  الشبكة  أصول  إزالة  بتكاليف 
للتكاليف  الحالية  القيمة  إضافة  يتم  بااللتزام،  املبدئي  االعتراف 
املتوقعة )باستخدام معدل الخصم للتدفقات النقدية( إلى قيمة 

الشبكة املعنية واألصول األخرى.

األصول  إزالة  وتكلفة  توقيت  يف  التغيرات  مع  التعامل  يتم 
الدفترية  القيمة  تعديل  طريق  عن  مستقبلي  بأثر  وتفكيكها 

املخصص وتعديل القيمة الدفترية للشبكة واألصول األخرى. 

األدوات املالية   16-3
إحدى  تصبح  عندما  املالية  وااللتزامات  باألصول  االعتراف  يتم 
منشآت املجموعة طرفًا يف البنود التعاقدية الخاصة باألداة. ويتم 
قياس األصول وااللتزامات املالية بشكل أولي بالقيمة العادلة. 
التي تتعلق باقتناء أو إصدار أصول  تكاليف املعامالت املباشرة 
املدرجة  املالية  وااللتزامات  األصول  عدا  )فيما  مالية  وإلتزامات 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة(، يتم إضافتها أو 
خصمها من القيمة العادلة لألصول أو االلتزامات املالية، حسب ما 
هو مالئم، عند االعتراف األولي. إن تكاليف املعامالت املتعلقة 
مباشرة باالستحواذ ىلع أصول أو التزامات مالية مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم االعتراف بها مباشرة يف 

قائمة الربح أو الخسارة املوحدة.

األصول املالية  17-3
)أ(  التالية:  املحددة  للفئات  وفقًا  املالية  األصول  تصنيف  يتم 
أصول مالية مدرجة “بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة” 
األصول  االستحقاق)ج(  تاريخ  حتى  املقتناة  االستثمارات  )ب( 
املالية “املتاحة للبيع”)د( والقروض واملدينون. يعتمد التصنيف 
عند  التصنيف  تحديد  ويتم  املالية  األصول  وهدف  طبيعة  ىلع 

االعتراف املبدئي باألصول املالية. 

يتم االعتراف مبدئيا بالقروض واملدينون يف التاريخ الذي تنشأ 
فيه. أما األصول املالية األخرى فيتم االعتراف بها مبدئيا يف تاريخ 
التداول وهو التاريخ الذي تصبح فيه املجموعة طرفا يف الشروط 

التعاقدية لألداة.

طريقة معدل العائد الفعلي  1-17-3

التكلفة  الحتساب  طريقة  هي  الفعلي  العائد  معدل  طريقة  إن 
املطفأة ألدوات الدين وتوزيع دخل العوائد ىلع الفترة املرتبطة 
تمامًا  يستخدم  الذي  املعدل  الفعلي هو  العائد  إن معدل  بها. 
)ويشمل  املستقبلية  النقدية  املدفوعات  أو  املقبوضات  لخصم 
جميع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة، والتي تعتبر جزءًا 
املعامالت  تكاليف  وكذلك  الفعلي  العائد  معدل  من  يتجزأ  ال 
املتوقع  العمر  مدى  ىلع  الخصومات(  أو  األخرى  والعالوات 
ألداة الدين أو فترة أقصر، حسب ما هو مالئم إلى صايف القيمة 

الدفترية عند االعتراف املبدئي.

العائد  معدل  طريقة  باستخدام  العوائد  بدخل  االعتراف  يتم 
الفعلي ألدوات الدين باستثناء األصول املالية املصنفة بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

األصول املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح   2-17-3
أو الخسارة

تصنف األصول املالية كأصول مالية مدرجة “بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة” عندما يكون األصل املالي )أ( محتفظ به 
للمتاجرة، )ب( أو تم تخصيصه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة عند االعتراف املبدئي.

خالل  من  العادلة  بالقيمة  املدرجة  املالية  األصول  قياس  يتم 
الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأية مكاسب أو 
خسائر ناتجة عن التغيرات ىلع القيمة العادلة يف قائمة الربح أو 
الخسارة املوحدة. يشمل صايف املكاسب أو الخسائر املعترف 
بها يف الربح أو الخسارة أي توزيعات أرباح أو عوائد مكتسبة ىلع 

األصول املالية وتدرج يف بند “مكاسب وخسائر أخرى”. 

األصول املالية املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   3-17-3

هي أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد 
ولها تواريخ استحقاق ثابتة ويتم تصنيف األصول املالية املحتفظ 
لدى  كان  إذا  املبدئي  االعتراف  عند  االستحقاق  تاريخ  حتى  بها 
املجموعة النية والقدرة ىلع االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق. 
يتم االعتراف بتلك األصول مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها أية 
تكاليف مرتبطة بشكل مباشر باملعاملة. بعد االعتراف املبدئي، 
االستحقاق  تاريخ  حتى  بها  املحتفظ  املالية  األصول  قياس  يتم 
بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي مطروحًا منها 

أي انخفاض يف القيمة.

العائد  معدل  طريقة  باستخدام  الفوائد  بدخل  االعتراف  يتم 
القروض واملدينين قصيرة األجل عندما يكون  باستثناء  الفعلي 

أثر الخصم غير جوهري.

القروض واملدينون  4-17-3

هي أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد 
بتلك األصول مبدئيا  يتم االعتراف  وغير مدرجة يف سوق نشط. 
مباشر  بشكل  مرتبطة  تكاليف  أية  إليها  مضافا  العادلة  بالقيمة 
املطفأة  بالتكلفة  واملدينون  القروض  قياس  ويتم  باملعاملة. 
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، مطروحا منها أي انخفاض يف 

القيمة. 

األصول املالية املتاحة للبيع  5-17-3

هي عبارة عن األدوات املالية غير املشتقة مصنفة كمتاحة للبيع 
أو ال تندرج ضمن )أ( القروض واملدينون )ب( أو األصول املحتفظ 
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(

بالقيمة  مدرجة  مالية  أصول  أو  )ج(  االستحقاق  تاريخ  حتى  بها 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يتم إثبات األصول املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة يف نهاية 
كل فترة مالية، ويتم تحديد القيمة العادلة بالطريقة املبينة يف 
اإليضاح رقم 41، تدرج التغيرات يف القيمة الدفترية لألصول املالية 
العمالت  أسعار  يف  بالتغيرات  املتعلقة  للبيع  املتاحة  النقدية 
األجنبية )انظر أدناه( ودخل العوائد املحتسب باستخدام طريقة 
العائد الفعلي وتوزيعات األرباح من استثمارات أسهم متاحة للبيع 
تلك  عدا  األخرى،  بالتغيرات  االعتراف  يتم  الخسارة.  أو  الربح  يف 
األرباح،  وتوزيعات  الفائدة  ودخل  األجنبية  بالعمالت  املتعلقة 
يف القيم الدفترية لألصول املالية املتاحة للبيع يف بنود الدخل 
استبعاد   وعند  أخرى.  احتياطات  ضمن  وتدرج  اآلخرى  الشامل 
االستثمار أو انخفاض قيمتة، أو تحديد انخفاض قيمة االستثمار، 
فيتم إعادة تصنيف املكاسب أو الخسائر املتراكمة سابقا ضمن 

االحتياطات األخرى يف الربح أو الخسارة. 

يتم االعتراف بتوزيعات أرباح أدوات األسهم املتاحة للبيع يف الربح 
أو الخسارة عندما ينشأ حق للمجموعة باستالم توزيعات األرباح.

انخفاض قيمة األصول املالية   6-17-3

املدرجة  املالية  األصول  عدا  فيما  املالية،  األصول  تقييم  يتم 
فترة  نهاية كل  الخسارة يف  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة 
تقرير للتأكد من توفر دليل ىلع وجود انخفاض يف قيمتها. تعتبر 
القيمة عند وجود دليل موضوعي ىلع  األصول املالية منخفضة 
ذلك، أو نتيجة لوقوع حدث أو أحداث بعد االعتراف املبدئي، يشير 

إلى تأثر التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لالستثمار.

االنخفاض  فإن  للبيع،  املتاحة  األسهم  الستثمارات  بالنسبة 
دون  املالية  لألوراق  العادلة  القيمة  يف  املستمر  أو  الجوهري 

التكلفة يعتبر دليال موضوعيا ىلع وجود انخفاض يف القيمة.

بالنسبة لفئات معينة من األصول املالية، مثل املدينين التجاريين، 
يتم تقويم األصول للتأكد من وجود انخفاض يف القيمة ىلع أساس 

إجمالي حتى عند عدم وجود انخفاض يف قيمتها بشكل فردي.

بالنسبة لألصول املالية املقتناة بالتكلفة املطفاة، تمثل خسارة 
االنخفاض يف القيمة الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة 
واملخصومة  املقدرة  املستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية 

بمعدل العائد الفعلي ىلع األصل املالي.

خسارة  بقيمة  املالي  لألصل  الدفترية  القيمة  تخفيض  يتم 
املدينين  باستثناء  املالية  األصول  لجميع  مباشرة  االنخفاض 
التجاريين حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية من خالل استخدام 
حساب مخصص للديون املشكوك يف تحصيلها، ويف حالة عدم 
شطبها  يتم  فإنه  التجاريين  املدينين  أرصدة  تحصيل  إمكانية 
املبالغ  من  الالحقة  املتحصالت  تقيد  املخصص.  حساب  من 
املشطوبة سابقًا يف حساب املخصص، ويتم االعتراف بالتغيرات 

يف القيمة الدفترية لحساب املخصص يف الربح أو الخسارة.

القيمة، فإن  للبيع منخفضة  تعتبر األصول املالية املتاحة  عندما 
املكاسب أو الخسائر املتراكمة التي تم االعتراف بها سابقا ضمن 
إعادة تصنيفها ضمن قائمة  يتم  الشامل املوحدة  الدخل  قائمة 

الربح أو الخسارة املوحدة.

وبالنسبة لألصول املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة، إذا 
انخفض مبلغ خسارة االنخفاض يف فترة الحقة وكان االنخفاض 
بخسارة  االعتراف  بعد  وقع  بحدث  موضوعي  بشكل  يتعلق 

سابقا  بها  املعترف  االنخفاض  خسارة  عكس  يتم  االنخفاض، 
الدفترية  القيمة  زيادة  ؛ بشرط عدم  الخسارة  أو  الربح  من خالل 
التي  املطفأة  التكلفة  عن  االنخفاض  عكس  بتاريخ  لالستثمار 

ستكون فيما لو لم يتم االعتراف بخسارة االنخفاض يف القيمة.

خسائر  فإن  للبيع،  املتاحة  األسهم  الستثمارات  وبالنسبة 
الربح  خالل  من  عكسها  يتم  ال  سابقا  بها  املعترف  االنخفاض 
أو الخسارة، وأي زيادة يف القيمة العادلة بعد خسارة االنخفاض 
يتم االعتراف بها يف الدخل الشامل اآلخر، وتدرج ضمن احتياطي 
الدين  للبيع. وبالنسبة ألدوات  إعادة تقييم االستثمارات املتاحة 
القيمة  يف  االنخفاض  خسائر  عكس  يتم  للبيع،  املتاحة  املالية 
القيمة  يف  الزيادة  كانت  إذا  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  الحقًا 
بعد  وقع  لحدث  موضوعي  بشكل  تعود  لالستثمار  العادلة 

االعتراف بخسارة االنخفاض يف القيمة.

إلغاء االعتراف باألصول املالية   7-17-3

انتهاء  عند  املالية  باألصول  االعتراف  بإلغاء  املجموعة  تقوم 
الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية الناتجة عن تلك األصول. أو 
عندما تقوم املجموعة بتحويل جميع مخاطر ومكافآت امللكية 
تلك  ىلع  السيطرة  بتحويل  أو  أخرى  جهة  إلى  املالي  لألصل 

األصول إلى طرف ثالث.

اإللتزامات املالية و أدوات حقوق امللكية  18-3
التصنيف كدين أو حقوق ملكية  1-18-3

يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق امللكية الصادرة من املجموعة 
كالتزامات مالية أو كحقوق ملكية وفقًا لجوهر الترتيبات التعاقدية 

وتعريف االلتزامات املالية وأداة حقوق امللكية.

أدوات حقوق امللكية  2-18-3

هي أي عقد يشير إلى الحصة املتبقية يف أصول منشأة بعد طرح 
كافة التزاماتها. يتم االعتراف بأدوات حقوق امللكية الصادرة من 
اإلصدار  تكاليف  خصم  بعد  املستلمة  باملبالغ  املجموعة  قبل 

املباشرة.

يتم االعتراف بإعادة شراء أدوات حقوق امللكية الخاصة بالشركة 
ربح  بأي  االعتراف  يتم  ال  امللكية.  حقوق  من  مباشرة  وخصمها 
أدوات حقوق  إلغاء  أو  إصدار  أو  بيع  أو  ناتج عن شراء  أو خسارة 

امللكية الخاصة بالشركة يف قائمة الربح أو الخسارة املوحدة.

االلتزامات املالية  3-18-3

بالقيمة  “مدرجة  مالية  كالتزامات  املالية  االلتزامات  تصنيف  يتم 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة”أو“التزامات مالية أخرى”.

3-18-3-1 االلتزامات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة

الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  االلتزامات  تصنيف  يتم 
أو الخسارة عندما )أ( تكون مقتناة ألغراض املتاجرة أو )ب( يتم 

تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

تظهر االلتزامات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة بقيمتها العادلة ويتم اإلعتراف بأية مكاسب أو خسائر 
ناتجة عن إعادة القياس يف الربح أو الخسارة. تشمل املكاسب أو 
الخسائر املعترف بها يف قائمة الربح أوالخسارة أي فائدة مدفوعة 

عن االلتزام املالي وتدرج يف بند “مكاسب وخسائر أخرى”. 

3-18-3-2 االلتزامات املالية األخرى

إن االلتزامات املالية األخرى )بما فيها القروض والدائنين التجاريين 
واألخرين( يتم قياسها الحقًا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة 

معدل الربح الفعلي.

إلغاء االعتراف بااللتزامات املالية  3-3-18-3

تنفيذ  عند  املالية  بااللتزامات  االعتراف  بإلغاء  املجموعة  تقوم 
االعتراف  يتم  مدته.  إنتهاء  أو  إلغائه  أو  بالعقد  املحدد  اإللتزام 
بالفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام املالي الذي تم إلغاء االعتراف 

به والعوض املدفوع واملستحق يف الربح أو الخسارة.

مقاصة األدوات املالية  4-3-18-3

يتم مقاصة األصول وااللتزامات املالية ويتم إدراج صايف املبلغ 
يف قائمة املركز املالي املوحدة فقط إذا كان هناك حق قانوني 
نية  هناك  وكان  بها  املعترف  املبالغ  ملقاصة  النفاذ  واجب 
للتسوية ىلع أساس صايف أو اعتراف باألصول وتسوية االلتزامات 

يف آن واحد.

األدوات املالية املشتقة   19-3
تستخدم املجموعة املشتقات للتحوط من مخاطر معدل الربح. 
تدرج املشتقات كأصول مالية عندما تكون القيمة العادلة موجبة 

وكالتزامات مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة.

العادلة  بالقيمة  للمشتقات  املبدئي  باالعتراف  املجموعة  تقوم 
إبرام عقود املشتقات، ويتم إعادة قياسها الحقًا بالقيمة  بتاريخ 
العادلة يف نهاية كل فترة مالية. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة 
قائمة  يف  مباشرة  للمشتقات  العادلة  القيمة  يف  التغيرات  من 
الفعال من تحوطات  الجزء  باستثناء  الخسارة املوحدة،  أو  الربح 
التدفقات النقدية التي يتم االعتراف بها يف الدخل الشامل اآلخر.

محاسبة التحوط  20-3
يف بداية عالقة التحوط، تقوم املجموعة بتوثيق العالقة بين أداة 
التحوط والبند املتحوط له إلى جانب إدارة املخاطر واستراتيجيتها 
بداية  عند  لذلك،  وباإلضافة  املختلفة.  التحوط  معامالت  إلجراء 
إذا  فيما  بتوثيق  املجموعة  تقوم  مستمر،  أساس  وىلع  التحوط 
القيم  تغيرات  تسوية  عند  عالية  فعالية  ذات  التحوط  أداة  كانت 
العادلة أو التدفقات النقدية لبند التحوط العائد مع مخاطر التحوط. 

العادلة  القيمة  يف  التغيرات  من  الفعال  بالجزء  االعتراف  يتم 
يف  النقدي  التدفق  كتحوطات  واملؤهلة  املصنفة  للمشتقات 
التدفق  تحوط  احتياطي  بند  ضمن  ويدرج  اآلخر  الشامل  الدخل 
غير  بالجزء  املتعلقة  الخسارة  أو  بالربح  االعتراف  ويتم  النقدي. 
الفعال مباشرة يف الربح أو الخسارة، وتدرج ضمن بند “مكاسب 

وخسائر أخرى”.

يتم إعادة تصنيف املبالغ املعترف بها سابقًا يف الدخل الشامل 
يف  الخسارة  أو  الربح  إلى  امللكية  حقوق  ضمن  واملدرجة  اآلخر 
يف  الخسارة  أو  الربح  ىلع  التحوط  بند  فيها  يؤثر  الذي  الفترات 
عن  الحقًا  نتج  إذا  فيه.  التحوط  بند  إدارج  تم  الذي  البند  نفس 
غير  التزام  أو  مالي  غير  أصل  إثبات  لها  متحوط  متوقعة  معاملة 
مالي فإن املكاسب والخسائر التي تم إثباتها سابقا ضمن الدخل 
امللكية  حقوق  من  تحويلها  يتم  امللكية  وحقوق  اآلخر  الشامل 

وإدراجها مبدئيًا بتكلفة األصل أو االلتزام غير مالي.

عقد  املجموعة  تنهي  عندما  التحوط  محاسبة  عن  التوقف  يتم 
أو  بيعها  يتم  أو  التحوط  أداة  سريان  ينتهي  عندما  أو  التحوط 

إنهاؤها أو تنفيذها أو عندما لم تعد مؤهلة ملحاسبة التحوط. أي 
مكسب أو خسارة مثبتة يف الدخل الشامل اآلخر واملدرجة تحت 
حقوق امللكية يف ذلك الوقت تبقى ضمن حقوق امللكية ويتم 
الخسارة عند وقوع  أو  الربح  بها يف  االعتراف  يتم  إثباتها عندما 
املتوقعة،  املعاملة  وقوع  عدم  حالة  ويف  املتوقعة.  املعاملة 
فيتم إثبات الربح أو الخسارة املدرجة يف حقوق امللكية مباشرة 

يف الربح أو الخسارة.

النقد وما يماثله  21-3
يتكون النقد وما يماثله املدرج يف قائمة املركز املالي املوحدة 
تستحق  والتي  األجل  قصيرة  ومرابحات  البنوك  لدى  النقد  من 
خالل ثالثة أشهر أو أقل والخاضعة ملخاطر غير جوهرية للتغيرات 

يف القيمة.

القيمة العادلة   22-3
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل ما، أو 
يتم دفعه لتسوية التزام ما بموجب معاملة نظامية بين املتعاملين 
كان  إذا  عما  النظر  بغض  االصلي،  القياس  تـاريخ  السوق يف  يف 
السعر يمكن مالحظته بطريقة مباشرة أو تم تقديره باستخدام 
طرق تقييم أخرى. وعند تقدير القيمة العادلة ألي من األصول أو 
االلتزامات، تأخذ املجموعة بعين االعتبار خصائص األصل أو االلتزام 
إذا أخذ املتعاملين يف السوق  أو االلتزامات  عند تسعير األصول 
يف  االلتزامات  أو  األصول  تسعير  عند  بالحسبان  الخصائص  تلك 
تاريخ القياس األصلي. يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس 
األساس،  هذا  ىلع  املوحدة  املالية  القوائم  يف  اإلفصاح  و/أو 
فيما عدا معامالت اإليجار التي تقع ضمن نطاق معيار املحاسبة 
التشابه مع  أوجه  التي تعطي  القياس  )17( وعمليات  الدولي رقم 
القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة، مثل صايف القيمة القابلة 
الحالية  القيمة  أو   )2( رقم  الدولي  املحاسبة  معيار  للتحقق وفق 

وفق معيار املحاسبة الدولي رقم )36(. 

