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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
والصالة والسالم ىلع رسول الل، أما بعد،، 

إخواني مساهمي االتصاالت السعودية الكرام ،،
لكلماتنا صدى.. يدفعنا ألبعد مدى. 

مع التسارع الكبير يف تقدم قطاع االتصاالت عامًا بعد عام ىلع املستوى العاملي، 
ارتفعت طموحاتنا إلى سماء الاّلحدود، ومعها اشتدت العزيمة لتنمية قدراتنا ملواكبة 
كل جديد وأي احتياج، ومواجهة التحديات املتغيرة التي تعترض طريق تطور شركات 

قطاع االتصاالت، وتعدد احتياجات مختلف فئات العمالء. 
بين  ما  يوازن  واسعًا وشاماًل،  السعودية حضورًا  لالتصاالت  كان  الواقع  ووفق هذا 
محليًا  الشركة  من  املجتمع  وحاجة  واملتنوع،  الواسع  االتصاالت  عالم  يف  التقدم 
وىلع مستوى املجموعة، ملواصلة تقديم سلسلة خدمات أصبحت أكثر ارتباًطا بحياتنا 
اليومية، وخدمات ال غنى عنها يف عصرنا التقني الحاضر، وال نجزم من خالل هذا التقرير 
الذي بين أياديكم بتحقيقنا لكل احتياجات عمالئنا، أو أننا قد حققنا كل آمالنا نحو تبوء 
الشركة ملستويات عالية بجوانب نشر الخدمات وتلبية املتطلبات وبالتالي تحقيق ما 
نصبو له، ولكن عملنا بجد وبروح الفريق الواحد نحو تحقيق أكبر قدر من الطموحات، 

وفقًا ملا يعزز عوائد الشركة، ويحافظ ىلع حقوق مساهميها. 
ويف هذا الصدد نستطيع القول أن الشركة قد عملت بهمة عالية من خالل برنامج 
أشبه برحلة تهدف للوصول إلى تغيير جذري يف قدرات الشركة البشرية لتحقيق نقلة 
نوعية يف أسلوب التفكير والعمل والثقافة السائدة يف الشركة، األمر الذي كان له 

األثر اإليجابي ىلع منظومة العمل واألداء املالي والتأسيسي ملستقبل أفضل.

كلمة رئيس 
مجلس إدارة شركة 

االتصاالت السعودية 
والعضو املنتدب



9

التحديات مواصلة دور الشركة كقائد للقطاع باململكة، واملحافظة ىلع  ومن أهم 
ىلع  عملنا  الصدد  هذا  ويف  الخدمات،  مختلف  لتقديم  به  موثوق  كخيار  موقعها 
التركيز ىلع السوق الداخلي والتخلي عن جانب من استثماراتنا الخارجية ألثرها السلبي 
ىلع النتائج املالية يف األعوام األخيرة، والتي كان من أهمها بيع حصة الشركة يف 

“أكسيس األندونيسية”.
كما أنجزت الشركة يف هذا االتجاه هيكلة إدارية وبشرية شاملة ركزت ىلع تهيئة جادة 
للكوادر السعودية التي ستحقق أهداف الشركة وفق أفضل بيئات العمل املواكبة 

الحتياجات وقتنا الراهن.
وبفضل الّل، حققنا نموا يف اإليرادات وصل إلى 45.605 مليون ريال أي بزيادة قدرها 
2% عن 2012م، وبلغ صايف الربح 9.987 مليون ريال، بارتفاع نسبته 36% عن 2012م، 
األول  الربعين  انخفاض  نتائج  ومواجهة  تجاوز  الشركة ىلع  قدرة  النتائج  تظهر  كما 
التوزيعات  الشركة  والرابع، وعززت  الثالث  للربعين  أفضل  بنتائج  2013م،  والثاني من 
للمساهمين بأرباح نقدية قدرها 75 هللة للسهم عن الربع األخير من 2012م، بحيث 
أصبح إجمالي توزيعات العام املاضي للمساهمين 4.5 مليار ريال، والتي تزيد بنصف 
مليار ريال عن 2012م، وعزز تحسن نتائج الشركة اهتمامنا بتقليص املصروفات ىلع 
مستوى شركات املجموعة، واالهتمام بدعم النمو يف جوانب الخدمات ذات الطلب 
املاضي،  العام  معطيات  ظل  يف  نسبيًا  جيدة  واألرقام  النتائج  هذه  وتعد  املتزايد. 
حيث نقص عدد عمالء الجوال، وبعض خدماتـه، بسبب عمليات تصحيح وضع العمالة 
الوافدة يف البالد، وانخفاض عدد حجاج بيت الّل الحرام بسبب توسعات الحكومة 

الكبرى للحرم املكي الشريف. 
سوق  وحاجة  واقع  فرضها  أساسية  جوانب  ىلع  نشاطها  يف  الشركة  ركزت  كما 
االتصاالت، ومن أهمها تعزيز خدمات النطاق العريض ونشرها ىلع أوسع رقعة ممكنة 
بما  الالسلكي  العريض  النطاق  خدمات  وحضور  نمو  الرتفاع  أدى  مما  اململكة  يف 

نسبته 80%، وربط أكثر من 830 ألف موقع بشبكة األلياف البصرية، واهتمت الشركة 
بتدعيم ونشر خدمات للجيلين الثالث والرابع للجوال، حيث تغطي شبكة الجيل الثالث 
قطاع  شركات  تدعيم  ىلع  الشركة  وركزت  بالسكان.  املأهولة  املناطق  من   %96
األعمال ومواكبة احتياجاته املتزايدة، فوقعت اتفاقيات ثنائية مع جهات اعتبارية كبرى 
من أبرزها مركز امللك عبدالل املالي يف الرياض ومجمع التقنية يف الرياض التابع 
ملؤسسة التقاعد، ومدينة املعرفة االقتصادية يف املدينة املنورة، ومشاريع شركة 

جبل عمر للتطوير يف مكة املكرمة. 
أرقامًا  البيانات  1434هـ أظهرت مؤشرات حركة االتصاالت ونقل  وخالل موسم حج 
بارزة لحركة االتصاالت حيث رصد ارتفاعًا ملحوظًا يف استفادة حجاج بيت الل الحرام 
من خدمات النطاق العريض. واتضح استخدام ضيوف الرحمن لخدمات نقل البيانات 
الالسلكية بزيادة 100% عن الفترة ذاتها لحج 1433 هـ بالرغم من تدني عدد الحجاج 

مقارنة بالعام املنصرم.
دورها  السعودية  االتصاالت  شركة  عززت  وأفراده  املجتمع  تنمية  برامج  إطار  ويف 
ذلك  كان  سواءًا  والخيرية،  االجتماعية  البرامج  ورعاية  دعم  عبر  املتزايد،  االجتماعي 
بالتعاون مع الجهات املنفذة للبرنامج، أو بإطالق مبادرات مجتمعية ذات بعد حضاري 

وأثر فعال.
وختامًا، يسعدنا وزمالئي يف شركة االتصاالت السعودية أن نؤكد لكم حرصنا ىلع 
مواصلة تقديم الخدمات لعمالء الشركة وفق أفضل األساليب الحديثة التي تركز ىلع 

االهتمام بالعميل كمحور أساسي.

املهندس/عبدالعزيز بن عبدالل الصقير
رئيس مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية والعضو املنتدب
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بسم الّل الرَّْحمن الرحيم

السادة مساهمي شركة االتصاالت السعودية
السالم عليكم ورحمة الّل وبركاته، وبعد:

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

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

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

الرياض. 
تعرف  مشتركة  ومشاريع  وزميلة  تابعة  شركات  يف  مختلفة  استثمارات  للشركة 

مجتمعة، بـ “املجموعة”. تفاصيل هذه االستثمارات كالتالي:

نسبة اسـم الشـركـة
امللكيـةامللكية

الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت 
طريقة التوحيد100%املحدودة )أول( - اململكة العربية السعودية

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

 )VIVA( شركة إس تي سي البحرين
طريقة التوحيد100%)ش. م. ب. م( – مملكة البحرين

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

شركة إنتغرال القابضة )ش. م. ب. م( – مملكة البحرين 
طريقة التوحيد71%)سابقًا الخليج لإلعالم الرقمي القابضة(

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

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

شركة بي تي أكسيس تيليكوم إندونيسيا – جمهورية 
أصول محتفظ 80.10%إندونيسيا

بها للبيع**
شركة أوجيه لالتصاالت املحدودة – دولة اإلمارات 

طريقة حقوق 35%العربية املتحدة
امللكية *

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

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

امللكية
املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( – 

طريقة حقوق 36.66%اململكة العربية السعودية
امللكية

طريقة حقوق 50% شركة مراكز االتصال – اململكة العربية السعودية
امللكية

* هذه االستثمارات تمت معالجتها بطريقة حقوق امللكية ابتداءًا من عام 2013م 
** هذا االستثمار تمت معالجته كأصول محتفظ بها للبيع ابتداءًا من الربع الثاني 2013م
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تتمثل األنشطة الرئيسة للمجموعة يف توفير وتقديم خدمات االتصاالت واملعلومات 
واإلعالم، وتشمل أغراضها ىلع سبيل املثال ال الحصر، ما يلي: 

إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة واملتحركة. أ. 

توصيل وتقديم خدمات االتصاالت املختلفة إلى العمالء وصيانتها وإدارتها. ب. 

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

مباشر أو غير مباشر بأعمالها وأوجه نشاطها. 