الراهنة  الظروف  تتناسب مع  تقييم  تقنيات  تستخدم املجموعة 
توفر  حيث  العادلة،  القيمة  لقياس  كافية  بيانات  توفر  والتي 
التي من املمكن  الصلة  الحد األىلع الستخدام املدخالت ذات 
مالحظتها، كما وتوفر الحد األدنى من استخدام املدخالت التي 
التقارير  إعداد  ألغراض  ذلك،  إلى  باإلضافة  مالحظتها.  يمكن  ال 
املالية، يتم تصنيف عمليات قياس القيمة العادلة ضمن املستوى 
1, 2 أو 3 استنادًا إلى درجة ما إذا كانت هذه املدخالت إلى عمليات 
قياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها، وأهمية املدخالت لقياس 

القيمة العادلة بصورة شاملة، والتي تم توضيحها كما يلي:
يف  املعدلة(  )غير  املدرجة  األسعار  وتمثل   ”1“ املستوى   -
األسواق النشطة ألصول أو التزامات مماثلة والتي يمكن 

للمنشأة الوصول إليها يف تاريخ القياس؛
املعلنة  األسعار  بخالف  املدخالت  هي   ”2“ املستوى   -
رصدها  املمكن  من  والتي   1 املستوى  ضمن  املدرجة 

لألصول وااللتزامات، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
مالحظتها  اليمكن  التي  املدخالت  وتمثل   ”3“ املستوى   -

بشكل مباشر أو غير مباشر.

العمليات غير املستمرة  23-3
عملياتها  تمييز  يمكن  التي  املجموعة  أعمال  مكونات  أحد  هي 

وتدفقاتها النقدية بصورة واضحة عن بقية املجموعة وهي:
تمثل خط عمل رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات   -

املنفصلة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(

رئيسي  ُمنسقة الستبعاد خط عمل  واحدة  جزء من خطة   -
منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات، أو

شركة تابعة تم اقتناؤها بصورة حصرية لغرض إعادة بيعها.  -

عند تصنيف عملية ىلع أنها غير مستمرة يتم عرض أرقام املقارنة 
وكأن  اآلخر  الشامل  الدخل  بنود  أو  الخسارة  أو  الربح  لقائمة 

العملية قد توقفت منذ بداية سنة املقارنة.

املعلومات القطاعية  24-3
التقارير  ىلع  بناءًا  للمجموعة  التشغيلية  القطاعات  تحديد  يتم 
متخذي  قبل  من  منتظم  بشكل  مراجعتها  تتم  والتي  الداخلية 
التشغيلي  القرار  )صانع  للمجموعة  الرئيسية  التشغيلية  القرارات 

الرئيسي( وذلك لتوزيع املوارد بين القطاعات ولتقييم أدائها. 

التقديرات املحاسبية الهامة   -4
ومصادرها الرئيسية 

يتعين ىلع اإلدارة، أثناء تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة 
واملبينة يف اإليضاح رقم )3(، إجراء تقديرات حول القيم الدفترية 
جلية  ليست  التي  املرفقة  واإلفصاحات  وااللتزامات  لألصول 
ىلع  والتقديرات  االفتراضات  تحدد  أخرى.  مصادر  من  الوضوح 
أساس الخبرة السابقة وغيرها من العوامل التي تعتبر ذات صلة. 

قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

االعتراف   ويتم  مستمر  بشكل  املعنية  التقديرات  مراجعة  يتم 
تعدل  التي  الفترة  يف  املحاسبية  التقديرات  ىلع  بالتعديالت 
فيها التقديرات إذا كان التعديل يؤثر ىلع تلك الفترة أوىلع فترة 

التعديل والفترات الالحقة.

التقديرات الهامة أثناء تطبيق السياسات   1-4
املحاسبية

تقديرات  تتضمن  التي  تلك  عدا  الهامة،  التقديرات  يلي  فيما 
اإلدارة  قامت  والتي  أدناه(،   2-4 رقم  اإليضاح  )راجع  مؤكدة  غير 
باتخاذها عند تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة والتي لها 
التأثير األكبر ىلع املبالغ املعترف بها يف البيانات املالية املوحدة.

االعتراف باإليرادات   1-1-4

العرض باإلجمالي مقابل العرض بالصايف 

أصيل،  بصفتها  الخدمات  أو  السلع  ببيع  املجموعة  تقوم  عندما 
إجمالي  أساس  للموردين ىلع  والدفعات  اإليرادات  تسجيل  يتم 
ضمن اإليرادات والتكاليف التشغيلية. ويف حال قيام املجموعة 
اإليرادات  تسجيل  يتم  وكيل،  بصفتها  أوالخدمات  السلع  ببيع 
والدفعات للموردين بالصايف ضمن اإليرادات ويمثل ذلك هامش 

الربح املكتسب.

يف  وكياًل  أو  أصياًل  تعتبر  املجموعة  كانت  إذا  ما  تحديد  يعتمد 
وجوهر  القانوني  الشكل  من  لكل  اإلدارة  تحليل  ىلع  املعاملة 
تؤثر  األعمال.  يف  وشركائها  املجموعة  بين  املبرمة  اإلتفاقية 
هذه األحكام ىلع مبلغ اإليرادات والتكاليف التشغيلية املسجلة، 
النقدية  التدفقات  أو  االلتزامات  أو  األصول  ىلع  تؤثر  ال  ولكنها 

املسجلة.

االنخفاض يف قيمة األصول غير املالية  2-1-4

الدفترية  القيمة  زيادة  حالة  يف  القيمة  منخفض  األصل  يعتبر 
لألصل أو الوحدة املولدة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد 
والتي تمثل قيمته العادلة ناقصًا تكاليف البيع أوقيمة استخدامه 

أيهما أىلع. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع بناء 
وفقًا  تمت  التي  امللزمة  البيع  عمليات  املتاحة من  البيانات  ىلع 
لشروط التعامل العادي ألصول مماثلة أو أسعار السوق املشابه 
يتم  التكلفة اإلضافية الستبعاد األصل.  ناقصًا  القابلة للمالحظة 
احتساب القيمة املستخدمة بناءًا ىلع نموذج التدفقات النقدية 
املخصومة. إن التدفقات النقدية مستمدة من املوازنة التقديرية 
ملدة خمس سنوات قادمة والتشمل عمليات إعادة الهيكلة التي 
لم تقم املجموعة بااللتزام بها بعد أو االستثمارات املستقبلية 
التي  للنقد  املولدة  للوحدة  األصل  أداء  ستعزز  التي  الجوهرية 
القيمة  تتأثر  انخفاض يف قيمتها.  للتأكد من وجود  اختبارها  يتم 
القابلة لالسترداد بمعدل الخصم املستخدم يف احتساب نموذج 
املستقبلية  النقدية  والتدفقات  املخصومة  النقدية  التدفقات 

املتوقعة ومعدل النمو املستخدم ألغراض التوقعات.

املصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة   2-4
واملصادر  باملستقبل  املتعلقة  الرئيسية  االفتراضات  يلي  فيما 
قد  والتي  التقرير  فترة  نهاية  يف  للتقديرات  األخرى  الرئيسية 
لألصول  الدفترية  القيم  ىلع  جوهري  تعديل  إجراء  عليها  يترتب 

وااللتزامات خالل السنة املالية القادمة.

ترتيبات السلع والخدمات املتعددة  1-2-4

خدمة  أو  سلعة  من  أكثر  تتضمن  التي  اإليرادات  ترتيبات  يف 
بين  العميل  من  املقدم  املادي  املقابل  توزيع  يتم  للعميل، 
القيم  إن  النسبية.  العادلة  القيمة  أساس  والخدمات ىلع  السلع 
العادلة املحددة للسلع والخدمات قد تؤثر ىلع وقت االعتراف 
باإليرادات. تحدد املجموعة عمومًا القيمة العادلة للعناصر الفردية 
بناء ىلع األسعار التي يتم بها عادة بيع السلعة أو الخدمة بصفة 
مستقلة. إن إجراء تعديالت ىلع تقديرات القيم العادلة قد تؤثر 
بين  للترتيب  املالي  املقابل  إجمالي  توزيع  بشكل جوهري ىلع 

العناصر املنفردة.

رسوم التفعيل للعمالء  2-2-4

ىلع  بها  واالعتراف  للعمالء  الخدمة  تفعيل  رسوم  تأجيل  يتم 
املدة  متوسط  تقدير  إن  بالعميل.  االحتفاظ  فترة  متوسط 
تم  إذا  التاريخية.  الدورة  معدل  ىلع  مبنية  للعالقة  املتوقعة 
ذلك  عن  ينتج  فقد  املجموعة،  أجرتها  التي  التقديرات  تعديل 

تغيرات جوهرية يف مبلغ وتوقيت االعتراف يف اإليراد ألية فترة.

األدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح   3-2-4
أو الخسارة 

أنشات املجموعة محفظة استثمارية متنوعة تم إدراجها بالقيمة 
القيمة  تقدير  وعند  الخسارة.  أو  الربح  قائمة  خالل  من  العادلة 
القابلة  البيانات  املجموعة  تستخدم  لالستثمارات،  العادلة 

للمالحظة يف السوق بقدر توفرها. 

املخصصات  4-2-4

إزالة األصول، تقوم  فيما يتعلق باملخصصات، بما فيها مخصص 
ويتم  الحدوث.  املتوقعة  املوارد  بتدفقات  باالعتراف  املجموعة 
وقد  سداده  املتوقع  املبلغ  تحديد  يف  التقديرات  استخدام 
النهائية عن املبالغ املخصصة ويتوقف ذلك  االلتزامات  تختلف 

ىلع النتيجة النهائية )أنظر إيضاح 24(.

األعمار اإلنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات والبرامج   5-2-4
واألصول غير امللموسة األخرى 

املقدرة  باألعمار  املحمل  السنوي  واإلطفاء  االستهالك  يتأثر 
املخصصة لكل فئة من األصول. ويتم تقييم أعمار كل فئة من 
تأثير  لعكس  الضرورة  عند  تعديلها  ويتم  سنويًا  األصول  فئات 
الظروف الحالية يف ضوء التغيرات التكنولوجية وخطط االستثمار 

يف الشبكات وفقًا للوضع الفعلي لألصول ذات الصلة.

مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها  6-2-4

عند  تحصيلها.  املشكوك يف  للديون  مخصصًا  املجموعة  تجنب 
ىلع  تقديرها  يف  املجموعة  تعتمد  املخصص،  كفاية  تقييم 
يف  والزيادة  الدفعات  تحصيل  يف  للمجموعة  السابقة  الخبرة 
تجاوزت  والتي  التجاريين  املتأخرة ضمن املدينين  الدفعات  عدد 
للعمالء،  املالي  الوضع  يتحسن  لم  إذا  االئتمان.  فترة  متوسط 
فيتم إجراء الشطب الفعلي والذي من املمكن أن تكون قيمته 

أىلع من املبلغ املتوقع.

معدل الخصم املستخدم لتحديد القيمة الحالية   7-2-4
اللتزامات املنافع املحددة الخاصة باملجموعة

يتم خصم املخصص املتعلق بمكأفاة نهاية الخدمة وفق معدل 
يتم تحديده ىلع أساس العائد السائد يف السوق يف نهاية الفترة 
العربية  اململكة  يف  الربح  معدل  مقايضة  منحنى  ىلع  املالية 
سندات  سوق  توفر  لعدم  وذلك  مماثل  الستحقاق  السعودية 

مماثل طويل األجل.

تطبق املعايير الدولية الجديدة   -5
واملعدلة للتقرير املالي

الخاصة  والتعديالت  والتفسيرات  الدولية  املالية  التقارير  معايير 
بها سارية املفعول كما يف 1 يناير 2017

تم إعداد البيانات املالية بناًء ىلع املعايير الدولية للتقرير املالي 
هيئة  قبل  من  املعتمدة  بها  الخاصة  والتعديالت  والتفسيرات 
املحاسبين القانونيين السعودية سارية املفعول كما يف 1 يناير 

 .2017

املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة واملعدلة الصادرة وغير 
السارية املفعول بعد

لم تقم املجموعة بتطبيق أي من املعايير الدولية للتقرير املالي 
وعليه  بعد.  املفعول  سارية  وغير  الصادرة  واملعدلة  الجديدة 
وتعتبر  سريانها.  عند  املعايير  تلك  لتطبيق  املجموعة  تخطط 
املعايير التالية هي األهم من حيث األثر املتوقع ىلع املجموعة:

األدوات املالية1 املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 9 
اإليرادات من العقود مع العمالء1 املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 15  

عقود اإليجار2 املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 16 

1يسري ىلع الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2018 مع 

السماح بالتطبيق املبكر.

2يسري ىلع الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2019 مع 

السماح بالتطبيق املبكر.

املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )9( األدوات املالية 

نوفمبر  يف  الصادر   9 رقم  املالي  للتقرير  الدولي  املعيار  يتناول 
2009 )والنسخ املعدلة يف السنوات 2010، 2013، و2014( ،الذي 

تصنيف  ،متطلبات   39 رقم  الدولي  املحاسبة  معيار  محل  يحل 
وتقديم  املالية  وااللتزامات  باألصول  االعتراف  وإلغاء  وقياس 
قيمة  انخفاض  ومتطلبات  التحوط  محاسبة  حول  جديدة  قواعد 
األصول املالية.املجموعة يف املرحلة النهائية لتقييم ومراجعة أثر 

تطبيق هذا املعيار ىلع القوائم املالية املوحدة.

املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )15( اإليراد من العقود مع العمالء

من  “اإليرادات   )15( رقم  املالية  للتقارير  الدولي  املعيار  يحدد 
لتزويد  مبادئ   2014 مايو  يف  الصادر  العمالء”  مع  العقود 
مستخدمي البيانات املالية بمعلومات مفيدة عن طبيعة وقيمة 
والتدفقات  باإليرادات  املتعلقة  التأكد  عدم  وعوامل  وتوقيت 
الناشئة عن عقود املجموعة مع العمالء. ويحل املعيار  النقدية 
الدولي للتقارير املالية رقم )15( محل معيار املحاسبة الدولي رقم 
)11( “عقود اإلنشاء”، ومعيار املحاسبة الدولي رقم )18( “اإليرادات” 
وما يتصل به من تفاسير املعايير الدولية للتقارير املالية رقم )13( 
ورقم )15( ورقم )18( والتفسير رقم )31( الصادر عن اللجنة الدائمة 

 .)SIC( لتفسير املعايير

)15( هو  رقم  املالي  للتقرير  الدولي  للمعيار  األساسي  املبدأ  إن 
أو  السلع  تحويل  لتعكس  باإليرادات  االعتراف  املنشأة  أنه ىلع 
الذي  العوض  العمالء بمبلغ يعكس  إلى  الخدمات املتعهد بها 
أو  السلع  تلك  مقابل  فيه  حق  لها  يكون  أن  املنشأة  تتوقع 
الخدمات. ويعتمد املعيار ىلع نهج من خمس خطوات لالعتراف 
باإليرادات ويقدم أيضًا مبادئ محددة للتطبيق عند تعديل عقد، 
واملحاسبة عن تكاليف العقد واملحاسبة عن املبالغ املستردة 
والضمانات. ومن املرجح أن تزيد اإلفصاحات عند تطبيق املعيار، 
ويشمل املعيار مبادئ عن الكشف عن طبيعة وقيمة وتوقيت 
النقدية  والتدفقات  باإليرادات  املتعلقة  التأكد  عدم  وعوامل 
الناشئة عن العقود مع العمالء من خالل توفير معلومات نوعية 
وكمية املجموعة يف املرحلة النهائية لتقييم ومراجعة أثر تطبيق 

هذا املعيار ىلع القوائم املالية املوحدة.

املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )16( عقود اإليجار

االعتراف،  كيفية   )16( رقم  املالية  للتقارير  الدولي  املعيار  يحدد 
القياس، العرض واإلفصاح عن عقود اإليجار. يقوم املعيار الدولي 
للتقرير املالي رقم )16( بتقديم نموذج محاسبي واحد للمستأجر 
باألصل  )االنتفاع  باألصول  االعتراف  املستأجر  يتطلب من  حيث 
املستأجر( وااللتزامات )بدفعات اإليجار( لجميع عقود اإليجار التي 

تزيد مدتها عن 12 شهر، إال إذا كان العقد ذو قيمة منخفضة. 

جوهري  بشكل   )16( رقم  املالي  للتقرير  الدولي  املعيار  يقوم 
بترحيل متطلبات املحاسبة للمؤجر كما وردت يف معيار املحاسبة 
اإليجار  عقود  بتصنيف  املؤجر  يستمر  لذلك   .)17( رقم  الدولي 
كعقود إيجار تشغيلية أو تمويلية، وتتم املحاسبة لهذين النوعين 
بشكل مختلف. وتقوم املجموعة حاليًا بتقييم أثر هذا املعيار ىلع 

القوائم املالية املوحدة.

6-  املعلومات القطاعية 
تزاول املجموعة نشاطًا رئيسيًا يتمثل بتقديم خدمات االتصاالت 
والسلع املتعلقة بها. إن أغلبية إيرادات ودخل وأصول املجموعة 
السعودية  االتصاالت  )شركة  اململكة  داخل  بعملياتها  تتعلق 
خارج  املجموعة  تعمل  السعودية(.  االتصاالت  قنوات  وشركة 
اململكة من خالل شركاتها التابعة وشركاتها الزميلة ومشاريعها 

املشتركة يف دول متعددة.
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التي قامت بتقديم تقرير اإليراد. تحسب املبيعات بين القطاعات وفقا ألسعار  يوزع اإليراد ىلع القطاع التشغيلي بناًءا ىلع املنشأة 
التعامل التجاري العادي.

التشغيلية األخرى ضمن  القطاعات  باقي  75% وبالتالي تم تجميع  التي تم اإلفصاح عنها بشكل مستقل تجاوزت مستوى  القطاعات 
“قطاعات تشغيلية أخرى”.

وفيما يلي تحليل إليرادات ونتائج املجموعة ىلع أساس القطاعات للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

20172016

اإليرادات )1(

41,456,67346,198,023شركة االتصاالت السعودية 

3,055,0953,028,657شركة قنوات االتصاالت السعودية )سيل املتقدمة سابقا(

8,418,0278,206,062قطاعات تشغيلية أخرى )2(

)4,759,083()2,183,120(االستبعادات/ التسويات

50,746,67552,673,659إجمالي اإليرادات

)34,644,450()31,453,330(تكلفة العمليات التشغيلية )باستثناء االستهالك واإلطفاء(

)8,078,118()8,208,360(استهالك وإطفاء

)401,703()600,000(تكلفة برنامج التقاعد املبكر

584,681722,732إيرادات تمويل

)379,062()354,199(تكاليف تمويل

)62,565(85,075صايف إيرادات / )مصاريف( أخرى

308,384116,246صايف مكاسب استثمارات يف شركات زميلة ومشاريع مشتركة

)70,110()18,091(صايف خسائر أخرى

)750,797()720,700(الزكاة وضريبة الدخل

10,370,1359,125,832صايف الربح 

بين  والتسويات  املبيعات  بلغت  والداخليين.  الخارجيين  العمالء  من  الناتجة  اإليرادات  أعاله،  املذكورة  القطاعات  إيرادات  تمثل   )1(
القطاعات )بين شركات املجموعة( للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017 مبلغ 2,183 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 4,759 

مليون ريال سعودي( والتي تم استبعادها عند التوحيد.
يتضمن قطاع “أخرى” شركة فيفا الكويت وفيفا البحرين وإنتغرال واالتصاالت السعودية املتخصصة وحلول إس تي سي وسفاير   )2(

وعقاالت.

وفيما يلي تحليل إلجمالي الربح ىلع أساس القطاعات للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

20172016

24,615,68623,669,197شركة االتصاالت السعودية 

698,456946,131شركة قنوات االتصاالت السعودية 

4,410,7494,150,826قطاعات تشغيلية أخرى

)78,373()233,693(االستبعادات/ التسويات

29,491,19828,687,781إجمالي الربح

ألغراض مراقبة أداء القطاعات، يتم توزيع األصول/ االلتزامات ىلع القطاعات وال يوجد أصول والتزامات مستخدمة بشكل مشترك بين 
القطاعات.

وفيما يلي تحليل لألصول وااللتزامات ىلع أساس القطاعات كما يف 31 ديسمبر:

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

األصول

115,459,581108,468,698102,021,056شركة االتصاالت السعودية 

2,595,8652,192,5162,273,889شركة قنوات االتصاالت السعودية 

17,968,01416,666,13016,143,335 قطاعات تشغيلية أخرى

)23,654,877()25,550,456()27,910,656(االستبعادات/ التسويات

108,112,804101,776,88896,783,403إجمالي األصول

االلتزامات

41,288,22135,885,23330,085,267شركة االتصاالت السعودية 

1,544,043926,0471,022,660شركة قنوات االتصاالت السعودية 

8,869,0918,893,5528,876,595قطاعات تشغيلية أخرى

)4,890,668()5,206,275()6,833,224(االستبعادات/ التسويات

44,868,13140,498,55735,093,854إجمالي االلتزامات

فيما يلي اإلضافات لألصول غير املتداولة ىلع أساس القطاعات للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر :

20172016اإلضافات لألصول غير املتداولة

7,487,4428,385,931شركة االتصاالت السعودية

59,71548,793شركة قنوات االتصاالت السعودية 

1,628,4421,563,834قطاعات تشغيلية أخرى

9,175,5999,998,558

فيما يلي تحليل إليرادات املجموعة من املنتجات والخدمات الرئيسية للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

شركة االتصاالت 
السعودية 

شركة قنوات 
االتصاالت 
السعودية 

قطاعات تشغيلية 
آخرى

اإلستبعادات/ 
اإلجماليالتسويات 

2017

27,570,484 )972,852(3,047,830-25,495,506خطوط الهاتف الجوال

8,546,002 )1,210,268(4,007,263- 5,749,007البيانات

5,947,882---5,947,882خطوط الهاتف الثابت

8,682,307-4,264,2803,055,0951,362,932الخدمات املدارة وأخرى

41,456,6753,055,0958,418,025)2,183,120(50,746,675

2016

28,431,561)3,597,429(3,244,500-28,784,490خطوط الهاتف الجوال

7,733,713)1,161,654(3,711,328-5,184,039البيانات

6,326,890---6,326,890خطوط الهاتف الثابت

10,181,495-5,902,6043,028,6571,250,234الخدمات املدارة وأخرى 

46,198,0233,028,6578,206,062)4,759,083(52,673,659

معلومات عن العمالء الرئيسيين
تتضمن اإليرادات الناتجة من املبيعات، إيرادات قدرها 5,355 مليون ريال سعودي للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017 )31 ديسمبر 2016: 
5,877 مليون ريال( نشأت من مبيعات إلى جهات ومؤسسات حكومية )أنظر إيضاح 18-2(. لم يساهم أي عميل آخر بنسبة 10% أو أكثر يف 

إيرادات املجموعة.
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معلومات عن املناطق الجغرافية
فيما يلي التوزيع الجغرايف لإليرادات واألصول غير املتداولة:

األصول غير املتداولة كما يف اإليرادات للسنة املنتهية يف

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 312017 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017

46,209,73647,906,06059,343,88357,327,62155,508,963اململكة العربية السعودية

4,536,9394,767,5993,955,6973,885,2123,994,751أخرى

50,746,67552,673,65963,299,58061,212,83359,503,714

املمتلكات وآالالت واملعدات  -7
شبكات ومعدات أراضي ومباني

أعمال رأسمالية أصول أخرىاالتصاالت
اإلجماليتحت التنفيذ

التكلفة

14,540,02072,976,7267,454,8503,365,65298,337,248كما يف 1 يناير 2017 

4,48657,22349,2486,853,6656,964,622اإلضافات 

)1,487,064()6,553,729(137,0944,560,753368,818االستبعادات والتحويالت

22932,5095731,51534,826تأثير فروقات ترجمة العمالت األجنبية 

14,681,82977,627,2117,873,4893,667,103103,849,632كما يف 31 ديسمبر 2017

االستهالك املتراكم

58,918,694-8,112,37245,856,7424,949,580كما يف 1 يناير 2017 

5,883,897-354,8855,152,426376,586استهالك السنة 

)934,677(-)113,282()735,316()86,079(االستبعادات والتحويالت

41,102-)835(29941,638تأثير فروقات ترجمة العمالت األجنبية 

63,909,016-8,381,47750,315,4905,212,049كما يف 31 ديسمبر 2017

6,300,35227,311,7212,661,4403,667,10339,940,616صايف القيمة الدفترية يف 31 ديسمبر 2017 

التكلفة

14,167,47867,102,5566,785,8533,493,14991,549,036كما يف 1 يناير 2016 

99,96822,86655,2217,405,5987,583,653اإلضافات 

)774,385()7,530,385(272,4995,868,699614,802االستبعادات والتحويالت

)21,056()2,710()1,026()17,395(75تأثير فروقات ترجمة العمالت األجنبية 

7,454,8503,365,65298,337,248 14,540,02072,976,726كما يف 31 ديسمبر 2016

االستهالك املتراكم

53,588,516-7,710,67841,217,2534,660,585كما يف 1 يناير 2016 

5,951,269-450,1165,115,492385,661استهالك السنة

)611,283(-)96,383()466,402()48,498(االستبعادات والتحويالت

)9,808(-)283()9,601(76تأثير فروقات ترجمة العمالت األجنبية 

58,918,694-8,112,37245,856,7424,949,580كما يف 31 ديسمبر 2016

6,427,64827,119,9842,505,2703,365,65239,418,554صايف القيمة الدفترية يف 31 ديسمبر 2016 

6,456,80025,885,3032,125,2683,493,14937,960,520صايف القيمة الدفترية يف 1 يناير 2016

يتم استهالك املمتلكات واآلالت واملعدات باستخدام األعمار اإلنتاجية التالية:

20 - 50 سنة املباني 
3 - 25 سنة  شبكات ومعدات االتصاالت  
2 - 20 سنة  أصول أخرى  

تشمل األراضي واملباني، أراضي بقيمة 2,177 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017 )31 ديسمبر 2016: 2,173 مليون ريال   -
سعودي و1 يناير 2016 : 2,091 مليون ريال سعودي(.

بمقتضى املرسوم امللكي رقم م/35 وتاريخ 24 ذو الحجة 1418 )املوافق 21 ابريل 1998( و املشار إليه يف اإليضاح )1-أ( ، تم تحويل   -
ملكية األصول للشركة يف 2 مايو 1998، إال أن عملية تحويل امللكية القانونية لبعض األراضي ما تزال جارية. بلغت قيمة األراضي 
التي تم نقل ملكيتها القانونية للشركة حتى 31 ديسمبر 2017 مبلغ 1,879 مليون ريال سعودي )2016 : 1,879 مليون ريال سعودي(، 

ويجري العمل ىلع نقل ملكية األراضي املتبقية وقيمتها 144 مليون ريال سعودي )2016 : 144 مليون ريال سعودي(.
خالل السنة، قامت املجموعة باستبعاد أصول تبلغ قيمتها الدفترية الصافية 262 مليون ريال سعودي. )31 ديسمبر 2016: 163 مليون   -

ريال سعودي ( ونتج عنها خسائر تبلغ 249 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 127 مليون ريال سعودي( )أنظر إيضاح 39(.
بلغ مصروف االستهالك خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017 مبلغ 5,884 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 5,951 مليون   -

ريال سعودي(.

وفيما يلي توزيع مصروف االستهالك ىلع بنود التكاليف التشغيلية للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

20172016

4,888,9945,120,496تكلفة اإليرادات

35,25041,110املصاريف البيعية والتسويقة

959,653789,663املصاريف العمومية واإلدارية

5,883,8975,951,269

األصول املرهونة كضمانات   1-7
تتضمن املمتلكات واآلالت واملعدات وأراضي ومباني مملوكة لشركة تابعة مرهونة مقابل مرابحة بقيمة 108 مليون ريال سعودي. )31 

ديسمبر 2016: 93 مليون ريال سعودي و1 يناير 2016: 96 مليون ريال سعودي(. 

األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ  2-7
 31( ريال سعودي  مليون   537 بمبلغ  كبار عمالئها،  بصرية ألحد  ألياف  تنفيذ شبكة  التنفيذ مشاريع  تحت  الرأسمالية  األعمال  تتضمن 

ديسمبر 2016: 537 مليون ريال سعودي و1 يناير 2016: 537 مليون ريال سعودي( )أنظر إيضاح 44(.
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األصول غير امللموسة والشهرة  -8
تكلفة إستقطاب برامج حاسب آلي

املجموعأخرى)1(تراخيصالعمالء

التكلفة

8,112,2812,761,4154,969,8122,057,57917,901,087كما يف 1 يناير2017

81,4932,210,977-1,252,929876,555إضافات 

)201,170()176,250(-)20,550()4,370(االستبعادات

)14,632()26,564(1,391)121,418(131,959أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية وأخرى

9,492,7993,496,0024,971,2031,936,25819,896,262كما يف 31 ديسمبر 2017 

اإلطفاء املتراكم واالنخفاض يف القيمة

5,333,2222,180,1201,697,346849,95610,060,644كما يف 1 يناير 2017

1,101,994806,267201,289214,9132,324,463إطفاء السنة

)201,170()176,250(-)20,550()4,370(االستبعادات 

)61,514()22,492(397)69,099(29,680أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية وأخرى

6,460,5262,896,7381,899,032866,12712,122,423كما يف 31 ديسمبر 2017 

3,032,273599,2643,072,1711,070,1317,773,839صايف القيمة الدفترية يف 31 ديسمبر 2017

التكلفة

2,088,1234,969,3421,882,40415,554,432 6,614,563 كما يف 1 يناير 2016

295,4652,414,905-741,722 1,377,718إضافات 

-)120,000(-- 120,000التحويالت

)68,250()290( 470)68,430(-أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية وأخرى

2,761,4154,969,8122,057,57917,901,087 8,112,281كما يف 31 ديسمبر 2016 

اإلطفاء املتراكم واالنخفاض يف القيمة

1,464,3631,495,952568,1677,998,575 4,470,093كما يف 1 يناير 2016

780,371201,278282,0712,126,849 863,129إطفاء السنة

)64,780()282(116)64,614(-أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية وأخرى

2,180,1201,697,346849,95610,060,644 5,333,222كما يف 31 ديسمبر 2016 

581,2953,272,4661,207,6237,840,443 2,779,059صايف القيمة الدفترية كما يف 31 ديسمبر 2016

623,7603,473,3901,314,2377,555,857 2,144,470صايف القيمة الدفترية كما يف 1 يناير 2016

تتضمن “أخرى” أصول غير ملموسة تعاقدية مثل شبكة الكابل البحري واتفاقيات امتياز وشهرة بمبلغ 75.6 مليون ريال سعودي   )1
)31 ديسمبر 2016: بمبلغ 75.6 مليون ريال سعودي و1 يناير 2016: 75.6 مليون ريال سعودي(.

يتم إطفاء األصول غير امللموسة باستخدام األعمار اإلنتاجية التالية:

5 سنوات  برامج حاسب آلي 

1 – 1.5 سنة تكلفة استقطاب العمالء 

20 – 30 سنة  تراخيص االتصاالت 

3 - 5 سنوات  أخرى  

فيما يلي بيانًا بالقيمة الدفترية وتواريخ انتهاء أهم تراخيص تشغيل الهاتف املحمول كما يف:

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017فترة إنتهاء اإلطفاء الدولة

2,063,8412,194,1892,324,537أكتوبر 2033الكويت

691,127723,386747,964فبراير 2038البحرين

317,203354,891400,889مايو 2026اململكة العربية السعودية

3,072,1713,272,4663,473,390

يبين الجدول أدناه توزيع اإلطفاء ىلع بنود التكاليف التشغيلية للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

20172016

1,325,5701,202,806تكلفة اإليرادات 

120,94084,881املصاريف البيعية والتسويقية

877,953839,162املصاريف العمومية واإلدارية

2,324,4632,126,849

9-  املخزون
1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

 883,743793,4601,173,030بضاعة محتفظ بها إلعادة البيع

 )249,816()326,694()423,312(يخصم: مخصص املخزون بطيء الحركة

460,431466,766923,214 

وفيما يلي تحليل لحركة مخصص املخزون بطيء الحركة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

20172016

 326,694249,816الرصيد يف بداية السنة 

 )53,627()27,869(تخفيض قيمة املخزون بطيء الحركة 

 124,487130,505املجمل خالل السنة

 423,312326,694الرصيد يف نهاية السنة

املدينون التجاريون وآخرون   -10
1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

22,694,72616,761,82610,462,145مدينون تجاريون

)2,732,088()3,006,368()2,743,457(يخصم: مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها 

19,951,26913,755,4587,730,057

مدينون آخرون

4,625,6965,325,0824,523,180- إيردات غير مفوترة 

972,459687,609487,508- مدينون غير تجاريون 

25,549,42419,768,14912,740,745

املدينون التجاريون   1-10
عند تحديد إمكانية تحصيل أرصدة املدينين التجاريين، تأخذ املجموعة باالعتبار أي تغير يف جودة االئتمان للمدينين التجاريين من تاريخ 
منح االئتمان حتى تاريخ نهاية السنة املالية. يعتبر تركز مخاطر االئتمان محدودًا ألن قاعدة العمالء كبيرة وغير مرتبطة ببعضها. يتم 
تحليل متطلبات انخفاض القيمة فيما يتعلق بالعمالء واألطراف ذات العالقة الرئيسية ىلع أساس فردي. يتم إجراء تقييم لعمالء التجزئة 

واملدينين الثانويين اآلخرين للتأكد من عدم وجود انخفاض يف قيمتها ىلع أساس إجمالي.

قامت املجموعة باحتساب مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها بنسبة 100% لجميع أرصدة املدينين التجاريين املستحقة ألكثر من 360 
يومًا باستثناء الجهات ذات العالقة بناءًا ىلع خبرة املجموعة السابقة.

تقوم الشركة منذ إنشائها بإثبات إيرادات الخدمات املقدمة لبعض العمالء عند تحصيلها، عندما يكون لدى الشركة درجة عالية من عدم 
التأكد يف إمكانية تحصيلها. وتقوم الشركة حاليًا بالسعي لتحصيل هذه اإليرادات. وقد بلغت اإليرادات املفوترة غير املحصلة الخاصة بهذه 
الفئة لعام 2017: 73 مليون ريال )2016 : 84 مليون ريال(، وبمتوسط سنوي قدره 149 مليون ريال للسنوات الثمانية عشر السابقة لعام 2017.

يشمل رصيد املدينين التجاريين ىلع مبالغ متأخرة السداد يف نهاية السنة املالية ولم تقم املجموعة باحتساب مخصص انخفاض يف 
القيمة وذلك ألنه لم يطرأ أي تغيير جوهري ىلع الجودة االئتمانية، وما زالت هذه املبالغ قابلة للتحصيل. 
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وفيما يلي تحلياًل بأعمار املدينين التجاريين:

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

2,514,0313,299,5061,366,222غير متأخرة السداد

متأخرة السداد:

11,776,110998,945835,241 – 30 يوم

311,454,5551,216,777710,286 – 90 يوم

911,334,0521,463,5681,088,204 – 150 يوم 

1512,244,3922,372,5172,227,128 – 270 يوم

2711,300,2991,574,7481,119,435 – 365 يوم

12,071,2875,835,7653,115,629< 365 يوم

22,694,72616,761,82610,462,145

وفيما يلي حركة مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

20172016

 3,006,3682,732,088الرصيد يف بداية السنة 

 870,614775,050املحمل للسنة )إيضاح 35(

 )500,770()1,133,525(املبالغ املشطوبة خالل السنة 

 2,743,4573,006,368الرصيد يف نهاية السنة 

الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة   2-10
بلغ إجمالي أرصدة املدينين التجاريين مع الجهات الحكومية 18,822 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017 )31 ديسمبر 2016: 
12,534 مليون ريال سعودي و1 يناير 2016: 6,546 مليون ريال سعودي( )أنظر إيضاح 18-2(. ال يوجد عمالء آخرون يمثلون أكثر من 10% من 

مجموع رصيد املدينين التجاريين. 

وفيما يلي أعمار األرصدة املدينة املستحقة من الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بها كما يف:

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

 3,861,571 7,149,9606,724,186أقل من سنة 

 2,684,397 6,725,2784,108,432أكثر من سنة إلى سنتين

 - 4,946,6751,701,086أكثر من سنتين

18,821,91312,533,704 6,545,968 

11-  األصول األخرى
1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

 1,080,052 1,266,482495,202دفعات مقدمة

 351,778 287,614499,766مصاريف مدفوعة مقدمَا

 596,797 251,029451,152مصاريف مؤجلة 

 3,573 5,154 189,421أصول أخرى

1,994,5461,451,274  2,032,200 

1,618,053 1,131,9751,200,636متداولة )إيضاح 14(

 414,147 862,571250,638غير متداولة )إيضاح 12(

1,994,5461,451,274  2,032,200 

أصول غير متداولة أخرى  -12
1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

 7,319,729 7,795,2517,401,557 أصول مالية )إيضاح 15(

 414,147 862,571250,638 أصول أخرى )إيضاح 11(

8,657,8227,652,195 7,733,876 

املرابحات قصيرة األجل  -13
تقوم املجموعة باستثمار جزء من فائض النقد يف مرابحات فترة استحقاقها 91 يومًا أو أكثر مع عدة بنوك محلية، بمعدل ربح سنوي 

يتراوح بين )2% إلى %6(.

األصول املتداولة األخرى  -14
1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

638,986492,812706,429أصول مالية )إيضاح 15(

1,131,9751,200,6361,618,053أصول أخرى )إيضاح 11(

1,770,9611,693,4482,324,482

األصول املالية األخرى   -15
1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

4,148,3683,986,1043,987,662أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )1( 

قروض مدرجة بالتكلفة املطفأة

1,559,3711,422,6021,407,623صكوك )4(

1,083,3921,163,9961,254,626مرابحات )2( 

597,772625,390651,674قروض ملوظفين )3(

509,700281,272552,685مدينون غير تجاريين )5( )6( 

3,750,2353,493,2603,866,608

535,634415,005171,888استثمارات متاحة للبيع )7(

8,434,2377,894,3698,026,158

638,986492,812706,429متداولة )إيضاح 14(

7,795,2517,401,5577,319,729غير متداولة )إيضاح 12(

8,434,2377,894,3698,026,158

خالل عام 2014، قامت الشركة بإنشاء محفظة استثمارية متنوعة مع بنوك محلية ودولية ذات تصنيف ائتماني عالي بقيمة 4 مليار   )1
ريال سعودي وملدة ال تتجاوز خمسة أعوام مع حماية كاملة لرأس املال. تشمل املحفظة مرابحات متنوعة )ربح ثابت يدفع 
بتاريخ االستحقاق(، وصكوك )تدفع كوبونات ثابتة( وأدوات ومشتقات مالية. تحقق املحفظة عائدًا مضمونًا بالحد األدنى وعائدًا 

إضافيًا معتمدًا ىلع أداء األدوات واملشتقات املالية. 
ريال سعودي لدى بنك محلي يف مرابحات طويلة األجل وملدة خمس  1 مليار  باستثمار مبلغ  الشركة  2014، قامت  خالل عام   )2
سنوات وبهامش ربح سنوي يبلغ 3%. هذا االستثمار غير متأخر السداد أو منخفض القيمة وتبلغ قيمته الدفترية كما يف 31 ديسمبر 

2017 مبلغ 1,083 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 1,156 مليون ريال سعودي و1 يناير 2016: 1,087 مليون ريال سعودي(.
منحت الشركة موظفيها قروضًا حسنة لغرض شراء منازل وسيارات لفترة 25 سنة و4 سنوات، ىلع التوالي. فترة السداد تكون بقسط   )3
ثابت خالل مدة القرض يف حال بقاء املوظف يف الخدمة وإال فعلى املوظف دفع املبلغ عند ترك الشركة. أي قرض جديد يتم 
تقديمه للموظف بعد يونيو 2016 يتم تمويله من بنك تجاري محلي وبضمان من الشركة وتتحمل الشركة تكلفة تمويل هذه القروض.