أحدث د.  استخدام  طريق  عن  وتطويرها  االتصاالت  ونظم  شبكات  يف  التوّسع 
األجهزة واملعدات التي توصلت إليها تقنية االتصاالت خصوصًا يف مجال تقديم 

الخدمات وإدارتها. 

توفير املعلومات والتقنيات واألنظمة املعتمدة ىلع املعلومات للعمالء بما يف  هـ. 
واملعلومات  والنشرات  التجارية  واألدلة  الهاتف  أدلة  وتوزيع  وطبع  إعداد  ذلك 
والبيانات وتوفير وسائل االتصال الالزمة لنقل خدمات )اإلنترنت( بما ال يتعـارض 
مع قـرار مجلس الوزراء رقم )163( بتاريخ 1418/10/23هـ وخدمات الحاسب اآللي 
العامة، وغير ذلك مما يتعلق بأنشطة االتصاالت أو الخدمات التي تقدمها الشركة 
أية أغراض أخرى تراها  الدعاية أو  التجارة أو  سواء كان ذلك ألغراض اإلعالم أو 

الشركة مناسبة. 

تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير وشراء وامتالك وتأجير وتصنيع وتسويق  و. 
شبكات  ومكونات  ومعدات  أجهزة  وصيانة  وتركيب  وتصميم  وتطوير  وبيع 

الثابتة واملتحركة والخاصة، وكذلك  الشبكات  االتصاالت املختلفة بما يف ذلك 
والقيام  الخدمات  وتقديم  األخرى  الفكرية  واملمتلكات  اآللي  الحاسب  برامج 

بأعمال املقاوالت املتعلقة بشبكات االتصاالت املختلفة. 

وإدارة  وتأجير  وشراء  بيع  من  ذلك  يترتب ىلع  قد  وما  الشركة  عقارات  استثمار  ز. 
وتطوير وصيانة.

ولها فضاًل عن ذلك أن تؤسس شركات أخرى وأن تشترك مع الشركات واملؤسسات 
أو الهيئات األخرى السعودية واألجنبية التي تزاول أعمااًل شبيهة أو مكملة ألعمالها أو 

التي قد تعاونها ىلع تحقيق غرضها أو أن تشتريها كلها أو جزءًا منها. 
أداء  عن  السنوي  التقرير  الكرام  للمساهمين  يقدم  أن  الشركة  إدارة  مجلس  ويسر 
2013م، والذي يعكس التطور املستمر يف  املجموعة، ونتائج أعمالها للعام املالي 
قطاع  وتطوير  تعزيز  دورها يف  ويظهر  أنشطتها،  أوجه  مختلف  املجموعة يف  أداء 
ويحقق  السعودي  املجتمع  يخدم  بما  السعودية  العربية  اململكة  يف  االتصاالت 
عوائد  ويحقق  الوطني  االقتصاد  تعزيز  بفاعلية يف  ويساهم  الوطنية  التنمية  خطط 

مجزية ملساهميها.
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أداء وأنشطة الشركة خالل العام املالي 2013مأ. 

األداء التشغيلي أ. 

شركة االتصاالت السعودية )اململكة العربية السعودية(. 1

خدمات قطاع األفراد	 
واصلت االتصاالت السعودية طرح العديد من الخدمات املميزة والعروض الجديدة 
خيارات  تقديم  عبر  العمالء،  تجربة  وإثراء  تحسين  ىلع  املبنية  استراتيجيتها  ضمن 
النطاق  أو  باند  )البرود  الالسلكي  واإلنترنت  للجوال  عمالئها  متعددة الستخدامات 
العريض( من خالل باقات )كويك نت( للجيل الرابع لتلبية جميع استخدامات شرائح 
العمالء املختلفة، حيث رفعت االتصاالت السعودية من تغطية شبكتها للجيل الرابع 
)4G( عالي السرعة لتصل الى أكثر من 77% من املناطق املأهولة يف اململكة العربية 
بأن  علمًا  2014م.  العام  بنهاية   %95 تغطية  إلى  الوصول  استهداف  مع  السعودية 
حاليًا  تغطي   )3G/HSPA+( السرعة  عالي  الثالث  للجيل  السعودية  االتصاالت  شبكة 
ما يقارب 96% من املناطق املأهولة يف اململكة العربية السعودية. وبذلك تصبح 
يف  التغطية  ونسبة  املواقع  عدد  حيث  من  األكبر  املشغل  السعودية  االتصاالت 
شبكة الجيل الثالث وشبكة الجيل الرابع، بهدف تأمين سرعات إنترنت السلكية عالية 

السرعة تصل إلى 100 ميجابت/ثانية.
كما قدمت االتصاالت السعودية أفضل باقات تجوال اإلنترنت لعمالء املفوتر وعمالء 
سوا، يف أكثر من 40 دولة حول العالم، وذلك ىلع الشبكات املفضلة ضمن الشراكة 
االستراتيجية مع شركاء التجوال يف تلك الدول، وذلك بفضل االتفاقيات التي وقعتها 

الشركة مع أكثر من 2000 شبكة اتصاالت حول العالم.

وتعزيزًا لشراكاتها االستراتيجية مع أكبر الشركات املصنعة لألجهزة الذكية املتطورة، 
باقات  مع  الذكية  األجهزة  أحدث  من  العديد  بطرح  السعودية  االتصاالت  استمرت 
حصرية بما يتوافق مع احتياجات عمالئها وتطلعاتهم، تكريسًا منها ملفهوم الريادة 

التي تميز العمالء.

خدمات القطاع السكني	 
بمزايا  الذكية  املنازل  ملفهوم  التجهيز  نحو  عمالءها  السعودية  االتصاالت  نقلت 
متطورة وفرتها من خالل خدمة األلياف البصرية FTTH. وتأتي هذه النقلة يف ظل 
سعيها الستكمال مرحلة االمتداد االستراتيجي لشبكة األلياف البصرية داخل املدن 
الرئيسية لتوصيل وربط كافة القطاعات واملرافق بما فيها األبنية التجارية والسكنية 
بشبكة  موقع  ألف   830 من  أكثر  ربط  تم  وقد  املعاصرة.  االتصال  تقنيات  بأحدث 
األلياف البصرية بلغ مجموع أطوالها أكثر من 18,000 كيلو متر، وارتفع عدد عمالء 
الخدمة بنسبة 88% مقارنة بالعام 2012م. وقد ساهم االستمرار يف توسعة شبكة 
عدد  ارتفع  حيث  “إنفجن”،  التفاعلي  التلفزيون  خدمة  انتشار  يف  البصرية  األلياف 

املشتركين يف هذه الخدمة بنسبة 32% مقارنة بالعام 2012م .

خدمات قطاع األعمال	 
الرياض  النموذجية” يف كل من  دشنت االتصاالت السعودية “مراكز قطاع األعمال 
وجدة والخبر، والتي تقدم من خاللها منصة استشارية ملجموعة واسعة من حلول 
التقنية التي تلبي كافة احتياجات قطاعات األعمال املختلفة من العمالء. كما أطلقت 
مركز خاص لتشغيل الشبكة )NOC( ملتابعة وتشغيل جميع األنظمة ملشروعي مركز 
والتي   )ITCC( تقنية املعلومات واالتصاالت  املالي )KAFD( ومجمع  امللك عبدالل 
تشمل أنظمة )NSS( وأنظمة )OSS( باإلضافة ألنظمة )BSS(، حيث تم تجهيز وربط 

شاشات ملتابعة جميع الخدمات وشبكة )MPLS( واألعطال. 
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خدمات قطاع النواقل واملشغلين 	 
لقد حققت االتصاالت السعودية إنجازات نوعية يف مجال خدمات النواقل واملشغلين 
واملتمثل يف توفير كافة االحتياجات والخدمات الدولية لوحدات العمل داخل الشركة 
من خدمات هاتفية وإنترنت ومعطيات. وأما ىلع الصعيد الخارجي املتمثل يف عمالء 
اإلقليمين  والنواقل  الخدمة  ومقدمي  والدوليين  املحليين  املشغلين  من  الشركة 
والعامليين إضافة لشريحة قطاع األعمال االقليمي، وقد تمثلت تلك اإلنجازات يف 
مجال البنية التحتية الدولية، فقد واصلت االتصاالت السعودية حفاظها ىلع ريادتها 
واألكثر  األحدث  الشبكة  تمتلك  الدولي يف كونها  وتعزيز حضورها  املجال  يف هذا 
تطورًا يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وقد تحقق ذلك من خالل ترقية 
وتوسعة ما تمتلكه أو تشارك يف ملكيته من بنية تحتية من الكوابل البحرية والبرية 

تعتبر األحدث ىلع مستوى العالم من حيث التقنية، وقد تمت خالل العام املنصرم 
الهند  وكيبل  الرابع  القاري  البحري  “الكيبل  املثال  سبيل  وىلع  منها  عدد  توسعة 
توفر  البحرية  الكوابل  من  املنظومة  هذه  ساعدت  وقد  أوروبا”.  األوسط  الشرق 
سعات كبيرة تتصل بمعظم دول العالم مما ساهم يف مقابلة الطلب املتزايد ىلع 
الكوابل،  تلك  مسارات  يف  التنوع  بفضل  عالية  وموثوقية  بجودة  الدولية  الخدمات 
حيث ارتفعت الدوائر الدولية املباشرة لخدمة الحركة الهاتفية الدولية بما نسبته %13 
بجودة  والواردة  الصادرة  الدولية  الهاتفية  بالحركة  الكبيرة  الزيادة  وذلك الستيعاب 
فائقة وخاصة خالل موسمي رمضان والحج املاضيين، يف حين زادت املسارات الدولية 
إالنترنت  خدمة  وكذلك  السعودية  العربية  اململكة  اإلنترنت يف  لخدمة  املخصصة 
الزيادة يف سعات  إلى  باإلضافة   ،%57 بأكثر من  الشركة اإلقليمين  العبورية لعمالء 
املركز اإلقليمي لخدمات التخزين املؤقت لخدمات محتوى اإلنترنت بمنطقة الشرق 
تقديم خدمات مميزة  الرياض وجدة”، مما ساهم يف  إفريقيا “يف  األوسط وشمال 
وذات جودة واستمرارية عالية، مما منح عمالء الشركة ميزة تفضيلية غير متاحة يف 
املنطقة. كما عملت االتصاالت السعودية ىلع التوسع يف شبكة نقاط التواجد الدولية 
من خالل بناء وتدعيم العديد من نقاط التواجد الدولي، وذلك بالتعاون مع عدد من 
املشغلين الدوليين. حيث تتواجد حاليًا يف 10 نقاط تواجد دولية ىلع مستوى العالم 
املتوفرة يف عدد من دول الشرق األوسط واملراكز العاملية يف بعض دول العالم، 
حيث تهدف الشركة من جراء هذا التوسع يف شبكتها الدولية إلى تكامل خدماتها 
الدولية، وامتدادها إلى جميع دول املنطقة اإلقليمية والعالم، وذلك لتلبية احتياجات 
عمالئها املحليين والدوليين، ومن عمالء قطاع األعمال، ومزودي خدمات اإلنترنت 
واملعلومات، وكذلك الشركات العاملية العاملة يف منطقة الشرق األوسط والعالم 
وتمكينهم من التواصل مع فروعهم يف جميع أنحاء املنطقة والعالم تسهياًل لتحقيق 

أهدافهم االقتصادية والتسويقية وتطوير أعمالهم.
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الشركات التابعة املحلية. 2

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت املحدودة “أول” - اململكة العربية 	 
السعودية

تم تأسيس الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت )ذات مسؤولية محدودة( 
يف اململكة العربية السعودية يف أبريل 2002م، وتعمل يف تقديم خدمات اإلنترنت 
السعودي،  السوق  يف  املعلومات  ومعالجة  ونقل  االتصاالت  مشاريع  وتشغيل 
اإلنترنت  لخدمات  العربية  الشركة  من   %100 السعودية  االتصاالت  شركة  وتمتلك 

واالتصاالت والبالغ رأسمالها 100 مليون ريال سعودي.

شركة االتصاالت لالستثمار التجاري املحدودة - اململكة العربية السعودية	 
تم تأسيس شركة االتصاالت لالستثمار التجاري )ذات مسؤولية محدودة( يف اململكة 
االتصاالت  شبكات  وصيانة  تشغيل  بغرض  2007م  أكتوبر  يف  السعودية  العربية 
وتركيب  وتشغيل  وصيانة  اإلنترنت  وشبكات  اآللي  الحاسب  شبكات  نظم  وأعمال 
وتمتلك  السعودي  السوق  يف  وتعمل  املعلومات.  وتقنية  االتصاالت  وبرامج  نظم 
والبالغ  التجاري  لالستثمار  االتصاالت  100% من شركة  السعودية  االتصاالت  شركة 

رأسمالها مليون ريال سعودي.

شركة عقاالت املحدودة - اململكة العربية السعودية	 
تأسست شركة عقاالت املحدودة يف مارس 2013م يف اململكة العربية السعودية.
وتمتلك شركة االتصاالت السعودية نسبة 100% من شركة عقاالت والبالغ رأسمالها  
10 مليون ريال سعودي، ويشمل نطاق عمل هذه الشركة إقامة وتملك واستثمار وإدارة 
شركة  لصالح  والتصدير  واالستيراد  االستشارات  خدمات  وتقديم  واملقاوالت  العقار 
االتصاالت السعودية، وما تجدر اإلشارة إليه أن الشركة لم تبدأ التشغيل التجاري بعد.

شركة سيل املتقدمة املحدودة )سيلكو(- اململكة العربية السعودية	 
تم تأسيس شركة سيل املتقدمة املحدودة يف اململكة العربية السعودية يف يناير 
االتصاالت  بطاقات  شحن  خدمات  يف  والتجزئة  الجملة  تجارة  يف  وتعمل  2008م 
)تطبيقات،  اآللي  الحاسب  وخدمات  واإلكسسوارات  االتصاالت  ومعدات  وأجهزة 
اإللكترونية  األجهزة  والتجزئة يف  الجملة  وتجارة  اآللي(  الحاسب  غيار  وقطع  صيانة 
وأجهزة االتصاالت السلكية وقطع الغيار املرتبطة بها وبيع وإعادة بيع كافة خدمات 
االتصاالت الثابتة واملتنقلة وصيانة وتشغيل املجمعات التجارية، وتعمل الشركة يف 
السوق السعودي، ولها فروع يف البحرين وُعمان. وتمتلك شركة االتصاالت السعودية 
60% من شركة سيل املتقدمة املحدودة والبالغ رأسمالها 100 مليون ريال سعودي.

الشركات التابعة الدولية. 3

شركة إس تي سي البحرين )VIVA( )ش.م.ب.م( – مملكة البحرين	 
تأسست شركة إس تي سي البحرين )VIVA( )ش. م. ب. م( يف فبراير من عام 2009م 
يف مملكة البحرين، وتمتلك شركة االتصاالت السعودية نسبة 100% من شركة إس 
تي سي البحرين )VIVA( والبالغ رأسمالها 75 مليون دينار بحريني )ما يعادل حوالي 
746 مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ(. وتعمل هذه الشركة 
التي بدأت التشغيل التجاري يف 3 مارس من عام 2010م، يف مجال خدمات االتصاالت 
املتنقلة واالتصاالت الدولية والنطاق العريض والخدمات األخرى ذات الصلة بالسوق 
البحرينية. وبالرغم من املنافسة الشديدة يف السوق البحريني إال أن )VIVA( البحرين 
استطاعت أن تتجاوز أفضل التوقعات خالل هذا العام حيث استطاعت الوصول للريادة 

يف سوق االتصاالت البحرينية من ناحية عدد العمالء. 



20

الخليج لإلعالم 	  البحرين )سابقًا  القابضة )ش. م. ب. م( – مملكة  إنتغرال  شركة 
الرقمي القابضة(

تم تأسيس شركة إنتغرال القابضة يف يونيو 2009م يف مملكة البحرين، وهي شركة 
قابضة تملك حصصًا يف شركات تعمل يف مجال خدمات املحتوى واإلعالم الرقمي 
يف دول الخليج. وتمتلك شركة االتصاالت السعودية 51% من شركة إنتغرال القابضة 
والبالغ رأسمالها 28 مليون دينار بحريني )ما يعادل حوالي 281 مليون ريال سعودي 
بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ(. و تماشيًا مع استراتيجية املجموعة يف التركيز ىلع 
خدمات املحتوى التي تقدم تجربة ثرية للمستهلكين، فقد تم زيادة نسبة امللكية يف 

13 ديسمبر 2011م لتصبح %71.

شركة االتصاالت الكويتية )VIVA( )ش.م.ك.م( – دولة الكويت	 
من شركة   %26 نسبة  2007م ىلع  ديسمبر  السعودية يف  االتصاالت  حازت شركة 
االتصاالت الكويتية )VIVA( و البالغ رأسمالها 50 مليون دينار كويتي )مايعادل حوالي 
687 مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ(. وتعمل هذه الشركة 
يف مجال خدمات الهاتف الجوال يف السوق الكويتي، وقد بدأ التشغيل التجاري لها 
يف 4 ديسمبر 2008م. مجموعة االتصاالت السعودية تدير شركة االتصاالت الكويتية 
املالية  السياسات  ىلع  لسيطرتها  التوحيد  بطريقة  فيها  استثمارها  وتعالج   )VIVA(

والتشغيلية وذلك بسبب تمثيلها يف مجلس إدارتها بأغلبية األعضاء.
تجدر اإلشارة إلى أن عمليات التشغيل يف الكويت قد تنامت بشكل كبير يف السنوات 
األولى حيث أصبحت الشركة رائدة يف مجال النطاق العريض بسرعات هي األىلع يف 
السوق، وذلك كنتيجة مباشرة لجودة شبكتها واعتمادها ىلع أحدث التقنيات للجيل 

الثالث والرابع وتميز تغطيتها لجميع أرجاء دولة الكويت.