يف 31 ديسمبر 2007، قامت شركة إس تي سي آسيا القابضة املحدودة )شركة تابعة( باالستثمار يف صكوك بقيمة 1,508 مليون   )4
ثم   2017/12/28 تاريخ  يبلغ 10.75% حتى  ربح سنوي  10 سنوات( وبهامش  بعد  )قابلة لالستدعاء  50 سنة  ماليزي ملدة  رينجيت 
هامش ربح 9.25% للفترات الالحقة. تم تمويل استثمار الصكوك بقرض طويل األجل بعمولة متغيرة ملدة عشر سنوات بالرينجيت 
آسيا  بالكامل. حصلت شركة إس تي سي  2017/12/28 وتم تسديده  بتاريخ  القرض  استحق  املاليزي مقابل قيمة مماثلة وقد 
هذه  سنوات.  خمس  سداد  ولفترة  بنوك  عدة  من  متغيرة  بعمولة  مشترك  قرض  ىلع   2017/12/28 بتاريخ  املحدودة  القابضة 
الصكوك غير متأخرة السداد أو منخفضة القيمة وتبلغ قيمتها الدفترية 1,559 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017 )31 

ديسمبر 2016: 1,423 مليون ريال سعودي و1 يناير 2016: 1,408 مليون ريال سعودي(.



88 87

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(

قامت شركة تابعة لشركة قنوات االتصاالت السعودية )سيل املتقدمة سابقا( بإيداع مبلغ كوديعة بمبلغ 2 مليون ريال سعودي لدى   )5
بنك تجاري محلي يف ُعمان كما يف 31 ديسمبر 2017 )31 ديسمبر 2016: 2 مليون ريال سعودي و1 يناير 2016: 7.6 مليون ريال سعودي(.

ريال  مليون   80 بمبلغ  موردين  محتجزات  التجاري،  لالستثمار  االتصاالت  شركة  وهي  للمجموعة  التابعة  الشركات  إحدى  لدى   )6
سعودي )31 ديسمبر 2016: 80 مليون ريال سعودي و1 يناير 2016: 80 مليون ريال سعودي(.

تتمثل االستثمارات املتاحة للبيع بشكل رئيسي من استثمار الشركة يف صندوق رأس املال الجريء وهو صندوق يستثمر يف   )7
الشركات الصغيرة واملتوسطة الناشئة التي تعمل يف مجال االتصاالت وتقنية املعلومات يف السوق السعودي وأسواق عاملية 
أخرى. تم تقييم الوحدات االستثمارية اململوكة من قبل الشركة بمبلغ 501 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017 )31 
ديسمبر 2016: 409.4 مليون ريال سعودي و1 يناير 2016: 166.3 مليون ريال سعودي(. تشمل االستثمارات املتاحة للبيع استثمارات 
الشركة يف الشركة السعودية لقياس وسائل اإلعالم، والتي بدأت أعمالها يف أوائل عام 2014 يف مجال تقديم قياس لوسائل 
اإلعالم بهدف تزويد سوق اإلعالم باملعلومات يف اململكة العربية السعودية. تمتلك الشركة 10.42% من رأس مالها البالغ 54 
مليون ريال سعودي ما يعادل حوالي 5.6 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017 )31 ديسمبر 2016: 5.6 مليون ريال سعودي 

و1 يناير 2016: 5.6 مليون ريال سعودي(.
قامت الشركة خالل العام 2017 بإنشاء صندوق استثماري للمال الجريء لغرض االستثمار يف القطاعات الرقمية والتقنية، بقيمة   
إجمالية 500 مليون دوالر أمريكي ما يعادل 1,875 مليون ريال سعودي يمول مستقباًل بخمسة شرائح متساوية، قيمة الواحدة 
منها 100 مليون دوالر أمريكي ما يعادل 375 مليون ريال سعودي. تم دفع مبلغ 8 مليون دوالر أمريكي ما يعادل 30 مليون ريال 

سعودي لتغطية النفقات االبتدائية والتأسيسية إلنشاء الصندوق.)أنظر إيضاح 45(.

الشركات التابعة   -16
فيما يلي بيان بالشركات التابعة اململوكة من قبل الشركة:

نسبة امللكية الفعلية بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

31 ديسمبر 
2017

31 ديسمبر 
2016

1 يناير
2016

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت املحدودة ) حلول اس 
100%100%100%اململكة العربية السعودية1تي سي( 

100%100%100%اململكة العربية السعودية2شركة االتصاالت لالستثمار التجاري املحدودة )تي سي اي سي(

100%100%100%مملكة البحرين3شركة فيفا البحرين )فيفا البحرين(

100%100%100%اململكة العربية السعودية4شركة عقاالت املحدودة )عقاالت(

شركة االتصاالت السعودية املتخصصة )شركة االتصاالت العامة-
100%100%100%اململكة العربية السعودية5برافو سابقًا(

100%100%100%اململكة العربية السعودية6شركة سفاير املحدودة – )سفاير(

100%100%100%جزرفيرجن البريطانية7شركة إس تي سي تركيا القابضة املحدودة )شركة إس تي سي تركيا(

100%100%100%جزرفيرجن البريطانية8شركة إس تي سي آسيا القابضة املحدودة )إس تي سي آسيا(

100%100%100%مملكة البحرين9شركة إس تي سي الخليج لالستثمار القابضة )إس تي سي الخليج(

60%60%100%اململكة العربية السعودية10شركة قنوات االتصاالت السعودية )سيل املتقدمة )سيلكو( سابقا(

26%51.8%51.8%دولة الكويت11شركة االتصاالت الكويتية )فيفا الكويت( 

تأسست الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت املحدودة )حلول اس تي سي( يف اململكة العربية السعودية يف أبريل   -1
2002، وتقدم خدمات اإلنترنت وتشغيل مشاريع االتصاالت ونقل ومعالجة املعلومات يف السوق السعودي. استحوذت مجموعة 

االتصاالت السعودية يف ديسمبر 2007 ىلع كامل الحصص يف رأس مال الشركة. 
السعودية  الرقمية  املدفوعات  شركة  وهي  تابعة  شركة  بتأسيس  سي  تي  إس  حلول  شركة  قامت   ،2017 الرابع  الربع  خالل   

املحدودة يف اململكة ونشاطها الرئيسي هو تقديم خدمات أنظمة التشغيل والتجارة اإللكترونية والتداول عبر اإلنترنت.
تأسست شركة االتصاالت لالستثمار التجاري يف اململكة العربية السعودية يف أكتوبر 2007 وقد تم تأسيسها بغرض تشغيل   -2
وبرامج  نظم  وتركيب  وتشغيل  وصيانة  اإلنترنت  وشبكات  اآللي  الحاسب  شبكات  تنظيم  وأعمال  االتصاالت  شبكات  وصيانة 

االتصاالت وتقنية املعلومات.
تأسست شركة فيفا البحرين يف فبراير 2009 يف مملكة البحرين وتقوم بتقديم كافة خدمات االتصاالت املتنقلة واالتصاالت   -3
الدولية والنطاق العريض والخدمات األخرى ذات الصلة بالسوق البحريني، وقد بدأت عملياتها التجارية يف 3 مارس 2010. خالل 
 ، تابعة(  )كشركة  البحرين  مملكة  املحدودة يف  لالتصاالت  مينا  البحرين ىلع شركة  فيفا  استحوذت شركة   2018 األول  الربع 

ونشاطها الرئيسي تقديم خدمات اإلنترنت.
تأسست شركة عقاالت يف مارس 2013 يف اململكة العربية السعودية وتقوم بإقامة وتملك واستثمار وإدارة العقار واملقاوالت   -4

وتقديم خدمات االستشارات واالستيراد والتصدير لصالح شركة االتصاالت السعودية. لم تبدأ الشركة عملياتها التجارية بعد.
تأسست شركة االتصاالت السعودية املتخصصة )شركة االتصاالت العامة - برافو سابقًا( يف فبراير 2002 يف اململكة العربية   -5

ريال سعودي. وتعمل هذه  200 مليون  البالغ  رأس مالها  100% من  2014 ىلع نسبة  يناير  الشركة يف  السعودية، واستحوذت 
واألجهزة  السلكية  االتصاالت  أجهزة  يف  والتجزئة  الجملة  وتجارة  االتصاالت  وشبكات  الكهربائية  األعمال  مجال  يف  الشركة 

الكهربائية واستيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية املعلومات املرخصة. 
تأسست شركة سفاير يف اململكة العربية السعودية يف يونيو 2014 وتعمل يف تجارة الجملة والتجزئة يف أجهزة وأنظمة الحاسب   -6
اآللي واالتصاالت السلكية والالسلكية ومعدات اإلنترنت ومواد الدعاية واإلعالن وقطع الغيار واألجهزة الكهربائية وأجهزة الدفع 
اآللي ومعدات نقاط البيع اآللية وبيع خدمات مشغلي االتصاالت وإنشاء مراكز االتصاالت والبيع وبيع الخدمات. يف نوفمبر 2017، 
قرر مجلس إدارة الشركة تصفية شركة سفاير ودمج أعمالها مع شركة االتصاالت السعودية ابتداءًا من 1 يناير 2018 ونتج عن ذلك 
اطفاء كامل األصول غير امللموسة املتبقية والبالغة 78 مليون ريال. ومن املتوقع استكمال اإلجراءات القانونية لتصفية الشركة 

خالل عام 2018.
البريطانية.  جزرفيرجن  التجارية يف  الشركات  قانون  بموجب  تأسست  خاصة.  أغراض  ذات  تركيا هي شركة  تي سي  إس  شركة   -7

ونشاطها تقديم الخدمات والدعم الالزم املتعلق باألنشطة االستثمارية للشركة.
استحوذت شركة اس تي سي تركيا ىلع حصة 35% من رأس مال شركة أوجيه تيلكوم املحدودة بقيمة 3.6 مليار دوالر، مايعادل   

قيمة 13.5 مليار ريال سعودي يف أبريل 2008 بسعر الصرف يف ذلك التاريخ.
خالل عام 2016، وبسبب الخسائر املستمرة و استنفاد كامل رصيد استثمار املجموعة يف أوجيه تليكوم. توقفت املجموعة عن   
19-1(. تواجه شركة أوجيه تيلكوم حاليا صعوبات مالية لتسوية مستحقات  اإلعتراف بحصتها يف الخسائر اإلضافية. )أنظر إيضاح 
أوجيه  شركة  قدرة  حول  شكًا  أثار  مما  املقرضين،  مع  عليها  املتفق  املالية  بالتعهدات  االلتزام  ىلع  وقدرتها  الحالية  القروض 

لالتصاالت ىلع االستمرار. تقوم املجموعة حاليا بدراسة الخيارات املتاحة لهذا االستثمار بما يتماشى مع إستراتيجية املجموعة.
إس تي سي آسيا، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قانون الشركات التجارية يف جزر فيرجن البريطانية بتاريخ 24   -8
يوليو 2007، وهي شركة ذات أغراض خاصة، تستثمر يف شركات عاملة يف ماليزيا وتملك استثمارات يف شركة إس تي سي ماليزيا 
القابضة املحدودة )إس تي سي ماليزيا( )شركة تابعة مملوكة بالكامل( والتي ايضا تأسست بموجب قانون الشركات التجارية يف 

جزرفيرجن البريطانية. 
الرئيسي  القابضة. والنشاط  ام  بيناريانج جي إس  25% يف مجموعة  القابضة املحدودة تمتلك حصة  شركة إس تي سي ماليزيا   

لشركة إس تي سي آسيا والشركة التابعة لها تقديم الخدمات والدعم الالزم بشأن األنشطة االستثمارية الخاصة باملجموعة.
تأسست شركة إس تي سي الخليج بمملكة البحرين بتاريخ 12 مارس 2008،. ولديها شركات تابعة )مملوكة بالكامل( يف مملكة   -9
باألنشطة  يتعلق  فيما  الالزم  والدعم  الخدمات  تقديم  هو  التالية  التابعة  وشركاتها  الشركة  لهذه  الرئيسي  الهدف  البحرين. 

االستثمارية للمجموعة.
شركة اس تي سي الخليج القابضة لالستثمار 1 )اس بي سي(.  أ- 
شركة اس تي سي الخليج القابضة لالستثمار 2 )اس بي سي(.  ب- 
شركة اس تي سي الخليج القابضة لالستثمار 3 )اس بي سي(.  ج- 

تمتلك شركة اس تي سي الخليج القابضة لالستثمار 3 )اس بي سي( حصة 100% )2016: 71%(. )أنظر إيضاح 2-16( يف شركة إنتغرال   
القابضة )والتي تأسست يف مملكة البحرين يف يونيو 2009 برأس مال يبلغ 28 مليون دينار بحريني أي ما يعادل حوالي 281 مليون 
ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ(. إنتغرال شركة قابضة تملك حصصًا يف شركات تعمل يف مجال خدمات املحتوى 

واإلعالم الرقمي يف دول الخليج.
 2008 يناير  السعودية يف  العربية  اململكة  سابقا( يف  )سيلكو(  املتقدمة  )سيل  السعودية  االتصاالت  قنوات  تأسست شركة   -10
وتزاول تجارة الجملة والتجزئة يف خدمات بطاقات الشحن وأجهزة ومعدات االتصاالت وخدمات الحاسب اآللي وبيع وإعادة بيع 
كافة خدمات االتصاالت الثابتة واملتنقلة وصيانة وتشغيل املجمعات التجارية، وتعمل الشركة يف السوق السعودي ولها شركات 
تابعة يف البحرين وُعمان تعمل يف النشاط ذاته. استحوذت شركة االتصاالت السعودية يف ديسمبر 2011 ىلع حصة بنسبة %60 
من شركة قنوات االتصاالت السعودية والبالغ رأس مالها 100مليون ريال سعودي. يف 25 ديسمبر 2016، قدمت الشركة عرضًا 
400 مليون  40% وذلك بمبلغ وقدره  لالستحواذ ىلع حصة شركة اتحاد سيل يف شركة قنوات االتصاالت السعودية والبالغة 
ريال سعودي. يف يناير 2017، تم االنتهاء من اإلجراءات الالزمة لشراء ونقل ملكية األسهم املتبقية يف شركة قنوات االتصاالت 
السعودية وذلك بمبلغ وقدره 400 مليون ريال سعودي. وبالتالي أصبحت شركة قنوات االتصاالت السعودية مملوكة بالكامل 

بنسبة )100%( لشركة االتصاالت السعودية. 
يف ديسمبر 2007، استحوذت الشركة ىلع 26% من رأس مال شركة فيفا الكويت البالغ 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل   -11
تقريبًا 687 مليون ريال سعودي حسب سعر الصرف يف ذلك التاريخ. تعمل شركة فيفا يف مجال خدمات الهاتف النقال يف السوق 
الكويتي وقد بدأت عملياتها التجارية يف 4 ديسمبر 2008. بتاريخ 14 ديسمبر 2014 تم إدراجها كشركة مساهمة يف سوق الكويت 

لألوراق املالية.
تدير املجموعة شركة فيفا وتقوم باملحاسبة عن استثمارها فيها كشركة تابعة نظرًا لسيطرتها ىلع أغلبية مجلس إدارة فيفا.  

يف نوفمبر 2015، قدمت الشركة عرضا اختياريًا لشراء األسهم املصدرة لفيفا الكويت والتي ال تملكها والبالغة 74% من األسهم   
املصدرة لفيفا الكويتية. تم تقديم هذا العرض من قبل الشركة ملساهمي شركة فيفا الكويت بقيمة دينار كويتي واحد لكل 

سهم )أي ما يعادل 12.37 ريال سعودي(.
وانتهت فترة هذا العرض يف 31 يناير 2016. وبلغ عدد األسهم التي قبلت هذا العرض 128.860.518 سهم تمثل 25.8% من إجمالي   

األسهم املصدرة. وبالتالي أصبحت ملكية شركة االتصاالت السعودية 51.8% من إجمالي األسهم املصدرة لشركة فيفا الكويت.
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تفاصيل الشركات التابعة غير اململوكة بالكامل ولها حقوق ملكية غير مسيطرة جوهرية  1-16
يبين الجدول أدناه تفاصيل الشركات التابعة غير اململوكة بالكامل للمجموعة والتي لديها حقوق ملكية غير مسيطرة كما يف:

اسم الشركة التابعة 

نسبة امللكية وحقوق 
التصويت املقتناة من 

قبل حقوق امللكية غير 
املسيطرة

أرباح )خسائر( متعلقة 
بحقوق امللكية غير 

املسيطرة
حقوق امللكية غير املسيطرة املتراكمة

للسنة املنتهية يف20172016
31 ديسمبر 2017

31 ديسمبر 
2017

31 ديسمبر 
2016

1 يناير
2016

850,172 786,318 48.2239,7461,002,234%48.2%شركة فيفا الكويت

507,122500,608--40%-شركة قنوات االتصاالت السعودية

1,05543,53670,062)2,835(شركات تابعة فردية غير جوهرية 

236,9111,003,2891,336,9761,420,842

التغير يف حصة ملكية املجموعة يف شركة تابعة   2-16
السعودية  االتصاالت  املتبقية يف شركة قنوات  الالزمة لشراء ونقل ملكية االسهم  اإلجراءات  االنتهاء من  تم   ،2017 يناير  يف   -
والبالغة 40% وذلك بمبلغ وقدره 400 مليون ريال سعودي. وبالتالي أصبحت شركة قنوات االتصاالت السعودية مملوكة بالكامل 
بنسبة )100%( لشركة االتصاالت السعودية. ونتيجة لهذه الزيادة، انخفضت حصة امللكية غير املسيطرة بمبلغ 547 مليون ريال 

سعودي وارتفعت االحتياطيات األخرى بمبلغ 67 مليون ريال سعودي. 
يف أبريل 2017، تم استكمال اإلجراءات الالزمة لشراء ونقل ملكية الحصص املتبقية يف شركة إنتغرال القابضة )إنتغرال( والتي   -
تمثل نسبة 29% من رأس مالها، وبذلك تصبح إنتغرال مملوكة بالكامل )100%( ملجموعة االتصاالت السعودية و ذلك بمبلغ و 

قدره 37.5 مليون ريال سعودي.

النقد وما يماثله  -17
1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

1,043,6151,713,7403,058,393مرابحة قصيرة األجل )مع استحقاق ملدة ثالثة أشهر أو أقل(

1,325,8361,823,6301,372,851النقد لدى البنوك

19,63850,26311,803النقد يف الصندوق

177,95543,56944,780شيكات قيد التحصيل 

2,567,0443,631,2024,487,827

قامت الشركة باستثمار جزء من النقد الفائض، يف مرابحات ملدة ثالثة أشهر أو أقل مع عدة بنوك محلية، يتراوح معدل ربحها خالل 
السنة %1.6 - %3.57 )2016: %2.36 - %3.8(.

املعامالت مع الجهات ذات العالقة  -18
املعامالت التجارية واألرصدة مع الجهات ذات العالقة )شركات زميلة ومشاريع مشتركة(  1-18

بلغت تعامالت املجموعة التجارية مع الجهات ذات العالقة خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر ما يلي:

20172016

خدمات االتصاالت املقدمة

457,382267,802شركات زميلة

17,34715,344مشاريع مشتركة 

474,729283,146

20172016

خدمات االتصاالت املستلمة 

6,06716,042شركات زميلة

18,92766,968مشاريع مشتركة 

24,99483,010

وفيما يلي بيانًا باألرصدة القائمة يف نهاية السنة املالية:

مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقةمبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

1 يناير 2016 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 12017 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

12,449 29,28332,702 325,069158,90244,568شركات زميلة

2,215 89,41581,911 19,1006,4583,376مشاريع مشتركة 

344,169165,36047,944 118,698114,613 14,664

املعامالت التجارية واألرصدة مع جهات ذات عالقة )الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة(   2-18
بلغت اإليرادات املتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017: 5,355 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 
5,877 مليون ريال سعودي( وبلغت املصاريف املتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية )متضمنة الرسوم الحكومية( للسنة   :2016

املنتهية يف 31 ديسمبر 2017: 3,973 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 4,477 مليون ريال سعودي(.

بلغ إجمالي املدينين التجاريين مع الجهات الحكومية كما يف 31 ديسمبر 2017: 18,822 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 12,534 
مليون ريال سعودي، 1 يناير 2016: 6,546 مليون ريال سعودي( وبلغ إجمالي الدائنين التجاريين مع الجهات الحكومية كما يف 31 ديسمبر 
2017، مبلغ 6,872 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 3,784 مليون ريال سعودي، 1 يناير 2016: 2,010 مليون ريال سعودي (.)أنظر 

إيضاح رقم 10(.