شركة بي تي أكسيس تيليكوم أندونيسيا – جمهورية إندونيسيا - )إن تي إس سابقًا(	 
حصلت شركة بي تي أكسيس تيليكوم إندونيسيا ىلع رخصة تشغيل شبكة الهاتف 
التجارية يف  بتقديم خدماتها  إندونيسيا، وقد بدأت  الثالث يف  الجيل  بتقنية  الجوال 
االتصاالت  شركة  حازت  و  اإلندونيسية.  السوق  يف  2008م  عام  من  األول  الربع 
السعودية ىلع نسبة 51% من شركة بي تي أكسيس تيليكوم إندونيسيا يف سبتمبر 
مليار   3.2 حوالي  يعادل  )ما  اندونيسية  روبية  تريليون   7.8 رأسمالها  والبالغ  2007م 
ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ(. ويف 6 أبريل 2011م زادت شركة 
بنسبة  إندونيسيا  تيليكوم  أكسيس  تي  بي  السعودية حصتها يف شركة  االتصاالت 
كاستثمار  االستثمار  هذا  تصنيف  إعادة  تم  ذلك  ىلع  وبناء   ،%80.10 لتبلغ   %29.10
القيمة  التابعة بداًل من استثمار يف مشاريع مشتركة، و تم استخدام  يف الشركات 
من  الناتجة  الشهرة  الحتساب  وذلك  2011م  أبريل   6 يف  األصول  لصايف  العادلة 
تيليكوم  الشركة نسبة 29.10% كحصة إضافية يف شركة بي تي أكسيس  استحواذ 
اإلندونيسية من واقع التقارير الخاصة بتحديد تلك القيمة والتي تم االنتهاء منها يف 
نهاية الربع الرابع من عام 2011م، وقد ترتب ىلع ذلك إعادة توزيع املبالغ املسجلة 
سابًقا للشهرة. )انظر إيضاح رقم 33 يف القوائم املالية املوحدة للعام املالي 2013م(.

أو  صكوك  شكل  ىلع  مصدرة  دين  أدوات  أي  أعاله  التابعة  للشركات  يوجد  وال 
سندات. 
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االستثمارات . 4

االستثمارات املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية   .1

االستثمارات يف املشاريع املشتركة	 

شركة أوجيه لالتصاالت املحدودة – دولة اإلمارات العربية املتحدة	 
إمارة دبي بدولة  أوجيه لالتصاالت املحدودة هي شركة قابضة مسجلة يف  شركة 
اإلمارات العربية املتحدة، ولديها استثمارات يف شركات تعمل يف قطاع االتصاالت 
يف تركيا وجنوب أفريقيا. حازت شركة االتصاالت السعودية ىلع نسبة 35% من شركة 
أوجيه لالتصاالت يف أبريل 2008م والبالغ رأسمالها 3.6 مليار دوالر أمريكي )ما يعادل 

حوالي 13.5 مليار ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ(. 

مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة – ماليزيا	 
بيناريانج املاليزية شركة استثمارية قابضة يف ماليزيا، كانت تمتلك 100% من مجموعة 
التي تعمل يف قطاع االتصاالت املتنقلة يف   )Maxis( املاليزية  القابضة  ماكسيس 
ماليزيا والتي لم تكن مدرجة يف السوق املالية املاليزية، وقد تم يف شهر نوفمبر 
2009م طرح 30% من أسهم ماكسيس لالكتتاب العام وأدرجت تبعًا لذلك يف السوق 
املالية املاليزية، كما تم بيع حصة أخرى تبلغ 5% يف شهر يوليو 2012، وبذلك انخفضت 
نسبة ملكيتها يف شركة ماكسيس إلى 65%. لدى بيناريانج القابضة استثمارات أخرى 
إيرسيل)Aircel(” وإندونيسيا  الهند “شركة  اتصاالت تعمل يف كل من  يف شركات 
“شركة بي تي أكسيس تيليكوم إندونيسيا” )انظر إيضاح رقم7 ورقم 33 يف القوائم 

املالية املوحدة للعام املالي 2013م(.
يف  بيناريانج  مجموعة  من   %25 نسبة  ىلع  السعودية  االتصاالت  شركة  حازت  وقد 
سبتمبر 2007م والبالغ رأسمالها 20.7 مليار رينجت ماليزي )ما يعادل حوالي 23 مليار 

ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ(. والغرض من هذا االستحواذ كان 
ذات  الدول  يف  التواجد  خالل  من  قوي  قدم  موطئ  وإيجاد  كبير  بشكل  االنفتاح 

التعداد السكاني العالي واملشابهة بشكل كبير للسوق املحلية.

االستثمارات يف الشركات الزميلة	 

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

العربية للكوابل البحرية املحدودة والبالغ رأسمالها 75 مليون ريال سعودي.

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

كما يف ذلك التاريخ(.
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شركة مراكز االتصال – اململكة العربية السعودية	 
تم تأسيس شركة مراكز االتصال )ذات مسؤولية محدودة مختلطة( لتقديم خدمات 
مراكز االتصال واستعالمات الدليل مع شركة أيجز )Aegis( يف نهاية ديسمبر 2010م 
يف اململكة العربية السعودية. وتمتلك شركة االتصاالت السعودية حصة تبلغ حوالي 
)عدد  سعودي  ريال  مليون   4.5 رأسمالها  والبالغ  االتصال  مراكز  شركة  من   %50

األسهم اململوكة 225.001 من أصل 450.000 سهم(. 

االستثمارات األخرى  .2

صندوق رأس املال الجريء	 
الجريء،  املال  رأس  صندوق  يف  باالستثمار  السعودية  االتصاالت  شركة  قامت 
واملتخصص باالستثمار يف الشركات الناشئة والصغيرة واملتوسطة الحجم التي تعمل 
يف مجاالت االتصاالت وتقنية املعلومات يف السوق السعودي واألسواق العاملية 
األخرى، بمبلغ مبدئيًا يبلغ خمسون مليون دوالر أمريكي بما يعادل 187.5 مليون ريال 
سعودي بتمويل ذاتي )املدفوع منه مبلغ 25 مليون دوالر بما يعادل 93.8 مليون 
أولية  الوحيد يف هذا الصندوق كمرحلة  ريال سعودي( وستكون الشركة املستثمر 
وسيتم دعوة شركات محلية ودولية لالستثمار يف هذا الصندوق يف مراحل الحقة. 
إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  وأسواق  املحلي  السوق  الصندوق  وسيستهدف 
وسوف  للصندوق.  االستثمارية  املخاطر  تقليل  بهدف  املتحدة  والواليات  وأوروبا 
العاملية  الشركات  كبريات  من  وهي  الصندوق  بإدارة  كابيتال  إيرس  شركة  تقوم 

املختصة يف إدارة صناديق رأس املال الجريء.

الشركة السعودية لقياس وسائل االعالم 	 
الشركة  يف  باالستثمار  2013م  العام  خالل  السعودية  االتصاالت  شركة  قامت 
حاليًا، وستقوم يف  التأسيس  تحت  اإلعالم؛ وهي شركة  لقياس وسائل  السعودية 
اإلعالمي  السوق  تزويد  بهدف  التلفزيونية  املشاهدة  نسب  بقياس  تشغيلها  حال 
بمعلومات تستند إلى مصدر املعلومة الصحيح. تمتلك شركة االتصاالت السعودية 
ما نسبته 14.15% من رأس مال الشركة والبالغ 39.8 مليون ريال سعود،؛ ما يعادل 
5.6 مليون ريال سعود،؛ علمًا بأن املبلغ املدفوع كما يف 31 ديسمبر 2013م يبلغ 3.2 

مليون ريال سعودي.
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األداء املالي للمجموعة ب. 
بلغ صايف الربح لعام 2013م مبلغ 9,897 مليون ريال مقابل 7,276 مليون ريال لعام 
2012م وذلك بارتفاع قدره 36%. وبلغت ربحية السهم لعام 2013م 4.95 ريال مقابل 
3.64 ريال لعام 2012م، فيما بلغ إجمالي الربح لعام 2013م 27,413 مليون ريال مقابل 
التشغيلي  الربح  وبلغ   .%9 قدره  و  بارتفاع  وذلك  2012م  لعام  ريال  مليون   25,262
لعام 2013م مبلغ 10,989 مليون ريال مقابل 9,746 مليون ريال لعام 2012م وذلك 
بارتفاع قدره 13%. كما بلغ الربح قبل االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائب 
2012م  ريال لعام  16,274 مليون  ريال مقابل  18,470 مليون  2013م  )EBITDA( لعام 
وذلك بارتفاع قدره 14%. وارتفع التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية لعام 2013م 
مقارنة بعام 2012م بنسبة 25%، كما ارتفع حجم إجمالي األصول ليبلغ 87,360 مليون 
ريال يف نهاية عام 2013م مقابل 82,505 مليون ريال يف نهاية عام 2012م، بارتفاع 
قدره 6%، كما بلغت الخصوم 31,197 مليون ريال يف نهاية عام 2013م مقابل 31,320 
2012م. وتتمتع املجموعة بمركز مالي قوي وأرباح عالية  مليون ريال يف نهاية عام 
 %10 بنسبة  2013م  عام  بنهاية  نمت  التي  املساهمين  حقوق  إيجابيًا ىلع  انعكست 

لتصل إلى 56,230 مليون ريال مقابل 51,337 مليون ريال يف نهاية عام 2012م.

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

املعطيات كنقل البيانات والخطوط املؤجرة وخدمات اإلنترنت والتجارة اإللكترونية.

والقطاعات التشغيلية الرئيسة ىلع مستوى املجموعة هي:
قطاع الجوال، وتشمل خدماته الرئيسة: الهاتف الجوال وخدمات الجيل الثالث 	 

والرابع والبطاقات مسبقة الدفع والتجوال الدولي والرسائل.
البطاقة 	  وهواتف  الثابت  الهاتف  الرئيسة:  خدماته  وتشمل  الهاتف،  قطاع 

واالتصال البيني واالتصاالت الدولية.
قطاع املعطيات، وتشمل خدماته الرئيسة: الدوائر املؤجرة لنقل البيانات وخط 	 

العميل الرقمي )DSL( واإلنترنت.
غير موزعة: وتشمل بعض العناصر التي ال يمكن ربطها بالقطاعات التشغيلية 	 

الرئيسة للمجموعة أعاله.