القروض إلى جهات ذات عالقة   3-18
1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

2,0939,9032,241قروض إلى كبار موظفي اإلدارة 

مزايا ومكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين   4-18
فيما يلي بيانًا بمزايا ومكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

20172016

103,94892,691مزايا ومكافآت قصيرة األجل

33,00031,827مخصص إجازات ومكافأة نهاية الخدمة

الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة  -19
الشركات الزميلة   1-19

تفاصيل الشركات الزميلة   1-1-19

فيما يلي تفاصيل كل شركة من الشركات الزميلة الجوهرية لدى املجموعة كما يف نهاية السنة:

نسبة حصص امللكية / حقوق التصويت بلد التأسيس اسم الشركة الزميلة

1 يناير 2016 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

36.66%36.66%36.66%اململكة العربية السعودية 1املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات(

10%10%10%اململكة العربية السعودية 2اتحاد فيرجن موبايل السعودية

--9.68%جزر فيرجن البريطانية3شركة كريم

35%35%35%اإلمارات العربية املتحدة4شركة أوجيه تيلكوم 

تم إنشاء املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( من قبل الدول األعضاء يف الجامـعة العربــية يف أبريل 1976. وتوفر   -1
عربسات عددًا من الخدمات لهذه الدول األعضاء إضافة إلى كافة القطاعات الرسمية والخاصة يف نطاق تغطيتها وبصورة أساسية 
وتلكس(، بث  بيانات، فاكس  نقل  )صوتية،  اإلقليمية  الهاتفية  الخدمة  حاليًا:  املقدمة  الخدمات  األوسط. تشمل  الشرق  منطقة 
تلفزيوني، بث إذاعي إقليمي، خدمات استعادة الخدمة وتأجير ِسعات ىلع أساس سنوي أو شهري. حازت شركة االتصاالت السعودية 
يف أبريل 1999 ىلع حصة 36.66% من املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( والبالغ رأس مالها 500 مليون دوالر أمريكي 

)أي ما يعادل 1,875 مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ(.
تأسست شركة اتحاد فيرجن موبايل السعودية خالل عام 2013 لتقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة االفتراضية،   -2
وقد بدأت نشاطها خالل عام 2014 وتمتلك الشركة حصة قدرها 10% من رأس مال شركة فيرجن، وىلع الرغم من أن املجموعة 
تمتلك حصة أقل من 20% من أسهم الشركة وحقوق التصويت يف شركة إتحاد فيرجين، إال أن املجموعة تملك القدرة ىلع ممارسة 
إتحاد  تأسيس شركة  وعقد  الشركاء  إتفاق  بموجب  فيرجين  إتحاد  إدارة شركة  الجوهري من خالل عضويتها يف مجلس  التأثير 

فيرجين املّعدل خالل عام 2015.
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يف يناير 2017، استكملت الشركة إجراءات شراء 10% من أسهم شركة كريم بمبلغ 100 مليون دوالر امريكي )ما يعادل 375 مليون   -3
ريال سعودي(. وخالل عام 2017 انخفضت حصة الشركة إلى 9.68% نتيجة زيادة رأس مال شركة كريم. تأسست شركة كريم يف 

يوليو 2012، وتقدم خدمات نقل مبتكرة وسريعة ومريحة من خالل موقعها ىلع شبكة اإلنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية.
شركات  يف  استثمارات  ولديها  املتحدة  العربية  اإلمارات  دبي،  بمدينة  مسجلة  قابضة  شركة  املحدودة،  تيلكيوم  أوجيه  شركة   -4
نشاطها األساسي قطاع االتصاالت يف تركيا وجنوب أفريقيا. استحوذت شركة االتصاالت السعودية من خالل إحدى شركاتها 
التابعة )شركة اس تي سي تركيا القابضة( يف أبريل 2008 ىلع 35% من رأس مال شركة أوجيه تيلكوم املحدودة بقيمة 3.6 مليار 
دوال أمريكي، ما يعادل تقريبَا 13.5 مليار ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ. يف 1 يناير 2016، تم استنفاد كامل رصيد 
استثمار املجموعة يف أوجيه تليكوم، وعليه توقفت املجموعة عن االعتراف بالخسائر اإلضافية. تواجه شركة أوجيه تيلكوم حاليا 
صعوبات مالية لتسوية مستحقات القروض الحالية وقدرتها ىلع االلتزام بالتعهدات املالية املتفق عليها مع املقرضين. وقد أثار 
ذلك شكًا حول قدرة شركة أوجيه لالتصاالت ىلع االستمرار. تقوم املجموعة حاليا بدراسة الخيارات املتاحة لهذا االستثمار بما 

يتماشى مع استراتيجية املجموعة.

تبلغ حصة املجموعة يف الخسائر والتغير يف حقوق امللكية غير املعترف بها من الشركة الزميلة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

20172016

 541,5911,092,967حصة الخسائر غير املعترف بها والتغير يف حقوق امللكية 

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

 183,623 1,818,2181,276,590حصة الخسائر املتراكمة والتغير يف حقوق امللكية كما يف

يتم املحاسبة عن االستثمارات يف جميع الشركات الزميلة املذكورة أعاله يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفق طريقة حقوق 
امللكية.

فيما يلي ملخصًا للبيانات املالية الخاصة للشركة الزميلة الجوهرية: 

املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات(

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

قائمة املركز املالي

917,399962,214622,964األصول املتداولة 

6,697,3436,935,7086,250,418األصول غير املتداولة 

)666,936( )1,221,185( )849,855(االلتزامات املتداولة 

)1,856,150( )1,840,899( )1,782,393(االلتزامات غير املتداولة 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

20172016

قائمة الدخل الشامل

855,4371,211,324اإليردات

500,361462,263ربح السنة 

147,03847,625الدخل الشامل اآلخر للسنة 

647,399509,888إجمالي الدخل الشامل للسنة 

تفاصيل الشركات الزميلة الجوهرية  2-1-19

فيما يلي تسوية مللخص املعلومات املالية أعاله إلى القيمة الدفترية لحصة املجموعة يف عربسات: 

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

4,350,296 4,982,4944,835,838صايف أصول الشركة 

 36.66% 36.66% 36.66%حصة املجموعة يف ملكية عربسات

 1,594,614 1,826,3481,772,591القيمة الدفترية لحصة املجموعة يف عربسات

فيما يلي املعلومات املجمعة للشركات الزميلة التي ال تعتبر جوهرية بمفردها للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

20172016

43,4841,606حصة املجموعة يف الخسارة من العمليات املستمرة 

331,798866القيمة الدفترية املجمعة لحصة املجموعة يف الشركات الزميلة

املشاريع املشتركة   2-19
تفاصيل املشاريع املشتركة   1-2-19

فيما يلي تفاصيل املشاريع املشتركة كما يف

نسبة حصص امللكية / حقوق التصويت بلد التأسيس اسم املشروع املشترك

1 يناير 2016 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

50%50%50%اململكة العربية السعودية 1الشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة

49%49%49%اململكة العربية السعودية 2شركة مراكز االتصال )سي سي سي(

مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة )بي جي 
25%25%25%ماليزيا3إس إم(

تأسست الشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة يف سبتمبر 2002 بغرض إنشاء وتأجير وإدارة وتشغيل كيبل بحري يربط بين   -1
اململكة العربية السعودية وجمهورية السودان لتمرير االتصاالت بينهما وأي دول أخرى. 

بدأ النشاط التشغيلي للشركة يف يونيو 2003، وتملكت شركة االتصاالت السعودية يف سبتمبر 2002 ىلع نسبة 50% من رأس   
مال الشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة والبالغ 75 مليون ريال سعودي. ويف نوفمبر 2016، تم تخفيض رأس مال الشركة 

إلى 25 مليون ريال سعودي.
تم تأسيس شركة مراكز االتصال لتقديم خدمات مراكز االتصاالت واستعالمات الدليل مع شركة ايجيس يف نهاية ديسمبر 2010   -2
يف اململكة 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 يف شركة مراكز االتصال لشركاء آخرين وفقًا لشروط اتفاق الشركاء. وبذلك أصبحت حصة 

الشركة %49.
املاليزية  القابضة  ماكسيس  مجموعة  من   %65 تمتلك  ماليزيا  يف  قابضة  استثمارية  مجموعة  إم،  إس  جي  بيناريانج  مجموعة   -3

)ماكسيس( والتي تعمل يف قطاع االتصاالت املتنقلة يف ماليزيا. كذلك تمتلك استثمارات أخرى يف دولة الهند )شركة إيرسيل(.
يف سبتمبر 2007 حازت شركة االتصاالت السعودية ىلع نسبة 25% من مجموعة بيناريانج )من خالل شركاتها التابعة: شركة اس   
تي سي اسيا القابضة و اس تي سي ماليزيا القابضة( والبالغ رأس مالها 20.7 مليار رينجت ماليزي أي ما يعادل حوالي 23 مليار ريال 

سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ.
وخالل عام 2013، قامت املجموعة بمراجعة استثمارها الخارجي يف مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة )مشروع مشترك( بما يف   
ذلك طريقة إدارتها وتحديد مدى التأثيرالفعلي املشترك ىلع هذا االستثمار. وعليه وقعت تعديل يف االتفاقية مع باقي الشركاء 
يف مجموعة بيناريانج فيما يتعلق بحقوقها التشغيلية يف مجموعة إيرسيل)احدى الشركات التابعة ملجموعة بيناريانج(. وبناء ىلع 

ذلك قامت املجموعة بالتوقف عن معالجة استثمارها يف مجموعة إيرسيل بطريقة حقوق امللكية إبتداء من الربع الثاني 2013.
خالل الربع الثاني 2017، قامت إحدى الشركات التابعة ملجموعة بينارينج القابضة )مشروع مشترك( بإصدار رأس مال إضايف لحقوق   
ريال  141 مليون  الزيادة مبلغ  الناتجة عن هذه  السعودية من املكاسب  بلغ نصيب مجموعة االتصاالت  امللكية غير املسيطرة. 

سعودي تم تسجيلها ضمن االحتياطيات األخرى.

تفاصيل املشاريع املشتركة الجوهرية  2-2-19

فيما يلي بيانًا باملعلومات املالية امللخصة للمشروع املشترك الجوهري للمجموعة:

مجموعة بيناريانج بي جي إس إم القابضة

1 يناير 2016 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

قائمة املركز املالي

19,259,20719,882,2726,886,921األصول املتداولة 

26,254,44724,002,77342,610,788األصول غير املتداولة 

)11,347,007()21,832,696()21,790,611(االلتزامات املتداولة 

)28,240,144()13,905,912()12,790,767(االلتزامات غير املتداولة 
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(

تتضمن مبالغ األصول وااللتزامات أعاله ما يلي:

1 يناير 2016 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

1,399,9291,024,3173,313,130النقد وما يماثله 

االلتزامات املالية املتداولة )باستثناء الدائنين التجاريين واآلخرين 
)3,847,989()1,171,373()591,156(واملخصصات(

االلتزامات املالية غير املتداولة )باستثناء الدائنين التجاريين و اآلخرين 
)26,146,381()13,006,198()12,031,079(واملخصصات(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

20172016

قائمة الدخل الشامل

7,315,647 8,057,279اإليرادات  

1,281,2501,095,220الربح من العمليات املستمرة

)2,402,661()1,630,885(الخسارة من العمليات غير املستمرة

)1,307,440()349,635(خسارة السنة

)183,167(269,628الربح )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة

)1,490,607()80,007(إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

1,402,0821,238,435استهالك وإطفاء

)129,020()92,536(دخل فوائد

1,094,206982,059مصاريف فوائد

642,092654,948مصاريف ضريبة الدخل

فيما يلي تسوية مللخص املعلومات املالية أعاله إلى القيمة الدفترية لحصة املجموعة يف مجموعة بيناريانج:

1 يناير 2016 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

صايف أصول بي جي إس إم )باستثناء حصة حقوق امللكية غير املسيطرة 
 1,533,137 )397,010()149,502(وحصة املساهمين اآلخرين يف إيرسيل(

 383,284 )99,253()37,375(حصة املجموعة يف املشروع املشترك 

 1,253,114 1,253,1141,253,114يضاف: الشهرة

 2,929,742 3,491,6983,288,309يضاف: تعديالت القيمة العادلة وأخرى

 4,566,140 4,707,4374,442,170القيمة الدفترية لحصة املجموعة يف املشروع املشترك

فيما يلي معلومات مجمعة للمشاريع املشتركة التي ال تعتبر جوهرية بمفردها للسنة املنتهية يف31 ديسمبر:

20172016

 18,20323,065حصة املجموعة يف الربح من العمليات 

 --حصة املجموعة يف الدخل الشامل اآلخر

 18,20323,065حصة املجموعة يف إجمالي الدخل الشامل

 61,72086,014مجموع القيمة الدفترية لحصة املجموعة يف هذه املشاريع املشتركة

20-  رأس املال املصدر
1 يناير 2016 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

يتكون رأس املال املصدر واملدفوع بالكامل من:

220,000,00020,000,00020,000,000 مليار سهم عادي مدفوع بالكامل

االحتياطي النظامي  -21
تماشيا مع متطلبات نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية تم تجنيب 10% من صايف الدخل كاحتياطي نظامي حتى بلغ %50 
من قيمة رأس املال املصدر، وبناءا ىلع موافقة الجمعية العامة العادية للمساهمين يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 23 ربيع اآلخر 1432هـ 
املوافق 28 مارس 2011 تم إقرار وقف التجنيب. علمُا بأن التغيير الجديد يف نظام الشركات، يتضمن توقف التجنيب لالحتياطي النظامي 
عند وصوله إلى 30% بدال من 50% من رأس املال، إال أن الشركة أبقت ىلع االحتياطي املكون بنسبة 50%. هذا االحتياطي غير قابل 

للتوزيع ىلع مساهمي الشركة. 

االحتياطيات األخرى  -22
فيما يلي حركة وتصنيف االحتياطيات األخرى:

احتياطي ترجمة 
العمالت 
األجنبية

احتياطي تحوط 
التدفقات 
النقدية 

احتياطي 
إعادة تقييم 

استثمارات
متاحة للبيع

احتياطيات 
اإلجماليأخرى

)1,935,833()1,974,877(221,874)140,865()41,965(كما يف 1 يناير 2017

استحواذ ىلع حقوق ملكية غير مسيطرة يف شركة تابعة 
67,47467,474---)إيضاح 2-16(

90,557-90,557--أصول متاحة للبيع بالقيمة العادلة

)117,361 ()117,361(---إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة

)21,136(---)21,136(فرق تحويل من ترجمة عمليات أجنبية

)2,595 (--)2,595(-صايف املكاسب عن تحوطات التدفقات النقدية

149,866149,866---أخرى

 )1,769,028()1,874,898(312,431)143,460()63,101(كما يف 31 ديسمبر 2017

)709,624()603,070(25,633)132,187(-كما يف 1 يناير 2016

)1,312,848()1,312,848(---استحواذ ىلع حقوق ملكية غير مسيطرة يف شركة تابعة 

196,241-196,241--أصول متاحة للبيع بالقيمة العادلة

)64,011()64,011(---إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة

)41,965(---)41,965(فرق تحويل من ترجمة عمليات أجنبية

)8,678(--)8,678(-صايف املكاسب عن تحوطات التدفقات النقدية

5,0525,052---أخرى

)1,935,833()1,974,877(221,874)140,865()41,965(كما يف 31 ديسمبر 2016

القروض  -23
بلغ إجمالي القروض املسددة خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر2017: 3,299 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016 : 1,712 مليون ريال 
سعودي(، وبلغ إجمالي القروض املستلمة خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر2017: 1,924 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: ال 

شيء(. وفيما يلي بيانا بالقروض:

1 يناير 2016 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

غير مضمونة - بالتكلفة املطفأة

1,175,1562,536,5894,236,725املرابحات )1( )2( )3( 

2,000,0002,000,0002,000,000الصكوك )4(

3,175,1564,536,5896,236,725

مضمونة - بالتكلفة املطفأة

 1,412,833 1,478,5871,347,862املرابحات )5( )6(

4,653,7435,884,451 7,649,558 

647,7631,867,2201,905,482متداولة 

4,005,9804,017,2315,744,076غير متداولة 

4,653,7435,884,4517,649,558
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(

حصلت شركة االتصاالت السعودية ىلع تسهيالت تمويل ىلع أساس املرابحة مدتها 10 سنوات بمعدل ربح متغير) 3 شهور ىلع   )1
أساس سايبور( زائدًا 25 نقطة أساس. تم دفع متوسط تكاليف تمويل من قبل الشركة بنسبة 2.38% خالل السنة املالية. تسدد 
املرابحة بأقساط ربع سنوية ويستحق القسط األخير يف أبريل 2018. تتضمن إحدى املرابحات تعهدًا بموجبه يجب أال تزيد نسبة 
ناقصًا  تمثل حقوق امللكية امللموسة، حقوق املساهمين  أقصى.  2 كحد  إلى حقوق امللكية امللموسة عن  االلتزامات  إجمالي 
األصول غير امللموسة كما يف 31 ديسمبر 2017، والشركة ملتزمة بذلك التعهد. تبلغ القيمة الدفترية لهذه التسهيالت مبلغ 530 
ريال  2,638 مليون   :2016 يناير   1 ريال سعودي و  1,584 مليون   :2016 )31 ديسمبر   2017 31 ديسمبر  ريال سعودي كما يف  مليون 

سعودي(.
حصلت شركة فيفا البحرين ىلع تسهيالت تمويل ىلع أساس املرابحة غير مضمونة مدتها 5 سنوات. بمعدل ربح ثالثة أشهر اليبور   )2
زائدا 1.6% و تستحق يف مايو 2022. تبلغ القيمة الدفترية لهذه التسهيالت مبلغ 533 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017 

)31 ديسمبر 2016: 373 مليون ريال سعودي و1 يناير 2016: 704 مليون ريال سعودي(.
حصلت شركة فيفا الكويت ىلع تسهيالت تمويل ىلع أساس املرابحة تتراوح مدتها ما بين 3 إلى 5 سنوات. بمعدل ربح 2.7% و%3.5.   )3
تبلغ القيمة الدفترية لهذه التسهيالت مبلغ 112 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017 )31 ديسمبر 2016: 579 مليون ريال 

سعودي و1 يناير 2016: 895 مليون ريال سعودي(.
أصدرت شركة االتصاالت السعودية برنامج صكوك بحد أقصى 5 مليار ريال سعودي. ويف 31 ديسمبر 2017، بلغ املصدر 2 مليار ريال   )4
سعودي. لشهادات الصكوك قيمة إسمية تبلغ مليون ريال سعودي لكل منها وتم إصدارها بالقيمة اإلسمية وملدة 10 سنوات. 
تحمل شهادات الصكوك ربحًا يتم حسابه ىلع أساس 3 شهور سايبور زائد 70 نقطة أساس تسدد كل ثالثة أشهر. تستحق شهادات 
الصكوك يف 9 يونيو 2024. تبلغ القيمة الدفترية للصكوك مبلغ 2,000 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017 )31 ديسمبر 

2016: 2,000 مليون ريال سعودي و1 يناير 2016: 2,000 مليون ريال سعودي(.
حصلت شركة إس تي سي ماليزيا يف ديسمبر 2017 ىلع تسهيالت تمويل ىلع أساس املرابحة بمعدل ربح ستة أشهر ىلع أساس   )5
كاليبور زائد 65 نقطة أساس ولفترة سداد خمس سنوات. هذه التسهيالت مضمونة مقابل خطاب ضمان مقدم من الشركة. بلغت 
املبالغ املستخدمة من التسهيالت كما يف 31 ديسمبر2017. مبلغ 1,398 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 1,261 مليون ريال 

سعودي و 1 يناير 2016: 1,315 مليون ريال سعودي(. 
لدى شركة فيفا البحرين تسهيالت مرابحة مضمونة مقابل أرض ومبنى مملوكة لها. بلغ الربح املستحق ىلع املرابحات شهر واحد   )6
ىلع أساس بايبور زائدًا 0.75%. تم التحوط عن خطر عائد الربح لجزء كبير من تسهيالت املرابحة. ووفقًا لبعض االستثناءات واختبارات 
األهمية النسبية، فإن التعهدات الهامة التي نصت عليها هذه التسهيالت، فرض قيود ىلع املديونية املالية واستبعاد األصول 

ومنح القروض والضمانات.
القيمة  املالي.  باملوقف  عالقة  ذات  اختبارات  يف  والنجاح  املالية  النسب  ببعض  تتعلق  القروض  ىلع  إضافية  تعهدات  هنالك   
الدفترية لتسهيالت املرابحة ال تختلف جوهريًا عن قيمتها العادلة ألن تأثير الخصم ومخاطر االئتمان واملخاطر السوقية األخرى 
ال يعتبر جوهريًا. واملبلغ القائم كما يف 31 ديسمبر 2017، يبلغ 80.7 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 87 مليون ريال سعودي 

و 1 يناير 2016: 97 مليون ريال سعودي(. 