ويبين الجدول التالي األثر املالي لألنشطة الرئيسة ىلع مستوى املجموعة خالل 
عام 2013م: 

اإلجماليغير موزعةاملعطياتالهاتفالجوالالبيان )ماليين الرياالت(

45,605)938(28,9034,88112,759              إيرادات الخدمات
3,3472,2106331886,378االستهالك واإلطفاء

9,897)220(3,9135325,672صايف الدخل 
29,03623,6817,29527,34887,360إجمالي األصول
18,2297,4382,6992,83131,197إجمالي الخصوم

خالصة أصول وخصوم املجموعة ونتائج أعمالها عن السنوات املالية الخمس األخيرة:

البيان )ماليين الرياالت(
2009

موحدة 
)مراجعة(

2010
موحدة 
)مراجعة(

2011
موحدة 
)مراجعة(

2012
موحدة 
)مراجعة(

*2013
موحدة 
)مراجعة(

قائمة الدخل:

55,66259,36245,605 51,787 50,780 إيرادات النشاط

)34,616()48,154()44,491 ()40,809()37,967(مصاريف النشاط

11,17111,20810,989 10,978 12,813 مجمل ربح النشاط

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

)551()1,938()759()1,541()1,267(الزكاة والضرائب وحقوق امللكية غير املسيطرة

9,4367,7297,2769,897 10,863 صايف الدخل
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البيان )ماليين الرياالت(
2009

موحدة 
)مراجعة(

2010
موحدة 
)مراجعة(

2011
موحدة 
)مراجعة(

2012
موحدة 
)مراجعة(

*2013
موحدة 
)مراجعة(

قائمة املركز املالي:

18,70421,96728,79332,161 22,663 أصول متداولة ) أ (

26,61825,26325,28819,650 29,341 خصوم متداولة ) ب (

3,50512,511)3,296()7,914()6,678(رأس املال العامل ) أ - ب (

18,70421,96728,79332,161 22,663 أصول متداولة

5,1125,0324,97612,189 4,966 األصول األخرى غير املتداولة

86,96584,40384,13543,010 81,959 األصول الثابتة وغير امللموسة

110,781111,402117,90487,360 109,588 إجمالي األصول

25,26325,28819,650 26,618 29,341 الخصوم املتداولة

21,74123,96026,1246,976 22,711 مرابحات طويلة األجل

8,9588,0977,5974,571 6,703 الخصوم األخرى

57,31757,32059,00931,197 58,755 إجمالي الخصوم

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

االحتياطيات واألرباح املبقاة وفروقات
الترجمة

 22,035 24,99626,90831,33736,230

44,99646,90851,33756,230 42,035 حقوق املساهمين

)67(8,4687,1747,558 8,798 حقوق امللكية غير املسيطرة

53,46454,08258,89556,163 50,833 حقوق امللكية

110,781111,402117,90487,360 109,588 إجمالي الخصوم وحقوق امللكية

قائمة التدفق النقدي

18,98916,48812,02619,635 15,956 صايف التدفق النقدي التشغيلي

)15,662()9,243()8,264()12,365()13,542(صايف التدفق النقدي االستثماري

)4,427()4,252()7,686()8,283()2,765(صايف التدفق النقدي التمويلي

)454()1,469(538)1,659()351(صايف التدفق النقدي

7,7106,0516,5891,614 8,061 النقد والنقد املماثل أول الفترة

النقد والنقد املماثل أخر الفترة-أصول محتفظ 
بها للبيع

----)200(

6,0516,5895,120960 7,710 النقد والنقد املماثل أخر الفترة

* بدءًا من عام 2013م، قامت املجموعة بتطبيق معيار االستثمارات املسجلة وفقًا 
املشاريع  يف  استثماراتها  ىلع  التناسبي  التوحيد  من  بداًل  امللكية  حقوق  لطريقة 
طريقة  وفق  االستثمار  عن  )املحاسبة   16 رقم  املحاسبي  للمعيار  وفقًا  املشتركة 
االيضاح  )انظر  القانونيين،  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  الصادر عن  امللكية(  حقوق 
الخاص بتطبيق طريقة حقوق امللكية بداًل عن طريقة التوحيد التناسبي صفحة رقم 
 31 يف  املنتهية  للسنة  املالية  البيانات  عرض  بإعادة  املجموعة  قامت  وعليه   .)28
ديسمبر 2012م يف القوائم املالية السنوية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 
2013م لتتماشى مع التصنيف املستخدم دون أن يكون لهذا التطبيق أثر ىلع صايف 

الربح وحقوق املساهمين.

التحليل الجغرايف إليرادات الخدمات املوحدة ىلع مستوى املجموعة:	 

ريال  مليون   45,605 بلغت  إيرادات  إجمالي  2013م  عام  خالل  املجموعة  حققت 
ساهمت االستثمارات الخارجية ىلع مستوى املجموعة بما نسبته 6% منها والجدول 

التالي يوضح التوزيع الجغرايف لها وفقًا الستثمارات املجموعة االسترايجية:
اإليرادات املحلية )ماليين 

الرياالت(
اإليرادات الدولية )ماليين الرياالت(

اإلجمالي*

االتصاالت السعودية و الشركة 
العربية لخدمات اإلنترنت 

واالتصاالت املحدودة )أول( 
و شركة االتصاالت لالستثمار 

التجاري املحدودة وشركة سيل 
املتقدمة املحدودة )سيلكو(

شركة إس تي سي 
 )VIVA( البحرين

شركة إنتغرال
القابضة

شركة االتصاالت 
)VIVA( الكويتية

42,9091,2104942,42447,037

* تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم املالية املتعلقة بإيرادات الخدمات املتبادلة مع 
الشركات التابعة مبلغ )1,432( مليون ريال سعودي
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إليرادات  جغرايف  تحليل  يتوافر  ال  فإنه  لإليرادات  املحلي  التوزيع  يخص  فيما  أما 
الناتج  اإليراد  القطاع وذلك ألن  لطبيعة عمل  الشركة ىلع املستوى املحلي نظرًا 
عن العميل ليس مرتبط بمنطقة واحدة. حيث يتم إنشاء حساب العميل يف منطقة 
يتم فوترته عليها قد تكون حدثت يف عدة مناطق وذلك  التي  بينما املكاملات  ما 
التي يجريها  الدولي  الدولية والتجوال  أما املكاملات  حسب تواجده داخل اململكة، 
للمملكة  الجغرافية  الحدود  خارج  تتم  ألنها  منطقة  بأي  ربطها  يمكن  فال  العميل 

العربية السعودية.

أبرز النتائج التشغيلية ىلع مستوى املجموعة لعام 2013م مقارنة بعام 2012م:

2013البيان )ماليين الرياالت(
موحدة

 2012
%التغيرموحدة*

قائمة الدخل: 

2%45,60544,745860إيرادات الخدمات

)7%(1,292)19,483()18,191(تكلفة الخدمات

9%27,41425,2622,152إجمالي الدخل

6%)909()15,516()16,425(املصروفات التشغيلية

13%10,9899,7461,243الدخل من العمليات التشغيلية

اإليرادات واملصروفات األخرى ومخصص الزكاة والضرائب 
)56%(1,378)2,470()1,092(وحقوق امللكية غير املسيطرة

36%9,8977,2762,621صايف الدخل

لتتماشى  2012م  ديسمبر   31 املنتهية يف  للسنة  املالية  البيانات  عرض  إعادة  تم   *
مع التصنيف املستخدم للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013م دون أن يكون لهذا 
التطبيق أثر ىلع صايف الربح وحقوق املساهمين )انظر اإليضاح الخاص بتطبيق طريقة 

حقوق امللكية بداًل عن طريقة التوحيد التناسبي صفحة رقم 21(.

أهم أسباب ارتفاع صايف الدخل لعام 2013م مقارنة بعام 2012م بنسبة 36% يعزى 
بشكل رئيسي إلى:

 	 )%13 )نسبة  ريال  مليون   1,243 بمبلغ  2013م  للعام  التشغيلي  الربح  ارتفاع 
مقارنة بالعام السابق، نتيجة الرتفاع إيرادات الخدمات للعام 2013م بمبلغ 860 
مليون ريال )نسبة 2%( مقارنة بالعام السابق، وانخفاض تكلفة الخدمات بمبلغ 
1,292 مليون ريال )نسبة 7%( مقارنة بالعام السابق، وذلك ىلع الرغم من ارتفاع 
املصروفات التشغيلية خالل العام 2013م بسبب تسجيل مبلغ غير نقدي وغير 
متكرر قدره 1,104 مليون ريال خسائر انخفاض متعلقة باالستثمارات نتيجة اعادة 

تقييم استثمارات الشركة يف آسيا “إيرسل وأكسيس” خالل النصف األول. 

انخفاض الخسائر من االستثمارات املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية خالل 	 
لعدم  كنتيجة  السابق،  بالعام  مقارنة  ريال  مليون   1,063 بمبلغ  2013م  العام 
توحيد نتائج شركة إيرسل بسبب قيام املجموعة بمراجعة استثماراتها الخارجية 
يف مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة )مشروع مشترك( بما يف ذلك طريقة 
الفعلية املشتركة ىلع هذه االستثمارات وما  إدارتها وتحديد مدى السيطرة 
نتج عن ذلك من توقيع تعديل ىلع االتفاقية مع باقي الشركاء يف مجموعة 
قامت  وعليه  إيرسل.  مجموعة  يف  التشغيلية  بحقوقها  يتعلق  فيما  بيناريانج 
حقوق  بطريقة  إيرسل  مجموعة  يف  حصتها  معالجة  عن  بالتوقف  املجموعة 
امللكية ابتداءًا من الربع الثاني 2013م والذي نتج عنه قيام املجموعة بعكس 
 30 الى   2013 أبريل   1 من  للفترة  إيرسل  مجموعة  خسائر  صايف  من  حصتها 
نتائج  توحيد  عدم  وكذلك  سعودي.  ريال  مليون   795 والبالغة   2013 سبتمبر 
شركة أكسيس )أصول محتفظ بها للبيع( ابتداءًا من الربع الثاني لعام 2013م 

مقارنة بالعام السابق.

 	 752 بمبلغ  األخرى(  واملصروفات  اإليرادات  )ضمن  األخرى  اإليرادات  ارتفاع 
من  إيرادات  إلى  يعود  الرئيسي  والسبب  السابق،  بالعام  مقارنة  ريال  مليون 
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وتقنية  االتصاالت  بهيئة  الخاص  الشاملة  الخدمة  بصندوق  متعلقة  مشاريع 
املعلومات، وإلى إيرادات مبيعات األجهزة وإيرادات املشاريع الكبيرة.

انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 534 مليون ريال مقارنة بالعام السابق.	 

أسعار 	  ناتجة عن فروقات  غير محققة  تم تسجيل خسائر  2013م،  العام  خالل 
صرف العمالت بمبلغ 1,122 مليون ريال، والسبب الرئيسي يعود إلى االنخفاض 

الذي حدث لليرة التركية خالل العام.

مرابحات املجموعة 

وتتمثل يف:
2013 موحدةالبيان ) ماليين الرياالت(

1,561قصيرة األجل

6,976طويلة األجل

8,537 اإلجمالي

وتفاصيلها كما يلي:

شركة االتصاالت السعودية – اململكة العربية السعودية	 

املرابحة  أساس  تمويل ىلع  تسهيالت  2007م ىلع  الرابع  الربع  الحصول خالل  تم 
بين  املتبادل  العائد  معدل  أساس  ىلع  بماليزيا  املحلية  املصارف  فروع  أحد  من 
البنوك املاليزية ) كاليبور ( + 0.45 نقطة أساس، مدة التمويل 120 شهرًا، وتبلغ قيمة 
التسهيالت املستخدمة كما يف 31 ديسمبر 2013م مبلغ 1,688 مليون ريال سعودي. 

2008م ىلع تسهيالت تمويل ىلع أساس املرابحة من  أبريل  الشركة يف  وحصلت 
عدة بنوك محلية، مدة التمويل 120 شهرًا، وتبلغ قيمة التسهيالت املستخدمة كما 

يف 31 ديسمبر 2013م مبلغ 9,500 مليون ريال سعودي. 

املرابحة  أساس  تمويل ىلع  تسهيالت  2010م ىلع  الثالث  الربع  خالل  حصلت  كما 
من عدة بنوك محلية بمبلغ 1,000 مليون ريال سعودي لم يتم استخدامها حتى 31 

ديسمبر 2013م.

كما حصلت خالل الربع الثالث 2011م ىلع تسهيالت تمويل ىلع أساس املرابحة من 
عدة بنوك محلية، مدة التمويل 120 شهرًا، بمبلغ 2,250 مليون ريال سعودي لم يتم 

استخدامها حتى 31 ديسمبر 2013م.

من  املستحقة  األقساط  بسداد  2008م  عام  من  الرابع  الربع  خالل  الشركة  بدأت 
4,755 مليون  2013م  31 ديسمبر  تسهيالت التمويل، وبلغت املبالغ املسددة حتى 
ريال سعودي، منها 1,054 مليون ريال سعودي تم تسديدها خالل اإلثني عشر شهرًا 

املنتهية يف 31 ديسمبر2013م.

وتبلغ إجمالي التسهيالت القائمة كما يف 31 ديسمبر 2013 مبلغ 6,433 مليون ريال 
سعودي.

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت )أول( – اململكة العربية السعودية	 

التجارية  البنوك  أحد  بالحصول ىلع تمويل إسالمي قصير األجل من  الشركة  قامت 
يف ديسمبر 2013 بمبلغ 74 مليون ريال سعودي بمعدل فائدة )سايبور( +5% ويتم 

سداده خالل سنة.

ويبلغ إجمالي التسهيالت القائمة كما يف 31 ديسمبر 2013م مبلغ 74 مليون ريال سعودي. 

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

أساس  تمويل ىلع  بالحصول ىلع   2010 عام  من  االول  الربع  الشركة خالل  قامت 
املرابحة من أحد البنوك التجارية بمبلغ 20 مليون دينار كويتي )ما يعادل265.7 مليون 
تم  +1.5%. كما  )كايبور(  فائدة  6 سنوات وبمعدل  يتم سداده خالل  ريال سعودي( 
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أحد  من  التورق  أساس  تمويل ىلع  2010 ىلع  عام  من  االول  الربع  الحصول خالل 
البنوك التجارية بمبلغ 20 مليون دينار كويتي )ما يعادل265.7 مليون ريال سعودي(، 
يتم سداده خالل 6 سنوات بمعدل فائدة )كايبور( +1.5%. كما تم الحصول خالل الربع 
 28.3 بمبلغ  التجارية  البنوك  أحد  ائتمانية من  2013م ىلع تسهيالت  عام  الثاني من 
مليون دينار كويتي)ما يعادل 376 مليون ريال سعودي(، يتم سداده خالل 5 سنوات 
2013 ىلع  الثاني من عام  الربع  3% )اليبور(. كما تم الحصول خالل  وبمعدل فائدة 
دينار كويتي  مليون   10 بمبلغ  التجارية  البنوك  أحد  املرابحة من  أساس  تمويل ىلع 
5 سنوات وبمعدل فائدة  )ما يعادل 132.9مليون ريال سعودي(، يتم سداده خالل 

)كايبور( +%1.5.

و يبلغ إجمالي التسهيالت القائمة كما يف 31 ديسمبر 2013 مبلغ 65.7 مليون دينار 
كويتي)ما يعادل 873 مليون ريال سعودي(

شركة إس تي سي البحرين )VIVA( )ش.م.ب.م( – مملكة البحرين	 

الثالث من عام 2012م بالحصول ىلع تمويل ىلع أساس  الربع  قامت الشركة خالل 
املرابحة من أحد البنوك التجارية بمبلغ 10.8 مليون دينار بحريني )ما يعادل 107.4 مليون 

ريال سعودي(، يتم سداده خالل 8 سنوات وبمعدل فائدة 3 أشهر )بايبور( +%0.65.

كما تم الحصول خالل الربع الثالث من عام 2012 ىلع تمويل ىلع أساس املرابحة 
من أحد البنوك التجارية بمبلغ 105.6 مليون دينار بحريني )ما يعادل 1,057مليون ريال 

سعودي(، يتم سداده خالل 5 سنوات بمعدل فائدة 3 أشهر )بايبور( +%0.60 .

ويبلغ إجمالي التسهيالت القائمة كما يف 31 ديسمبر 2013 مبلغ 116.3 مليون دينار 
غير املتداول من  الجزء  يتضمن  ريال سعودي(. كما  1,157 مليون  يعادل  بحريني)ما 
املرابحات والقروض ىلع مرابحات إسالمية بحوالي 110 مليون ريال سعودي مقابل 

رهن أصول ثابتة. 

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

بيان
ماليين 
الرياالت

السعودية
السببالوصف

4,061الرسوم الحكومية
ما يتم سداده أو تحميله ىلع الفترة وفقًا ألحكام 

التراخيص املمنوحة للشركة مقابل تقديم الخدمة 
تجاريًا ورسوم استخدام الطيف الترددي.

متطلب 
نظامي

3,762أنصبة أرباح

ما يتم سداده أو تحميله ىلع الفترة كتوزيعات 
أرباح للحكومة والجهات شبه الحكومية )صندوق 

االستثمارات العامة واملؤسسة العامة للتقاعد 
واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(.

متطلب 
نظامي

ما يتم سداده أو تحميله ىلع الفترة وفقًا ألحكام 530التأمينات االجتماعية
نظام العمل يف اململكة العربية السعودية.

متطلب 
نظامي

الزكاة وضريبة االستقطاع 
201وأخرى

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
تمثل املبالغ النظامية املستحقة واملدفوعة 8,554

لحكومة اململكة العربية السعودية.

تطبيق طريقة حقوق امللكية بداًل عن طريقة التوحيد التناسبي 

قوائمها         يف  املشتركة  املشاريع  يف  استثماراتها  وتوحد  تعالج  املجموعة  كانت 
الدولي             املعيار  مع  يتوافق  بما  التناسبي،  التوحيد  لطريقة  وفقًا  املوحدة  املالية 
رقم 31 يف ظل عدم تغطية ذلك يف املعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين 
الدولية بإصدار املعيار  2011م قام مجلس معايير املحاسبة  12 مايو  القانونيين. يف 
املحاسبي الدولي رقم 11 كبديل للمعيار الدولي رقم 31 والذي تضمن إلغاء تطبيق 
من             ابتداءًا  امللكية  حقوق  طريقة  عنها  بداًل  واستخدام  التناسبي  التوحيد  طريقة 
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1 يناير 2013م. وعليه فإن املجموعة بدءًا من عام 2013م وبأثر رجعي، قامت بتطبيق 
طريقة حقوق امللكية ىلع مشاريعها تحت السيطرة املشتركة وفقًا للمعيار رقم 16 
السعودية  الهيئة  الصادر عن  )املحاسبة عن االستثمار وفق طريقة حقوق امللكية( 

للمحاسبين القانونيين.