املخصصات   -24
1 يناير 2016 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

8,392,1986,417,6492,183,616مخصصات قانونية وتنظيمية )1(

442,933422,792416,899مخصصات إزالة األصول )2(

1,3011,0211,007مخصصات أخرى )2(

8,836,4326,841,4622,601,522

7,633,9845,682,8081,551,492متداولة

1,202,4481,158,6541,050,030غير متداولة

8,836,4326,841,4622,601,522

مخصصات قانونية كما يف 31 ديسمبر 2017
وتنظيمية )1(

مخصصات إزالة 
األصول وأخرى )2(

6,417,649423,813الرصيد يف 1 يناير 2017 

2,460,42728,573إضافات

)30,874(7,412تخفيضات / تسويات ناتجة عن إعادة التقييم

22,722)493,290(املسدد / تسويات 

8,392,198444,234الرصيد كما يف 31 ديسمبر 2017

القانونية  املشورة  ىلع  الحصول  وبعد  املجموعة،  قامت  والتنظيمية.  القانونية  املطالبات  من  عدد  يف  طرفًا  املجموعة  تعتبر   )1
بغالبية  املرتبطة  الخارجية  النقدية  التدفقات  توقيت  إن  حالة ىلع حدة.  حيثيات كل  باالعتبار  اخذًا  بتجنيب مخصصات  املستقلة، 

املطالبات تكون عادة أكثر من سنة، ومع ذلك قد يكون توقيت التدفقات النقدية لبعض املطالبات أقل من سنة.
خالل ممارسة الشركة لنشاطها االعتيادي، يتم استخدام عدد من املواقع واألصول األخرى والتي يتوقع أن يكون لها تكاليف   )2
مرتبطة بإعادتها لحالتها األصلية عند إزالة األصول. يتوقع حدوث التدفقات النقدية الخارجية املرتبطة خالل عشر سنوات من تاريخ 

بدء استخدام األصول. 

اإليرادات املؤجلة   -25
1 يناير 2016 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

3,438,7542,672,400 3,454,988إيرادات مؤجلة من خدمات

661,888639,140 984,082منح حكومية )1(

137,849200,287 140,800برنامج والء العمالء )2(

24,1275,631 55,653أخرى

4,635,523 4,262,6183,517,458

2,816,8411,926,777 2,872,083متداولة

1,445,7771,590,681 1,763,440غير متداولة

4,635,523 4,262,6183,517,458

تتمثل املنح الحكومية، باملنح املقدمة من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات للشركة لبناء شبكة إتصاالت يف املناطق النائية   )1
)أنظر إيضاح 7-3(.

لجنة تفسير  الصادر عن   )13( رقم  للتفسير  باملجموعة وفقا  الخاص  برنامج قطاف  الناتجة عن  باإليرادات املؤجلة  اإلعتراف  يتم   )2
املعايير الدولية للتقرير املالي “برامج والء العمالء”.

برامج منافع التقاعد   -26
برامج االشتراكات املحددة  1- 26

تقوم املجموعة باملشاركة يف برامج التقاعد ملوظفيها والتي تتم إدارتها من قبل مؤسسات حكومية يف الدول املعنية. بلغ املبلغ 
املعترف به كمصروف برامج االشتراكات املحددة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017: 411 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 377 

مليون ريال سعودي(.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة   2-26
تمنح املجموعة مكافأة نهاية الخدمة ملوظفيها. تحسب املكافأة املستحقة ىلع أساس آخر راتب للموظف وفترة الخدمة، شريطة 
خدمات  إنهاء  عند  أو  االستقالة  عند  وتستحق  املعنية  الدولة  العمل يف  لقوانين  وفقًا  احتسابها  ويتم  الخدمة  من  أدنى  حد  إكمال 

املوظف. تقيد التكاليف املتوقعة مقابل هذه املكافأة كمصاريف مستحقة ىلع مدى فترة عمل املوظف.

تتعرض خطة املجموعة ملخاطر إكتوارية مثل مخاطر الخصم ومخاطر الرواتب و مخاطر دوران املوظفين.

انخفاض معدل الخصم يزيد من التزامات البرنامج.مخاطر الخصم

مخاطر الرواتب
يتم احتساب القيمة الحالية ملخصص برنامج مكافأة نهاية الخدمة ىلع أساس الرواتب املستقبلية 
للمشاركين يف البرنامج، وعليه فإن الزيادة يف رواتب املشاركين يف البرنامج سوف تزيد من قيمة 

التزام البرنامج.

مخاطر دوران املوظفين 
تدفع املكافأة عند ترك املوظف العمل إما عن طريق االستقالة أو التقاعد وبالتالي فإن معدل 

الدوران يؤثر ىلع توقيت الدفع.

تم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة باستخدام أحدث تقييم إكتواري كما يف 31 ديسمبر 2017. وخالل السنة املالية لم تحدث أي 
تقلبات جوهرية أو أحداث تؤثر يف االفتراضات اإلكتوارية املستخدمة كما يف 31 ديسمبر 2016.

تم قياس القيمة الحالية اللتزام املنافع املحددة، وتكلفة الخدمة الحالية ذات الصلة، وتكلفة الخدمة السابقة، باستخدام طريقة ائتمان 
الوحدة املتوقعة. 

إن االفتراضات اإلكتوارية الهامة املستخدمة يف تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة تمثل معدل الخصم )4% - 5%( والزيادة املتوقعة 
يف الراتب )2% - 5%( ومعدل دوران املوظفين )0% - 5%( كما يف 2017 )2016: تتراوح بين 3.7% - 5% والزيادة املتوقعة يف الراتب تتراوح 

بين 3.2% - 5% ومعدل دوران املوظفين )%0 - %5(.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(

فيما يلي صايف املصاريف املعترف بها يف قائمة الربح أو الخسارة املوحدة: 

20172016

348,874321,570تكلفة الخدمات

176,629164,157تكلفة الفائدة 

525,503485,727

وفيما يلي بيانًا بحركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر: 

20172016

3,775,6683,678,290الرصيد يف بداية السنة

525,503485,727املصاريف املعترف بها يف قائمة الربح أو الخسارة املوحدة

117,36164,011خسائر إكتوارية مدرجة يف قائمة الدخل الشامل اآلخر املوحدة

)452,120()499,614(املدفوع

)240(3,851فروقات الترجمة وأخرى

3,922,7693,775,668الرصيد يف نهاية السنة

تحليل األثر أدناه قد تم تحديده ىلع أساس التغيرات املعقولة املحتملة يف االفتراضات ذات العالقة التي قد تحدث يف نهاية السنة 
املالية، مع إبقاء باقي االفتراضات ثابتة.

يف حالة زيادة )انخفاض( معدل الخصم بـ 50 نقطة أساس، فإن مخصص مكافأة نهاية الخدمة سينخفض بمبلغ 180 مليون ريال   -
سعودي )يزداد بمبلغ 180 مليون ريال سعودي( )31 ديسمبر 2016: ينخفض بمبلغ 200 مليون ريال سعودي، يزداد بمبلغ 200 

مليون ريال سعودي(.
إذا كان هنالك زيادة )نقصان( يف الراتب املتوقع بنسبة 0.5%، فإن مخصص مكافأة نهاية الخدمة سوف يزيد بقيمة 190 مليون   -
ريال سعودي )نقصان بقيمة 190 مليون ريال سعودي( )31 ديسمبر 2016: زيادة بقيمة 190 مليون ريال سعودي، نقصان بقيمة 190 

مليون ريال سعودي(.
يف حالة زيادة )انخفاض( معدل دوران املوظفين بنسبة 10%، فإن مخصص مكافأة نهاية الخدمة يزداد بمبلغ 180 مليون ريال   -
سعودي )ينخفض بمبلغ 180 مليون ريال سعودي( )31 ديسمبر 2016: يزداد بمبلغ 210 مليون ريال سعودي ، ينخفض بمبلغ 210 

مليون ريال سعودي(.

يف  التغيرات  تحدث  أن  املحتمل  غير  من  أنه  كما  الخدمة  نهاية  مكافأة  مخصص  يف  الفعلي  التغيير  أعاله  األثر  تحليل  يمثل  ال  قد 
االفتراضات بمعزل عن بعضها البعض كما أن بعض االفتراضات قد تكون مرتبطة ببعضها.

التزامات غير متداولة أخرى  -27
1 يناير 2016 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

   358,344  56,602201,643التزامات مالية )إيضاح 32(

   59,697  88,94190,887التزامات أخرى )إيضاح 31(

145,543292,530  418,041   

الدائنون التجاريون وآخرون   -28
1 يناير 2016 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

9,131,8579,504,3117,982,572املصاريف املستحقة

1,909,2231,142,5921,885,024الدائنون التجاريون

1,535,4541,508,3681,496,516مستحقات املوظفين

750,9941,180,3601,242,866دائنون تجاريون آخرون 

330,784418,279517,495مستحقات رأسمالية ومحتجزات موردين

169,494131,65175,803تأمينات العمالء املستردة

13,827,80613,885,56113,200,276

ال يوجد عوائد محملة ىلع أرصدة الدائنين التجاريين. لدى املجموعة سياسة إدارة مخاطر مالية لضمان سداد جميع املبالغ املستحقة 
خالل فترات االئتمان املتفق عليها مسبقا.

الزكاة وضريبة الدخل املستحقة  -29
1 يناير 2016 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

1,488,0011,361,5901,573,496الزكاة )أ( 

135,42298,539105,642ضريبة الدخل )ب(

1,623,4231,460,1291,679,138

الزكاة أ- 
تقوم املجموعة باحتساب وتسجيل مخصص الزكاة ىلع الوعاء الزكوي وفقًا لقواعد وأسس الزكاة يف اململكة العربية السعودية.

 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

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

اإلضافات:

54,087,01049,958,594األرباح املتبقاة واالحتياطيات واملخصصات - بداية السنة

4,911,1305,715,473قروض ودائنون

13,412,66414,205,053صايف الدخل املعدل

92,410,80489,879,120إجمالي حقوق املساهمين املعدل

االستبعادات:

56,061,67053,917,279صايف املمتلكات )املعدل( واالستثمارات

8,000,0008,031,468توزيعات أرباح مدفوعة

558,782812,077املصروفات املؤجلة وأرصدة أخرى

64,620,45262,760,824إجمالي االستبعادات املعدل

27,790,35227,118,296وعاء الزكاة

694,758677,957الزكاة املحتسبة للشركات اململوكة بالكامل 

6,01154,295يضاف: زكاة الشركات غير اململوكة بالكامل 

700,769732,252إجمالي مخصص الزكاة للسنة

 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017مخصص الزكاة

1,361,5901,573,496الرصيد يف بداية السنة

700,769732,252املحمل خالل السنة 

)263,538(55,875التسويات خالل السنة 

)680,620()630,233(املبالغ املدفوعة خالل السنة 

1,488,0011,361,590الرصيد يف نهاية السنة

إقرارًا زكويًا  2009 أصبحت الشركة تقدم  2016، وبدءًا من عام  تاريخ تأسيسها وحتى نهاية عام  الزكوية منذ  إقراراتها  قدمت الشركة 
موحدًا لها ولشركاتها التابعة اململوكة بالكامل )سواء بشكل مباشر أو غير مباشر( طبقا للقرار الوزاري رقم 1005 وتاريخ 1428/4/28هـ.

تقوم الشركة باحتساب الزكاة املستحقة اعتمادًا ىلع الوعاء الزكوي. تسلمت الشركة الربوط الزكوية منذ التأسيس وحتى عام 2011، 
ريال  االعتراضات حوالي مليار  لتلك  الزكوية  الفروقات  إجمالي  2011 وبلغ  2008 وحتى عام  اعتراضات عن األعوام من  الشركة  وقدمت 
سعودي. ال تزال هذه االعتراضات قائمة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل واللجنة االستئنافية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم املالية 
املوحدة. و بتاريخ 1438/02/28هـ ،أيدت اللجنة االستئنافية بقرارها رقم )1642( لعام 1438هـ؛ استئناف الشركة عن عام 2007 و ذلك 
بإلغاء عملية املقارنة بين الوعاء الزكوي والربح املعدل أيهما أىلع مما عزز موقف الشركة يف االعتراضات املنظورة عن األعوام الالحقة 
أمام اللجان وعليه قامت الشركة خالل الربع الرابع من عام 2016م بتسوية املخصص بمبلغ 294 مليون ريال سعودي، علما بأن الفروقات 
االعتراضات  نتائج هذه  بأن  الشركة  إدارة  تعتقد  عليها.  املعترض  الزكوية  الفروقات  األكبر من  الجزء  تمثل  املقارنة  الناتجة عن هذه 

ستكون لصالحها ولن يترتب عليها أي مخصصات إضافية.

القوائم  تاريخ إعداد هذه  العامة للزكاة والدخل حتى  الهيئة  الدراسة لدى  2016 تحت  2012 وحتى  الزكوية لألعوام من  الربوط  التزال 
املالية املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(

ضريبة الدخل  ب- 
يمثل نصيب املجموعة من ضرائب الدخل املستحقة ىلع الشركات التابعة وفقًا لألنظمة الضريبية السائدة يف بلدانها، ويبلغ مصروف 

ضرائب الدخل للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م مبلغ 20 مليون ريال سعودي )2016 :18.5 مليون ريال سعودي(.

االلتزامات املتداولة األخرى  -30
1 يناير 2016 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

7,165,6194,044,6802,245,850االلتزامات األخرى )إيضاح 31( 

103,721 57,27351,458االلتزامات املالية )إيضاح 32(

7,222,8924,096,1382,349,571

االلتزامات األخرى  -31
1 يناير 2016 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

6,871,6433,784,2842,015,872مستحقات حكومية 

382,917351,283289,675مستحقات نظامية وأخرى

7,254,5604,135,5672,305,547

7,165,6194,044,6802,245,850متداولة )إيضاح 30(

88,94190,88759,697غير متداولة )إيضاح 27(

7,254,5604,135,5672,305,547

االلتزامات املالية   -32
1 يناير 2016 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

 355,070 56,084198,985التزامات مالية أخرى

 69,130 48,57037,662توزيعات أرباح مستحقة 

 37,865 9,22116,454التزامات مشتقة )عقود مقايضة معدل الربح( 

113,875253,101 462,065 

 103,721 51,458 57,273متداولة )إيضاح 30(

 358,344 56,602201,643غير متداولة )إيضاح 27(

113,875253,101 462,065 

اإليرادات  -33
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

20172016

46,899,03549,169,739تقديم الخدمات

3,573,5592,962,182بيع السلع

274,081541,738أخرى

50,746,67552,673,659

تكلفة اإليرادات  -34
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

20172016 

5,843,3908,602,847رسوم إستخدام شبكات 

3,973,0844,476,745رسوم حكومية )1(

2,637,2552,723,091إصالح وصيانة

2,108,1632,323,726تكاليف موظفين

1,702,6151,767,886تكلفة إعادة شحن وطباعة البطاقات

1,746,755982,605تكلفة األجهزة املباعة 

750,524948,171إيجار ممتلكات ومعدات وسيارات

2,493,6912,160,807أخرى

21,255,47723,985,878

يتضمن بند “ أخرى” مصاريف متنوعة أهمها: خدمات االتصاالت والبريد، والتوصيل، واألمن والسالمة ومصاريف مرافق واستشارات.

)1( فيما يلي تفاصيل الرسوم الحكومية:

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

20172016 

 3,381,0363,842,326رسوم تقديم الخدمة تجاريًا

 295,573327,694رسوم الرخصة

 296,475306,725رسوم الطيف الترددي

3,973,0844,476,745 

املصاريف البيعية والتسويقية  -35
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

20172016 

2,357,0392,451,962تكاليف املوظفين

870,614775,050مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها )إيضاح 1-10(

665,728777,636دعاية وإعالن

634,851883,606عمولة مبيعات

327,281364,195مصاريف مراكز االتصال

197,266249,209إصالح وصيانة

117,480126,171تكلفة رعاية األنشطة الرياضية

79,834128,712طباعة بطاقات هاتفية ومستلزمات مكتبية

32,95752,410أتعاب استشارية وقانونية ومهنية

20,78079,905بريد وتوصيل

422,450438,288أخرى

5,726,2806,327,144

يتضمن بند “أخرى” بنودًا متنوعة أهمها: إيجار ممتلكات ومعدات وسيارات، واألمن والسالمة، ومصاريف االتصاالت، ومصاريف إدارة 
مرافق االتصاالت.
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املصاريف العمومية وإلدارية  -36
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

20172016

2,237,7332,061,513تكاليف املوظفين

857,232953,071إصالح وصيانة

279,488343,960تكاليف عقود إيجار تشغيلية

223,510307,538أتعاب استشارية وقانونية ومهنية

133,998111,893مصاريف مرافق عامة

120,09193,022مصاريف األمن والسالمة

619,521460,431أخرى

4,471,5734,331,428

 يتضمن بند “أخرى” بنودًا متنوعة أهمها: مصاريف أقساط تأمين، ومستلزمات مكتبية، ومصاريف شحن ومناولة وبريد وخدمات توصيل.

إيرادات تمويل  -37
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

20172016

421,528576,754إيرادات املرابحات

145,545145,978إيرادات الصكوك

-17,608ايرادات أخرى

584,681722,732

تكاليف تمويل  -38
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

20172016

96,245144,519تكاليف التمويل املتعلقة باملرابحات 

50,77453,241تكاليف التمويل املتعلقة بالصكوك

5,4894,757تكاليف التمويل األخرى

201,691176,545تخفيض الخصم املتعلق باملخصصات و االلتزامات املالية

354,199379,062

صايف خسائر أخرى  -39
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

20172016

216,92352,780صايف مكاسب أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)126,966()248,756(خسائر بيع / استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

10,0644,180صايف مكاسب تغيير أسعار العمالت األجنبية

)104(3,678صايف مكاسب / )خسائر( األدوات املشتقة

)18,091()70,110(

ربحية السهم   -40
يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة صايف الدخل العائد إلى مساهمي الشركة ىلع املتوسط املرجح لعدد األسهم للسنة 

املنتهية يف 31 ديسمبر:

20172016 

10,133,2248,898,857ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة 

2,000,0002,000,000املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية ألغراض إحتساب ربحية السهم األساسية 

5.074.45ربحية السهم األساسية واملخفضة )بالريال السعودي(

ال يوجد لدى املجموعة اسهم مخفضة وبالتالي فإن ربحية السهم املخفضة تساوي ربحية السهم األساسية.

41-  األدوات املالية 
إدارة رأس املال   1-41

تدير املجموعة رأس مالها لضمان:
قدرتها ىلع االستمرار وفقًا ملبدأ االستمرارية.  -

تمويل رأس مالها العامل ومتطلبات االستثمارات االستراتيجية بكفاءة وىلع النحو األمثل.  -
تقديم سياسة توزيع أرباح ىلع املدى الطويل تحافظ ىلع استقرار دفع توزيعات األرباح.  -

زيادة العوائد للمساهمين ألقصى حد ممكن.  -
الحفاظ ىلع تركيبة مالئمة من الدين وحقوق امللكية.   -

تقوم املجموعة بمراجعة هيكلة رأسمالها يف ضوء قرارات االستثمارات االستراتيجية، وتغيرات البيئة االقتصادية، وتقوم بتقييم تأثير هذه 
التغيرات ىلع تكلفة رأس املال والخطر املتعلق برأس املال. 

ال تخضع املجموعة ألي متطلبات رأسمالية خارجية. ولم تدخل املجموعة أي تعديالت ىلع أهداف وإجراءات إدارة رأس املال خالل 
السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017. 