وفيما يلي إيضاح يبين مقارنة ألهم بنود قائمتي املركز املالي والدخل بعد وقبل 
تطبيق معيار املحاسبة عن االستثمار وفق طريقة حقوق امللكية لفترة املقارنة:

)بماليين الرياالت السعودية(
السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2012

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية
قبل تطبيق طريقة حقوق امللكية)معدلة(

44,74559,363إيرادات الخدمات

25,26233,589إجمالي الدخل

7,2767,276صايف الدخل

82,505117,904إجمالي األصول

31,32059,009إجمالي الخصوم

11,36530,842إجمالي املرابحات والقروض

51,33751,337حقوق املساهمين

15,72312,026صايف التدفق النقدي التشغيلي

)9,243()12,802(صايف التدفق النقدي االستثماري

)4,252()4,989(صايف التدفق النقدي التمويلي

)1,469()2,068(صايف التدفق النقدي

3,6826,589النقد والنقد املماثل أول الفترة

1,6145,120النقد والنقد املماثل آخر الفترة

العقوبات والجزاءات والقيود االحتياطية

اصدرت لجنة الفصل يف هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات )CITC( عدد من القرارات 
ضد شركة االتصاالت السعودية، ولم تركن الشركة لهذه القرارات بل تظلمت ىلع ما 
ورد فيها بناءًا ىلع نظام االتصاالت الصادر من املقام السامي، وتتنوع أسباب القرارات 

الصادرة من لجنة الفصل، فبعضها يتعلق بكيفية إصدار شرائح االتصال مسبقة الدفع، 
والبعض اآلخر يتعلق بما ينسب للشركة من تقديم عروض غير معتمدة من الهيئة، 
كما يوجد بعض من القرارات املتعلقة بشكاوى العمالء والتي ترى الهيئة أن الشركة 
تتأخر يف الرد عليها، حيث بلغ عدد القضايا الصادرة ضد الشركة )601( قضية يف العام 
املالي 2013م، بقيمة إجمالية قدرها )650( مليون ريال. كما أن الشركة قامت استنادًا 
لنظام االتصاالت برفع دعاوى إدارية أمام املحكمة االدارية )ديوان املظالم( للطعن 

يف قرارات لجنة الفصل حيث صدر من ديوان املظالم األحكام التالية:
اجمالية . 1 بقيمة  حكمًا   )12( الشركة  لصالح  الصادرة  االبتدائية  األحكام  عدد  بلغ 

قدرها )35,253,000( ريال.
اجمالية . 2 بقيمة  )2( حكمان  الشركة  لصالح  الصادرة  النهائية  األحكام  بلغ عدد 

قدرها )5,166,000( ريال.
أما ما يتعلق باألحكام النهائية الصادرة ضد الشركة فعددها )12( حكمًا بقيمة . 3

إجمالية تبلغ )343,000( ريال.

املخاطر املحتملة

مخاطر التشغيل	 

ال يخلو أي قطاع اقتصادي من مخاطر محتملة، وال شك أن هناك بعض املخاطر 
التـي قد تعتـرض عمل االتصاالت السعودية وفقًا لتطورات قطاع االتصاالت الذي 
يشهد تطورات سريعة، ويمكن تلخيص أهم املخاطر يف الترخيص بدخول مشغلين 
افتراضيين وارتفاع حدة املنافسة، والحاجة إلى توفير خدمات متميـزة ومتنوعة ذات 
من  لكثيـر  تحديًا  يشكل  أصبح  الذي  السريع  التقني  والتطور  للعمالء،  عالية  جودة 
تقنيات  بتبني  املسارعة  عليها  يجب  حيث  االتصاالت،  قطاع  يف  العاملة  الشركات 
جديدة ذات تكلفة عالية قد تحتمل مخاطر مرتفعة. وال شك أن االتصاالت السعودية 
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وىلع مستوى املجموعة أخذت ذلك بعين االعتبار عند بناء استراتيجياتها، بما يضمن 
املحافظة ىلع مركزها الريادي ومكانتها يف السوق املحلية والدولية.

املخاطر املالية	 

مخاطر القيمة العادلة:
القيمة العادلة هي املبلغ الذي يمكن أن تتم به مبادلة أصل أو سداد التـزام بين أطراف 
مطلعة وراغبة يف التعامل وبشروط تعامل عادلة. إن القيمة املسجلة لكل األدوات 

املالية تقارب قيمتها العادلة كما يف 31 ديسمبر 2013م و 2012م واملبينة يف ما يأتي:

والدائنين 	  يماثله، حسابات املدينين  النقد وما  العادلة لكل من  القيمة  تعتبر 
لطبيعة  نتيجة  املسجلة  للقيمة  مقاربة  األخرى  والدائنة  املدينة  واألرصدة 

فترتها قصيرة األجل.

تستند القيمة العادلة لألسهم يف األسواق النشطة وفقًا ألسعار السوق.	 

النقدية 	  التدفقات  ىلع  والقروض  الحكومية  للسندات  العادلة  القيمة  تستند 
املخصومة.

ال تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية الخاصة باملجموعة 
تختلف كثيـرًا عن قيمتها الدفترية.

مخاطر معدالت العوائد:

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

مخاطر تغير أسعار الصرف: 

هي مخاطر التغير يف قيمة األدوات املالية بسبب التغيـرات يف أسعار صرف العمالت 
يف  والدخول  األجنبية  العمالت  صرف  أسعار  تقلبات  بمراقبة  اإلدارة  تقوم  األجنبية. 
العملة  أن  كما  الصرف،  أسعار  تغير  مخاطر  من  للحد  الحاجة،  عند  تحوط  اتفاقيات 
بها  تتعامل  التي  األساسية  العملة  وهو  السعودي  الريال  هي  للمجموعة  الرسمية 

املجموعة وسعره ثابت حاليًا وبهامش بسيط مقابل الدوالر األمريكي.

مخاطر االئتمان:

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

ىلع مناطق عديدة .

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

ملخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.
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سياسة الشركة يف توزيع األرباح

تنص املادة )44( من النظام األساسي لشركة االتصاالت السعودية ىلع توزيع أرباح 
الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى 

ىلع الوجه اآلتي: 

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

وقف التجنيب. 

 للجمعية العامة العادية، بناءًا ىلع اقتراح مجلس اإلدارة، أن تجنب نسبة من 	 
األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل )5%( من رأس املال 	 
املدفوع.

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

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

كما تنص املادة )45( من النظام األساسي 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.

والتوقعات  النقدية  الشركة  وتدفقات  املحققة  األرباح  ىلع  األرباح  توزيع  يتوقف 
يف  األخذ  مع  جديدة  أعمال  يف  واالستثمارات  الرئيسة  لالستثمارات  املستقبلية 

االعتبار أهمية املحافظة ىلع وضع مالي قوي ملقابلة أي تغييرات يف الوضع العام 
أو أي تغييرات هامة يف قطاع االتصاالت. وقد اعتادت شركة االتصاالت السعودية 
ىلع صرف أرباح ربعية مجزية مقارنًة بصايف األرباح املحققة وصايف التدفق النقدي. 
أنه ال  إال  للمساهمين،  ربعي  أرباح سنوية بشكل  توزيع  الشركة  وبالرغم من توقع 
توجد أية ضمانات لتوزيع األرباح بشكل مستمر، كما ال يوجد ضمانات لقيمة األرباح 
املوزعة يف كل عام، كما قد تتغير سياسة توزيع األرباح من وقت آلخر، ويتم توزيع 

األرباح النقدية بالريال السعودي.

املساهمة يف الناتج الوطني 

بلغ إجمالي مساهمة شركة االتصاالت السعودية يف الناتج املحلي الوطني منذ عام 
2000م وحتى نهاية العام 2013م أكثر من 120 مليار ريال ويمثل هذا املبلغ الرسوم 

الحكومية املدفوعة للدولة ونصيب الدولة من األرباح السنوية.

التوجهات االستراتيجية  ج. 
واصلت الشركة توجهاتها االستراتيجية انطالقًا من محورها األساسي “العميل” مع 
الشركة  تبنت  وقد  العمالء.  شرائح  لكافة  مميزة  تجربة  تقديم  ىلع  الدائم  حرصها 
استراتيجيات مستقبلية تواكب التطورات املتسارعة يف عالم االتصال الرقمي، وتحقق 
عبر  بمختلف شرائحهم، وذلك  لعمالئها  حاجات ومتطلبات جديدة  بروز  بين  التوازن 

التركيز ىلع األولويات التالية:

الريادة يف تقديم خدمات الجيل الجديد للنطاق العريض وكسب فرص النمو يف 	 
السوق من خالل التوجه املتكامل يف تقديم الخدمات لقطاعي األفراد والسكني

املحافظة ىلع ريادة قطاع األعمال، وقيادة النمو يف تقديم خدمات األعمال 	 
فيما يخص االقتصاد الرقمي
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التمّيز يف تقديم تجربة متكاِملة للعمالء 	 

االستثمار األمثل يف البنى التحتية للمحافظة ىلع قيادة تكنولوجيا االتصاالت	 

تحقيق الكفاءة والفعالية التشغيلية 	 

املشتريات  د. 
إلى  للوصول  كبيرًا  تحواًل  السعودية  االتصاالت  شركة  يف  املشتريات  قطاع  شهد 
أىلع املستويات واملعايير العاملية يف العمل. وقد تم تعيين قيادة جديدة للقطاع 
يف نهاية 2013م، للعمل ىلع تعزيز خفض تكاليف املشتريات والنهوض بالقطاع من 
الدور الحالي املتمثل باملسؤولية اإلدارية وتحويل هذا الدور إلى مهمة أو مسؤولية 
باستمرارية  التحول، مع االهتمام  برنامج  عبر  الشركة  استراتيجية يف منظومة عمل 

أعمال املشتريات وضمان مصالح الشركة.