يقوم قسم إدارة رأس املال باملجموعة بمراجعة هيكلة رأس املال للشركة بشكل سنوي لتقييم تكلفة رأس املال واألخطار املتعلقة 
به. تهدف املجموعة لتحقيق النسب التالية:

نسبة مستوى الدين مقابل الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاء تساوي 2 أو أقل.  )1(
نسبة مستوى الدين مقابل الدين وحقوق امللكية تساوي 50% أو أقل.  )2(

كانت النسب يف نهاية السنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

20172016 

4,653,7435,884,451الدين )1(

19,293,34518,029,209الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء )2(

0.240.33الدين مقابل الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

4,653,7435,884,451الدين 

67,898,41667,162,782الدين + حقوق امللكية )3(

8.76%6.85%الدين مقابل )الدين+حقوق امللكية(

يعرف الدين ىلع أنه القروض طويلة وقصيرة األجل كما ورد يف اإليضاح رقم )23(.  )1
يعرف الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاء ىلع أنه الدخل التشغيلي بعد تعديله باالستهالك واالطفاء.  )2

تعرف حقوق امللكية بأنها مجموع رأس املال املصدر واالحتياطيات واألرباح املتبقاة وحقوق امللكية غير املسيطرة.  )3
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فئات األدوات املالية 

1 يناير 2016 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

األصول املالية 

القروض واملدينون

 12,740,745 25,549,42419,768,149املدينون التجاريون وآخرون

 16,803,421 14,465,36415,004,490مرابحات قصيرة األجل )اكثر من 90 يوم(

 4,487,827 2,567,0443,631,202النقد وما يماثله 

 3,866,608 3,750,2353,493,260قروض ومدينون آخرون

 37,898,601 46,332,06741,897,101إجمالي القروض واملدينون

األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 3,987,662 4,148,3693,986,104أصول مالية 

األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 171,888 415,005 535,634أصول مالية متاحة للبيع

51,016,07046,298,210 42,058,151

االلتزامات املالية

2,660,2172,322,9523,127,890دائنون تجاريون وآخرون

4,653,7435,884,4517,649,558قروض

48,57037,66269,130توزيعات أرباح مستحقة

56,084198,985355,070التزامات مالية أخرى

9,22116,45437,865التزامات مالية مشتقة

7,427,8358,460,50411,239,513

القروض واملدينون، أصول مالية غير مشتقة مدرجة بالتكلفة املطفأة و ينتج عنها عوائد وإيرادات ثابتة أو متغيرة للمجموعة. قد تتأثر 
القيمة الدفترية بالتغيرات يف مخاطر االئتمان لألطراف املقابلة.

تقوم إدارة املخاطر املالية يف املجموعة بإدارة املخاطر املالية املتعلقة بأنشطة املجموعة وفقَا للسياسات املعتمدة والتي تؤثر ىلع 
مركزها املالي، تدفقاتها النقدية واملعامالت الجوهرية املتوقعة بما يف ذلك مخاطر معدل الربح، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

تهدف املجموعة إلى التقليل من تأثير هذه املخاطر والتعرض لها وذلك باستخدام استراتيجيات تحوط داخلية وخارجية بما يف ذلك 
استخدام استراتيجيات تمويل وأدوات مالية مشتقة وغير مشتقة. يخضع استخدام املشتقات املالية لسياسات املجموعة املعتمدة، 
والتي تقدم سياسات موثقة حول مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر معدل الربح ومخاطر االئتمان واستخدام األدوات املالية املشتقة 

وغير املشتقة واستثمار السيولة الفائضة. ال تقوم املجموعة بالدخول يف أدوات مالية أو مشتقات مالية بغرض املتاجرة أو املضاربة.

تقوم إدارة املخاطر املالية برفع تقاريرها إلى اإلدارة املالية و لجنة إدارة املخاطر املالية ملراقبة املخاطر والسياسات املطبقة للتقليل 
من التعرض للمخاطر.

مخاطر معدل الربح   2-41
تنشأ مخاطر املجموعة الرئيسية املتعلقة بمعدل الربح من القروض واألصول املالية بمعدالت فائدة متغيرة. تقوم املجموعة بإدارة 

مخاطر معدالت الربح من خالل استخدام عقود مقايضة معدل الربح.

لم يحدث أي تغيير ىلع تعرض املجموعة ملخاطر الربح أو الطريقة التي تدار بها هذه املخاطر وقياسها.

تم تحليل األثر أدناه بناءاَ ىلع التعرض ملعدالت الربح بالنسبة لألدوات املالية غير املشتقة يف نهاية السنة املالية. وحيث أن تحليل األثر 
يشير إلى أثر التغير يف معدل الربح السائد يف السوق ىلع الربح أوالخسارة، وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات ذات املعدل العائم، فقد 
تم إعداد هذا التحليل بافتراض أن املبالغ القائمة يف نهاية السنة هي قائمة طوال السنة. إن الزيادة أو النقص بمقدار 20 نقطة أساس 
تمثل تقييم اإلدارة للتغيرات املعقولة املحتملة يف معدل الربح. إذا كانت معدالت الربح أىلع )أقل( بمقدار 20 نقطة أساس مع إبقاء 
بقية املتغيرات ثابتة، سينخفض )سيرتفع( ربح املجموعة بمبلغ 5 مليون ريال سعودي. هذا األثر اإلفتراضي ىلع ربح املجموعة ينشأ 

بشكل أساسي من األثر املحتمل لاللتزامات املالية بمعدل ربح متغير. 

إدارة مخاطر العمالت األجنبية   3-41
يعتبر الريال السعودي العملة الوظيفية للمجموعة واملثبت سعر صرفه مقابل الدوالر األمريكي. وعليه، فإن املجموعة معرضة فقط 
لتقلبات أسعار الصرف من العمليات بالعمالت األجنبية األخرى عدا الدوالر األمريكي. ولذا فإن خطر تقلب العمالت األجنبية منخفض 

ىلع مستوى املجموعة.

إدارة مخاطر االئتمان   4-41
لدى املجموعة سياسات وإرشادات معتمدة تسمح فقط بالتعامل مع أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني مرتفع وتضع حدودًا بمقدار 
ائتماني جيد صادرة عن  تصنيف  ذات  أخرى  أطراف  لدى  باالستثمار فقط  املجموعة  وإرشادات  لكل طرف. تسمح سياسات  التعرض 
وكاالت تصنيف ائتمان عاملية وتقيد التعرض للمخاطر لكل جهة ىلع أن ال تتعدى نسبة التعرض عن 30% من حقوق ملكية الشركاء 
يف الطرف اآلخر. أيضًا فإن تعرض املجموعة الستثمار يجب أن ال يتعدى 20% من االستثمارات القائمة املصدرة من الطرف اآلخر. تتم 

مراقبة مخاطر اإلئتمان الخاصة للمجموعة بشكل ربع سنوي.

عمالء  ألن  محدودًا  يعتبر  التجاريين  باملدينين  املتعلقة  املخاطر  تركيز  فإن   ،10 إيضاح  يف  املذكور  االئتمان  مخاطر  تركيز  باستثناء 
املجموعة يتكونون من عدد كبير من عمالء غير ذوي العالقة. يتم وضع شروط الدفع والحد االئتماني بالتوافق مع معايير الصناعة. يتم 
إجراء تقييم مستمر للوضع املالي للمدينين التجاريين وتعتقد اإلدارة عدم الحاجة لتكوين مخصص مخاطر ائتمان زيادة عن املخصص 

االعتيادي للديون املشكوك يف تحصيلها )أنظر إيضاح رقم 10(.

باإلضافة إلى ذلك، تتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان بشأن الضمانات املالية املقدمة فيما يتعلق بترتيبات التمويل لبعض الشركات 
التابعة. إن الحد األىلع لتعرض املجموعة لهذه املخاطر هو املبلغ األىلع الذي قد يتعين ىلع املجموعة سداده عند استحقاق الضمان. 

ال يوجد أي مؤشر أو واقعة تدل ىلع أن املجموعة ستتكبد أي خسائر بشأن ضماناتها املالية بتاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة.

إدارة مخاطر السيولة  5-41
وضعت املجموعة إطار عمل شامل إلدارة مخاطر السيولة من أجل الوفاء بمتطلبات التمويل والسيولة القصيرة واملتوسطة والطويلة 

األجل للمجموعة ىلع ضوء التعليمات املعتمدة.

تقوم املجموعة بالتأكد من توفر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات نقدية واستثمارات قصيرة األجل وتسهيالت ائتمانية تلتزم بها 
وغير مسحوبة من بنوك محلية ودولية ذات تصنيف ائتماني عالي.

تحدد املجموعة متطلبات سيولتها عن طريق املراقبة املستمرة لتوقعات النقد قصيرة وطويلة األجل باملقارنة مع التدفقات النقدية 
الفعلية.

يتم مراجعة موقف السيولة باملجموعة شهريًا ويتم إجراء اختبارات باستخدام عدة افتراضات متعلقة باملصاريف الرأسمالية، توزيعات 
األرباح، تحصيل املدينين التجاريين، وسداد القروض بدون إعادة التمويل. باإلضافة لذلك فإن التسهيالت غير املستخدمة املوجودة 

لدى املجموعة تقلل مخاطر السيولة املبينة أدناه.

يبين الجدول أدناه تواريخ االستحقاق التعاقدية املتبقية لاللتزامات املالية للمجموعة وفترات السداد املتفق عليها. تم إعداد الجدول 
ىلع أساس التدفقات النقدية غير املخصومة لاللتزامات املالية ووفقا ألقرب تاريخ يجب ىلع املجموعة السداد فيه.

أكثر من سنة إلى 5 سنة فأقلالقيمة الدفترية
أكثر من 5 سنواتسنوات

31 ديسمبر 2017

--2,660,217 2,660,217دائنون تجاريون وآخرون )إيضاح 28(

4,653,743647,7632,249,5091,756,471قروض )إيضاح 23(

--48,57048,570توزيعات أرباح مستحقة )إيضاح 32(

-56,084-56,084التزامات مالية أخرى

-9,2216,2652,956التزامات مشتقة )إيضاح 32(

7,427,8353,362,8152,308,5491,756,471

31 ديسمبر 2016

--2,322,952 2,322,952دائنون تجاريون وآخرون )إيضاح 28(

5,884,4511,867,2201,804,5232,212,708قروض )إيضاح 23(

--37,662 37,662توزيعات أرباح مستحقة )إيضاح 32(

-198,985- 198,985التزامات مالية أخرى

-12,9243,530 16,454التزامات مشتقة )إيضاح 32(

8,460,5044,240,7582,007,0382,212,708
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أكثر من سنة إلى 5 سنة فأقلالقيمة الدفترية
31 ديسمبر 2016أكثر من 5 سنواتسنوات

1 يناير 2016

--3,127,8903,127,890دائنون تجاريون وآخرون )إيضاح 28(

1,905,4824,076,5151,667,561 7,649,558قروض )إيضاح 23(

-- 69,130 69,130توزيعات أرباح مستحقة )إيضاح 32(

-355,070-355,070التزامات مالية أخرى

-5,194  32,671  37,865التزامات مشتقة )إيضاح 32(

11,239,5135,135,1734,436,7791,667,561

لدى املجموعة تسهيالت تمويل بمبلغ 1,470 مليون ريال سعودي، تم استخدام 1,387 مليون ريال إلصدار خطابات ضمان، تتوقع إدارة 
املجموعة وفاءها بالتزاماتها األخرى من التدفقات النقدية التشغيلية والنقد وما يماثله واملتحصالت من األصول املالية املستحقة السداد. 

قامت املجموعة أيضًا بضمان 75% من قيمة محفظتها االستثمارية املتنوعة والبالغة 4 مليار ريال سعودي كتسهيالت اقتراض متاحة.

قياس القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املالية  1-5-41

قامت اإلدارة بقياس القيم العادلة لألدوات املالية واملتمثلة يف أرصدة املدينين التجاريين واألرصدة املدينة األخرى واملرابحات قصيرة 
األجل والنقد وما يماثله وأرصدة الدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى، وعليه فإن القيم العادلة لهذه األدوات املالية تقارب قيمتها 

الدفترية بشكل كبير نظرًا لقصر أجل استحقاقها.

يتم إدراج القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املالية باملبلغ الذي يمكن بموجبه تبادل األداة يف معاملة حالية بين أطراف راغبة، بخالف 
عملية البيع اإلجباري أو التصفية.

النسب  بناءًا ىلع  النقدية املستقبلية املقدرة  بناءًا ىلع األسعار املعروضة للصكوك والتدفقات  العادلة لألصول املالية  القيمة  ُتقدر 
التعاقدية والنسب اآلجلة للسلع وفق منحنيات مستقبلية يمكن مالحظتها يف نهاية السنة املالية لألصول األخرى يف املحفظة التي 
تم خصمها بمعدل يعكس مخاطر اإلئتمان ألطراف أخرى متعددة. تصنف القيمة العادلة ضمن املستوى الثاني من التسلسل الهرمي 
للقيمة العادلة. لم يكن هناك تحويل بين املستوى األول والثاني خالل السنة. علما بأن سياسة املجموعة تتضمن االعتراف بالتحويل 

من وإلى مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بنهاية السنة املالية.

يتم الحصول ىلع القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع من تقرير صايف قيمة األصول املستلمة من مدير الصندوق وتندرج ضمن 
املستوى الثالث للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

فيما يلي حركة االستثمارات املتاحة للبيع خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

20172016 

415,005171,888الرصيد يف بداية السنة

30,07246,876اإلضافات 

90,557196,241إعادة قياس مدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر 

535,634415,005الرصيد يف نهاية السنة

تعتقد اإلدارة بأن القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات املالية األخرى املدرجة يف القوائم املالية املوحدة تقارب قيمتها العادلة.

يوضح الجدول التالي األدوات املالية املعترف بها والتي تم عمل مقاصة لها، أو أنها خاضعة التفاقيات مقاصة رئيسية ملزمة واتفاقيات 
مشابهة أخرى ولكن لم يتم عمل مقاصة لها كما يف: 

املبالغ التي تم اجراء املبالغ اإلجمالية
صايف املبالغ مقاصة لها 

يف 31 ديسمبر 2017

األصول املالية

25,549,424)1,729,120(27,278,544مدينون تجاريون وآخرون

االلتزامات املالية

13,827,806)1,729,120(15,556,926دائنون تجاريون وآخرون

يف 31 ديسمبر 2016

األصول املالية

19,768,149 ) 1,543,541 (21,311,690مدينون تجاريون وآخرون

االلتزامات املالية

13,885,561) 1,543,541 (15,429,102دائنون تجاريون وآخرون

يف 1 يناير 2016

األصول املالية

12,740,745 ) 1,066,623 ( 13,807,368 مدينون تجاريون وآخرون

االلتزامات املالية

13,200,276 ) 1,066,623 (14,266,899 دائنون تجاريون وآخرون

وفقا لشروط االتفاقيات مع املشغلين، يتم مقاصة املدينين والدائنين التجاريين فيما يتعلق برسوم املكاملات والتجوال ويتم سداد 
صايف املبالغ املستحقة. وبالتالي تم إظهار املبالغ املتعلقة بها بالصايف يف قائمة املركز املالي املوحدة.

التغيرات يف املطلوبات الناشئة عن األنشطة املالية  6-41
فيما يلي التغيرات يف املطلوبات الناشئة عن األنشطة املالية :

31 ديسمبر 2017أخرىتدفقات نقدية1 يناير 2017

632,576647,763)1,852,033(1,867,220الجزءاملتداول من القروض

4,005,980)339,718(4,017,231328,467الجزء غير املتداول من القروض

292,8584,653,743)1,523,566(5,884,451اإلجمالي

ترتيبات اإليجارات التشغيلية   -42
42-1-1  ترتيبات اإليجار

تتضمن عقود اإليجارات التشغيلية، عقود إيجار ألراضي لفترات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات. جميع عقود اإليجارات التشغيلية التي تتجاوز 
5 سنوات يتم مراجعة مبالغها اإليجارية يف السوق. ال يحق للمجموعة اتخاذ خيار شراء األراضي املستأجرة بنهاية مدة اإليجار.

42-1-2 الدفعات املعترف بها كمصاريف للسنة املنتهية يف 13 ديسمبر
20172016 

455,8761,211,099الحد األدنى لدفعات اإليجار
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(

االلتزامات بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما يف:  3-1-42
1 يناير 2016 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

588,107 523,303 574,398أقل من سنة

1,157,259 1,087,329 1,146,870من سنة إلى 5 سنوات

454,996 309,493381,254أكثر من 5 سنوات

2,030,7611,991,8862,200,362

االرتباطات الرأسمالية   -43
تدخل املجموعة خالل دورة أعمالها اإلعتيادية يف ارتباطات متعلقة بمصروفات رأسمالية جوهرية وبصورة أساسية فيما يتعلق  أ- 
بمشروعات تتعلق بتوسعة الشبكة. بلغت ارتباطات املصاريف الرأسمالية القائمة 3,802 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 

2017 )31 ديسمبر 2016: 4,424 مليون ريال سعودي، 1 يناير 2016: 3,501 مليون ريال سعودي(.
لدى إحدى شركات املجموعة اتفاقية استثمار يف صندوق يهدف لتطوير بيئة اتصاالت اإلنترنت بمبلغ 300 مليون دوالر أمريكي  ب- 

)ما يعادل 1,125 مليون ريال سعودي(.
تلقت الشركة خطاب من قبل هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات بتاريخ 12 رمضان 1438 هـ املوافق 7 يونيو 2017، يتضمن إشعارها  ج- 
بالفوز يف املزاد الخاص بالترددات الذي نظمته وأشرفت عليه الهيئة، وبموجبه حصلت الشركة ىلع ترددات راديوية يف النطاقين 
)700( و)1800( ميجاهيرتز وذلك ملدة )15 عام( تبدأ من 1 يناير 2018، و بقيمة إجمالية تبلغ 2,507 مليون ريال سعودي تم دفع %30 
منها )752 مليون ريال سعودي( خالل الربع الثالث من عام 2017 و الباقي يدفع خالل 10 سنوات ىلع دفعات سنوية متساوية 

ابتداءًا من عام 2019. 

التزامات محتملة   -44
لدى املجموعة خطابات ضمان قائمة بمبلغ 3,712 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017 )31 ديسمبر 2016: 3,224 مليون  أ- 

ريال سعودي و1 يناير 2016: 3,159 مليون ريال(.
يف 18 يناير 2017، تسلمت الشركة طلب مصادقة من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات بمبلغ 8,987 مليون ريال سعودي، هذا  ب- 
املبلغ يتضمن رسوم حكومية واجبة السداد سيتم دفعها حال استحقاقها ومبالغ أخرى جوهرية محل خالف بين الشركة والهيئة 
ناتجة عن التباين يف تفسير آلية احتساب الرسوم الحكومية، علمًا بأن هذا االختالف متعلق بقطاع االتصاالت باململكة كجزء من 
أعماله االعتيادية وال يخص الشركة وحدها. بناء ىلع اآلراء القانونية املستقلة واألحكام القضائية املشابهة يف سوق االتصاالت 
باململكة ترى إدارة الشركة عدم أحقية هذه املبالغ. إضافة إلى ذلك تطالب الشركة الهيئة وتؤكد حقها باسترداد مبالغ جوهرية 
االختالفات  هذه  طبيعة  ىلع  وبناء  الحكومية.  الرسوم  احتساب  بآلية  أيضا  متعلقة  للهيئة  السابقة  السنوات  خالل  دفعها  تم 

واملخصصات املسجلة، ال تعتقد إدارة الشركة بأن هذا الخالف سيترتب عليه أية مخصصات إضافية جوهرية يف املستقبل.
تسلمت الشركة بتاريخ 1437/5/16 )املوافق 25 فبراير 2016( خطاب يتضمن طلب تزويد الهيئة العامة للزكاة والضريبة بالبيانات  ج- 
ريال  مليار   3.1 بمبلغ  االستقطاع  ضريبة  احتساب  لغرض  اململكة  خارج  الدوليين  املشغلين  شبكات  استئجار  لخدمة  التفصيلية 

سعودي لألعوام من 2004 وحتى 2015. 
وحيث أن النظام الضريبي السعودي ال ينص ىلع فرض ضريبة استقطاع ىلع خدمة استئجار شبكات املشغلين الدوليين وكذلك   
عدم تحقق مصدرية الدخل خارج اململكة العربية السعودية. وعليه فإن إدارة الشركة تعتقد أن هذه الخدمة ال تخضع للضريبة، 
وقدمت الشركة اعتراضها ىلع هذا الربط، وبناء ىلع آراء املختصين يف هذا الشأن وطبيعة هذا االختالف واملخصصات املسجلة 

ال تعتقد إدارة الشركة بأن هذا الربط سيترتب عليه أية مخصصات إضافية.
صايف  بلغ  حيث  عمالئها،  كبار  ألحد  بصرية  ألياف  شبكة  بتنفيذ  تقوم  بموجبها  اتفاقية  التابعة  املجموعة  شركات  إحدى  لدى  د- 
األعمال الرأسمالية املنفذة 537 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 537 مليون ريال سعودي( وبلغت املبالغ املستلمة من 
العميل 742 مليون ريال سعودي “مسجلة كإيرادات مؤجلة” يف قائمة املركز املالي للمجموعة )31 ديسمبر 2016: 742 مليون ريال 
سعودي( وبتاريخ 21 مارس 2016، استلمت الشركة خطاب من العميل يتضمن املطالبة باسترجاع املبالغ املدفوعة. تعتقد االدارة 
بناء ىلع اآلراء القانونية املستقلة التي تم الحصول عليها بأن مطالبة العميل ال أساس لها، وأن هذا الخالف ليس له أثر جوهري 

ىلع النتائج املالية للمجموعة.
لدى املجموعة اعتمادات مستندية قائمة بمبلغ 420 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017 )31 ديسمبر 2016: 505 مليون  هـ- 

ريال سعودي و1 يناير 2016: 536 مليون ريال سعودي(.
تواجه الشركة خالل ممارسة نشاطها االعتيادي إجراءات قانونية ودعاوى قضائية ومطالبات أخرى. وال يتوقع أن يكون لها تأثير  و- 

جوهري ىلع املركز املالي للشركة أو نتائج العمليات املبينة يف هذه القوائم املالية املوحدة.

األحداث الالحقة   -45
العامة  الهيئة  القدم و  2018، وقعت شركة االتصاالت السعودية مذكرة تفاهم مع االتحاد السعودي لكرة  الربع األول  خالل  أ- 
للرياضة للحصول ىلع الحقوق الحصرية للرعاية والنقل ملباريات مسابقات كرة القدم املحلية ومباريات املنتخب السعودي والتي 
يمتلك حقوقها االتحاد السعودي لكرة القدم. علمًا بأن مدة العقد املزمع توقيعه تبلغ عشرة سنوات ميالدية، و قيمة الحصول 

ىلع تلك الحقوق تبلغ ستمائة وستون مليون ريال سعودي )660 مليون ريال سعودي(، تدفع سنويًا وملدة عشر سنوات أي 
بقيمة إجمالية قدرها ستة مليار وستمائة مليون ريال سعودي )6,600 مليون ريال سعودي(. وقد اتفق الطرفان ىلع أن تكون مدة 
مذكرة التفاهم شهرين ميالديين تبدأ من تاريخ توقيع املذكرة، بحيث يقوم الطرفان بالنقاش واالتفاق ىلع األحكام والشروط 

التفصيلية للعقد األساسي خالل هذه املدة.
خالل الربع األول 2018م، حصلت شركة االتصاالت السعودية ىلع ترددات يف النطاقين 700 و 1800 ميجاهيرتز من خالل فوزها  ب- 
باملزاد الذي عقدته هيئة االتصاالت و تقنية املعلومات و ملدة )15 عام( تبدأ خالل عام 2018، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 1,560 

مليون ريال، يدفع ىلع دفعات متساوية خالل 14 عام ابتداء من عام 2019.
خالل الربع األول 2018، قامت الشركة بتأسيس شركة أبراج االتصاالت - شركة ذات مسؤولية محدودة ومملوكة لشركة االتصاالت  ج- 
السعودية بنسبة 100% برأس مال )200( مليون ريال سعودي. وستتولى شركة أبراج االتصاالت مسؤولية تملك األبراج وإنشائها 

وتشغيلها وتأجيرها واستثمارها تجاريًا. ال زالت الشركة قيد اإلنشاء إلى حين الحصول ىلع التراخيص الالزمة من الجهات املعنية.
خالل الربع األول 2018، قامت الشركة بزيادة رأس مال شركة إنتغرال القابضة بمبلغ قدره 65 مليون دوالر أمريكي، ما يعادل )244  د- 

مليون ريال سعودي(.
خالل الربع األول 2018، قامت الشركة بدفع الشريحة األولى من االستثمار يف صندوق املال الجرىء بقيمة 100 مليون دوالر  هـ- 

أمريكي ما يعادل 375 مليون ريال سعودي )أنظر إيضاح 15(.

توزيعات األرباح  -46
تماشيا مع سياسة الشركة يف توزيع األرباح لفترة الثالثة سنوات ابتداء من الربع الرابع من عام 2015، والتي أقرها مجلس إدارة الشركة 
2016، وهي سياسة تقوم ىلع الحفاظ  أبريل   4 2015( واعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ  1437 هـ )املوافق10 نوفمبر  28 محرم  بتاريخ 
ىلع حد أدنى من التوزيعات بواقع ريال سعودي لكل سهم ىلع أساس ربع سنوي، وعليه سوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية ىلع 
مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام 2017، بمبلغ مقداره 2,000 مليون ريال سعودي بواقع 1 ريال سعودي عن كل سهم. علما 
بأن الشركة خالل العام قامت بتوزيع أرباح نقدية ىلع مساهميها عن الربع األول والثاني والثالث من العام 2017 بمبلغ وقدره 2,000 
مليون ريال سعودي عن كل ربع بواقع 1 ريال سعودي عن كل سهم. وبذلك يصبح إجمالي األرباح املوزعة عن عام 2017 مبلغ 4 ريال 

سعودي للسهم )2016: 4 ريال سعودي للسهم(.

التحول إلى املعايير الدولية للتقرير املالي   -47
أسس إعداد املعلومات املالية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير املالي أ. 

قامت املجموعة بإعداد وإصدار قوائمها املالية املوحدة املراجعة لكافة الفترات السابقة بما يف ذلك السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 
2016، وفقًا ملعايير املحاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية. تم إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وفقًا للمعاير الدولية 
للتقرير املالي واملعيار الدولي للتقرير املالي رقم )1( “تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي ألول مرة” املعتمدة يف اململكة العربية 

السعودية )راجع أسس اإلعداد يف اإليضاح رقم 2(. 

عند التحول إلى املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة يف اململكة العربية السعودية و املعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من 
2016، وأرقام سنة  يناير   1 القانونيين، قامت املجموعة بإجراء تعديالت ىلع األرصدة االفتتاحية كما يف  الهيئة السعودية للمحاسبين 
املقارنة كما يف 31 ديسمبر 2016 ، واملعروضة سابقًا يف القوائم املالية املوحدة. تحتوي الفقرات التالية ىلع شرح لبيان أثر ذلك التحول. 

اإلعفاءات التي نص عليها املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )1(  ب. 
يتيح املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )1( بعض اإلعفاءات من التطبيق بأثر رجعي لبعض متطلبات املعايير الدولية للتقرير املالي. وعليه 

قامت املجموعة بتطبيق اإلعفاءات التالية:

الشهرة

اختارت املجموعة عدم تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )3( “تجميع األعمال” بخصوص تجميع األعمال املعترف بها يف أو قبل 1 يناير 
2016. ونتيجة لذلك، تم استخدام القيمة الدفترية للشهرة املعترف بها كأصل وفقأ ملعايير املحاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية 
السعودية ضمن قائمة املركز املالي املوحدة االفتتاحية. ووفقًا للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم )1(، قامت املجموعة باختبار االنخفاض 

يف قيمة الشهرة بتاريخ االنتقال إلى املعايير الدولية للتقرير املالي ولم يظهر االختبار أي انخفاض يف قيمة الشهرة كما يف 1 يناير 2016.

املمتلكات واملنشآت واملعدات

العادلة لألصول  القيمة  االختياري بشأن استخدام  اختارت املجموعة تطبيق اإلعفاء  للتقرير املالي،  الدولية  إلى املعايير  االنتقال  عند 
املجانية املسجلة وفقا ملعايير املحاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية بمبلغ 128 مليون ريال سعودي كما يف 1 يناير 

2016 واعتمادها كتكلفة مفترضة لهذه األصول. 

يف 2 مايو 1998، تم تحويل قطاع البرق والهاتف بوزارة البرق والبريد والهاتف إلى شركة االتصاالت السعودية، وعليه تم تحويل كافة 
املمتلكات واآلالت واملعدات وتسجيلها بقيمتها العادلة املرتبطة بهذا الحدث واعتبارها التكلفة املفترضة يف ذلك التاريخ. وبناءًا ىلع 
ذلك طبقت املجموعة اإلعفاء االختياري بشأن استخدام القيمة العادلة املرتبطة بالحدث قبل التحول للمعايير الدولية للتقرير املالي 
واعتبارها التكلفة املفترضة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير املالي. بلغ إجمالي القيمة العادلة املجمعة للممتلكات واآلالت واملعدات يف 

2 مايو 1998 مبلغ 15,137 مليون ريال سعودي.



110 109

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م )تتمة(

لم يكن لهذا اإلعفاء تأثير ىلع قائمة املركز املالي املوحدة االفتتاحية وقائمة الربح أو الخسارة املقارنة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016.

عقود اإليجار 

قامت املجموعة بتقييم كافة الترتيبات التي تقع ضمن نطاق التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات املعايير الدولية للتقرير املالي رقم 4 
“تحديد ما إذا كان الترتيب متضمن عقد إيجار” بناًء ىلع األوضاع القائمة كما يف 1 يناير 2016. كما قامت املجموعة بتقييم ما إذا كان 

ينبغي تصنيف هذه اإلتفاقيات ىلع أنها إيجار تمويلي أو إيجار تشغيلي وفقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم 17 عقود اإليجارات.

فروقات ترجمة العمالت األجنبية

لجميع  املجمعة  الترجمة  فروقات  بشأن  االختياري  اإلعفاء  تطبيق  املجموعة  اختارت  املالي  للتقرير  الدولية  املعايير  إلى  التحول  عند 
العمليات األجنبية و البالغة 2,565 مليون ريال سعودي حيث تم تسويتها يف األرباح املتبقاة يف تاريخ التحول إلى املعايير الدولية للتقرير 

املالي.

تصنيف األدوات املالية املعترف بها مسبقًا

عند التحول إلى املعايير الدولية للتقرير املالي اختارت املجموعة تصنيف االستثمار يف املحفظة االستثمارية املتنوعة للمجموعة بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة حيث كانت مصنفة بالتكلفة املطفأة حسب معايير املحاسبة املتعارف عليها يف اململكة 

العربية السعودية. 

التزام ازالة األصول املدرجة ضمن تكلفة املمتلكات واملنشآت واملعدات 

اختارت املجموعة عدم تطبيق متطلبات رأي لجنة تفسيرات املعاييرالدولية للتقرير املالي رقم )1( بأثر رجعي “التغيرات يف التزامات إزالة  
األصول واإلعادة إلى الحالة األصلية وااللتزامات املشابهة” للتغيرات يف االلتزامات القائمة والتي نشأت قبل تاريخ االنتقال إلى املعايير 

الدولية للتقرير املالي. 

أثر التحول إلى املعايير الدولية للتقرير املالي  ج. 
فيما يلي ملخص لتأثيرات الفروقات بين املعايير الدولية للتقرير املالي واملعايير املحاسبية املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية 
ىلع إجمالي حقوق امللكية وصايف الدخل للسنوات املالية املعروضة سابقًا وفقًا ملعايير املحاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية 

السعودية والتي تلت تاريخ االنتقال إلى املعايير الدولية للتقرير املالي.

إيضاح
للسنة املنتهية يف

31 ديسمبر 2016
صايف الدخل قبل حصة حقوق امللكية غير املسيطرة وفقًا ملعايير املحاسبة املتعارف 

8,757,805عليها يف اململكة العربية السعودية

تعديالت:

192,860- مخصص مكافأة نهاية الخدمة، صايف 

2315,920- تسوية رصيد االستثمار يف شركة زميلة 

328,346- ممتلكات وآالت ومعدات- أصول مجانية 

)33,505(4- التزامات إزالة األصول

)18,707(5- تعديالت متعلقة باإليرادات 

)16,887(6- تعديالت أخرى 

9,125,832صايف الدخل وفقًا للمعايير الدولية للتقرير املالي 

تعديالت لفروقات القياس واالعتراف 

)64,011(1- إعادة احتساب مخصص مكافاة نهاية الخدمة 

2170,736- تسوية رصيد االستثمار يف شركة زميلة

فروقات عرض عناصر الدخل الشامل اآلخر

)169,422(- فروقات ترجمة العمالت األجنبية

196,241- تغيرات القيمة العادلة ىلع األصول املالية املتاحة للبيع 

)56,307(- تغيرات القيمة العادلة من تحوطات التدفقات النقدية 

9,203,069إجمالي الدخل الشامل وفقًا للمعايير الدولية للتقرير املالي

1 يناير 312016 ديسمبر 2016إيضاح

61,076,39561,962,243حقوق امللكية وفقًا ملعايير املحاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية

تعديالت:

1426,184397,335- مخصص مكافأة نهاية الخدمة

)486,656(-2- تسوية رصيد االستثمار يف شركة زميلة

3156,142127,796- ممتلكات وآالت ومعدات – أصول مجانية

)139,688()173,193(4- التزامات إزالة األصول

)121,275()139,982(5- تعديالت متعلقة باإليرادات

)50,206()67,215(6- تعديالت أخرى

61,278,33161,689,549حقوق امللكية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير املالي 

ال يوجد فروقات جوهرية بين املعايير الدولية للتقرير املالي ومعايير املحاسبة املتعارف عليها سابقًا يف اململكة العربية السعودية 
بشأن قائمة التدفقات النقدية للمجموعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة  -1

نهاية  بمكافأة  املتعلقة  بالتكلفة  املجموعة  اعترفت  السعودية،  العربية  اململكة  يف  سابقًا  عليها  املتعارف  املحاسبة  ملعايير  وفقًا 
الخدمة ىلع أساس املبلغ غير املخصوم للمنفعة املتوقع سدادها. ووفقًا للمعايير الدولية للتقرير املالي، يتم االعتراف بمكافأة نهاية 

الخدمة ىلع أساس إكتواري. 

األثر الناتج عن هذا التغير يتمثل يف انخفاض مخصص مكأفاة نهاية الخدمة وزيادة حقوق امللكية بمبلغ 426 مليون ريال سعودي كما 
يف 31 ديسمبر 2016 )1 يناير 2016: 397 مليون ريال سعودي(. كما انخفضت املصاريف للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 بمبلغ 93 
مليون ريال يف قائمة الربح أو الخسارة املوحدة. وكذلك انخفاض يف الدخل الشامل اآلخر لفترة السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 

بمبلغ 64 مليون ريال سعودي.

تسوية رصيد االستثمار يف شركة زميلة  -2

عند التحول للمعايير الدولية للتقرير املالي، قامت املجموعة بإعادة احتساب حصتها يف صايف أصول شركة أوجيه تيلكوم مع األخذ 
يف االعتبار حصتها يف اتفاقية امتياز الخدمة مما أدى إلى استنفاد كامل قيمة االستثمار يف شركة أوجيه تيليكوم و البالغ 487 مليون 
ريال سعودي مع انخفاض مماثل يف حقوق امللكية كما يف 1 يناير 2016. وبما أن حصة الخسائر يف شركة أوجيه تيليكوم تجاوزت رصيد 
استثمار املجموعة ، قامت املجموعة بالتوقف عن معالجة استثمارها باستخدام طريقة حقوق امللكية ونتج عن ذلك زيادة يف قائمة 
الربح أو الخسارة املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 بمبلغ 316 مليون ريال سعودي، وكذلك زيادة يف الدخل الشامل اآلخر 

لفترة السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016: بمبلغ 171 مليون ريال سعودي. 

املمتلكات واآلالت واملعدات بتكلفة مجانية  -3

تحصل املجموعة ىلع بعض بنود اآلالت واملعدات بتكلفة مجانية من قبل املوردين. وفقًا ملعايير املحاسبة املتعارف عليها سابقًا يف 
اململكة العربية السعودية، قامت املجموعة بتسجيل بنود تلك اآلالت واملعدات بالقيمة العادلة مقابل اإليرادات املؤجلة. 

منذ تاريخ االنتقال إلى املعايير الدولية للتقرير املالي، اعتمدت املجموعة سياسة محاسبية تقضي بإثبات األصول املستلمة باملجان 
بقيمة اسمية تعادل ريال سعودي. ونتيجة العتماد هذه السياسة، تم زيادة حقوق امللكية بمبلغ 156 مليون ريال سعودي كما يف 31 

ديسمبر 2016 )1 يناير 2016: 128 مليون ريال سعودي(.

كما نتج عن ذلك زيادة يف قائمة الربح أو الخسارة املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 بمبلغ 28 مليون ريال سعودي.

التزامات إزالة األصول  -4

لدى املجموعة التزام بإعادة ترتيب بعض املواقع املستخدمة يف عمليات شبكتها إلى وضعها السابق. وفقًا ملعايير املحاسبة املتعارف 
عليها سابقًا يف اململكة العربية السعودية، تقيد تكلفة إعادة املواقع لحالتها السابقة كمصروف عند تكبدها. وفقًا للمعايير الدولية 
نشأة  عند  املجموعة  عمليات  املستخدمة يف  املواقع  بشأن  السابقة  لحالتها  املواقع  إعادة  بمخصص  االعتراف  يتم  املالي،  للتقرير 

االلتزام، ويكون ذلك عمومًا عند حدوث أعمال التركيب يف املوقع.

األثر الناتج عن هذا التغير هو انخفاض يف حقوق امللكية بمبلغ 173 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016 )1 يناير 2016: 139.6 
مليون ريال سعودي(، وكذلك انخفاض يف قائمة الربح أو الخسارة املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 بمبلغ 33.5 مليون ريال 

سعودي بسبب زيادة االستهالك الناتج عن مخصصات إزالة األصول وزيادة الفائدة ىلع مخصص التزامات إزالة األصول.
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االعتراف باإليرادات  -5

تشتمل ترتيبات الباقات املباعة من قبل املجموعة ىلع التزامات 
سابقًا  عليها  املتعارف  املحاسبة  ملعايير  وفقأ  متعددة.  أداء 
ترتيبات  اإليرادات من  توزيع  تم  السعودية،  العربية  اململكة  يف 
املتعاقد  السعر  أساس  ىلع  بناءًا  أداء  التزام  كل  ىلع  الباقات 
عليه مع العميل عن كل التزام أداء. وفقأ للمعايير الدولية للتقرير 
الباقات ىلع كل  ترتيبات  من  املتعاقد  السعر  توزيع  تم  املالي، 
التزام أداء محدد ضمن العقد ىلع أساس القيمة العادلة النسبية، 
لكل  املستقل  املقدر  البيع  سعر  ىلع  بناءًا  تحديده  تم  والذي 

التزام أداء. 

إن األثر الناتج عن هذا التغير يتمثل يف انخفاض حقوق امللكية 
كما يف 31 ديسمبر 2016: 140 مليون ريال سعودي )1 يناير 2016: 
باالنخفاض يف  االعتراف  تم  وكذلك  ريال سعودي(.  مليون   121
 19 2016 بمبلغ  31 ديسمبر  إيرادات الخدمات للسنة املنتهية يف 

مليون ريال سعودي. 

التعديالت األخرى  -6

ببنود  تتعلق  والتي  األخرى  االنتقالية  التسويات  بعض  إجراء  تم 
تتضمن  والتي  جماعي،  أو  فردي  بشكل  سواء  جوهرية  ليست 
بشكل رئيسي أثر خصم األصول وااللتزامات طويلة األجل وتغير 

قيمة األصل املالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة.

إعادة التصنيف   -7

الحاسب  ببرامج  املتعلقة  األصول  بنود  إعادة تصنيف بعض  تم 
اآللي والشبكات من بند املمتلكات واآلالت واملعدات إلى بند 
األصول غير امللموسة لتتماشى مع متطلبات العرض واإلفصاح 
 31( امللموسة  غير  األصول   -  )38( رقم  الدولي  املحاسبة  ملعيار 
 2,776  :2016 يناير   1 سعودي،  ريال  مليون   3,423  :2016 ديسمبر 

مليون ريال سعودي(.

اعتماد القوائم املالية املوحدة   -48
1439هـ  رجب   4 يف  املنعقد  اجتماعه  يف  اإلدارة  مجلس  اعتمد 

)املوافق 21 مارس 2018( القوائم املالية املوحدة لعام 2017.
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