ولتحقيق هذا الهدف، فقد تم وضع مبادرات لهذه التوجهات الجديدة، ووضع إجراءات 
وأنظمة حوكمة جديدة لتطبيقها خالل العام 2014م لتحقيق ودعم تنفيذ استراتيجيات 
الشركة للنمو يف اإليرادات وبالتالي الربحية عبر تقديم الخدمات يف الوقت املطلوب 
وتحسين وتنمية قاعدة اإلمداد املحلية لضمان استمرارية األعمال يف خضم التغييرات 
املستمرة يف سوق االتصاالت، كما عمدت شركة االتصاالت السعودية أيضًا إلى عمل 
تقييم شامل للموردين العامليين واملحليين الختيار األنسب واألكثر قدرة ملساندة 

االتصاالت السعودية يف تحقيق أهدافها وتعزيز موقعها التنافسي.

املوارد البشرية  هـ. 
تعمل الشركات املتقدمة يف صناعة االتصاالت ىلع إعادة هيكلة قطاعاتها األساسية 
واملساندة بشكل دوري للتعامل مع تحديات السوق والتي أملتها الضرورة املتمثلة 
التي تقدمها تلك الشركات وسعيها الحثيث نحو  يف تعدد واتساع نطاق الخدمات 

التطوير والتحديث ومواكبة التطلعات املستمرة لعمالئها وموظفيها. 

وبهذا الخصوص فقد عملت اإلدارة التنفيذية للشركة وبالتعاون مع أحد بيوت الخبرة 
أكثر  وجعله  اعتماده  تم  الذي  اإلداري  التنظيم  أشكال  أنسب  اختيار  ىلع  العاملية 
تمحورًا حول عمالئها، من خالل بناء هيكل تنظيمي جديد يمكن الشركة من تحقيق 
توجهاتها االستراتيجية ويساعدها ىلع فهم احتياجات جميع شرائح عمالئها وتقديم 
حزم متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم وطموحاتهم بمستوى 
مرتفع من الكفاءة والفاعلية. والذي سيّمكن إدارة الشركة بإذن الل، من العمل بروح 

الفريق الواحد لتحقيق األهداف االستراتيجية العليا للشركة. 

2013م  العام  من  الثاني  الربع  خالل  الجديد  التنظيمي  الهيكل  تطبيق  بدأ  وقد 
باإلعالن عن شاغلي املستوى األول والثاني، وتبعه اإلعالن عن شاغلي املستوى 

الثالث والرابع خالل الربع األخير من العام 2013م.
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وبغرض تفعيل الهيكل الجديد ونقله إلى حيز التنفيذ، فقد تم البدء كذلك يف مشروع 
املشروع  هذا  وسيغطي  للشركة.  الكلي  املستوى  ىلع  الوظائف  وتقييم  لوصف 
مجموعة من املحاور وىلع رأسها األوصاف الوظيفية ملختلف مستويات الوظائف 
منّسقه من  حزمة  جانب  إلى  الواعدة  القيادات  لبناء  الوظيفية  واملسارات  الهيكلية, 
سياسات املوارد البشرية والتي ستمكن بإذن الّل إدارة الشركة من تحفيز الكفاءات 

الواعدة واالحتفاظ بها.

وقد حققت شركة االتصاالت السعودية نسب “سعودة” قاربت الـ 90%، حيث تمت 
عن طريق برامج السعودة والتوظيف والتطوير املنسجمة مع توجهها نحو استثمار 
إلى رفع كفاءة املوظفين،  الشركة  الشابة. ويف سعي  الوطنية  القدرات والطاقات 

وتحسين أداء القوى العاملة، ركزت الشركة ىلع البرامج التالية:

برنامج تدريب وتطوير املوارد البشرية	 

تم عقد 1,391 دورة تدريبية استفاد منها 11,069 متدرب من موظفي الشركة بمجموع 
16,533 مقعد تدريبي منفذ. باإلضافة لذلك تم عقد 112 ورشة عمل بتقنية الويبكس 

)WebEx( استفاد منها 3,543 موظف.

برنامج توظيف الكفاءات الوطنية 	 

 %300 بـ  تقدر  بزيادة  وذلك  2013م  العام  خالل  للتوظيف  وظيفة   450 إتاحة  تم 
والخارجية  املحلية  التوظيف  حمالت  من  العديد  تنفيذ  تم  كما  2012م،  العام  عن 
امللك  الشريفين  الحرمين  خادم  برنامج  خريجي  من  الوطنية  الكفاءات  الستقطاب 

عبدالل بن عبدالعزيز لالبتعاث الخارجي وخريجي الجامعات املحلية.

برنامج قروض املوظفين	 

82 موظف  2013م  عام  منه خالل  واستفاد  السكنية  القروض  برنامج  تنفيذ  استمر 
بمبلغ 103,118,189.20 ريال. وبرنامج قروض السيارات واستفاد منه 19 موظف بمبلغ 

3,292,225 ريال.

برنامج صندوق التكافل االجتماعي	 

استمرت شركة االتصاالت السعودية يف تبنيها لصندوق التكافل االجتماعي والذي 
الشركة  منسوبي  من  للمشتركين  والتكافل  والتعاون  األخوة  أواصر  لتنمية  يهدف 
معيشية.  صعوبات  من  العمل  يف  زمالئهم  يعترض  قد  ما  تذليل  يف  واملساهمة 
ويقوم الصندوق بتقديم اإلعانات املادية غير املرتجعة للمستحقين وتقديم القروض 
الحسنة املرتجعة للمشتركين يف البرنامج، وساهمت الشركة بمبلغ “5” مليون ريال 
سعودي يف السنة األولى من تأسيس الصندوق ودعم سنوي قدره “2” مليون ريال 

سعودي.

وخالل العام 2013م قدمت الشركة 132 منحة تكافلية بمبلغ 1,370,000 ريال و 876 
قرض حسن بمبلغ 15,429,501 ريال. 

املسؤولية االجتماعية  و. 
تساهم مجموعة االتصاالت السعودية يف تنمية املجتمع وأفراده انسجامًا مع دورها 
أنشطته  ودعم  وخدمته  املجتمع  احتياجات  مع  التفاعل  بأهمية  إيماًنا  االجتماعي، 
والخيرية،  االجتماعية  البرامج  ورعاية  دعم  عبر  املستدامة،  الشاملة  التنمية  لتحقيق 
التي تصب يف  أو عبر إطالق املبادرات  البرنامج،  الجهات صاحبة  بالتعاون مع  سواء 
الفئات  أثره ىلع  الذي ينعكس  هذا االتجاه، والتي من شأنها إحداث األثر اإليجابي 

املستهدفة يف املجتمع.
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وتدرك االتصاالت السعودية أن مفهوم املسؤولية االجتماعية يعني االنفتاح وتطبيق 
سياسة الشفافية واإلفصاح وااللتزام بضوابط إدارية متميزة، وكذلك تعني االستمرار 
يف تطوير عالقتنا مع عمالئنا، كما نهتم باملوظفين وتحفيزهم إضافة إلى اهتمامنا 

بالبيئة واملجتمع.

التي  بالعديد من املساهمات والنشاطات  2013م حافاًل  ويف هذا اإلطار، كان عام 
قدمتها الشركة للمساهمة يف تنمية املجتمع، ومن أهمها ما يلي:

الصم يحمل 	  لفئة  إرشادي من نوعه مخصص  الشركة اصدار أول كتيب  تبنت 
عنوان ‘’خدمات االتصاالت بلغة اإلشارة لفئة الصم’’، ويهدف إلى تثقيف موظفي 
وهو  الفئة،  هذه  من  العميل  يحتاجها  التي  الخدمة  معرفة  بكيفية  املبيعات 
بمثابة مبادرة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة يف املجتمع من خالل اطالعهم 
املصطلحات  مختلف  الكتيب  ويرصد  االتصاالت،  خدمات  يف  جديد  كل  ىلع 
التي  اإلشارة،  بلغة  تقدمها  التي  والخدمات  السعودية  االتصاالت  بـ  الخاصة 
تسهل ىلع املوظف تلبية احتياج هذه الفئة، وقد تم توزيع الكتيب ىلع جميع 
مكاتب وفروع الشركة، ليتمكن جميع موظفي املبيعات يف الشركة من خدمة 

عمالء هذه الفئة.

ومن منطلق ما حثنا عليه الدين اإلسالمي يف التعامالت والتكافل االجتماعي، 	 
نظمت الشركة )4( حمالت للتبرع بالدم، تحمل شعار “قطرة من دمك تنقذ حياة 
الصحية  بالفوائد  منها  إيمانًا  العديد من املستشفيات،  بالتعاون مع  إنسان”، 
واملصابين  املرضى  إلخوانهم  موظفيها  ومشاركة  العمل،  لهذا  واالجتماعية 
باملستشفيات – شفاهم اللَّ - ودعمًا لبنوك الدم، وقد تجاوز عدد املتبرعين 

هذا العام أكثر من )500( متبرع من موظفي الشركة.

ويف جانب االهتمام باملوروث التاريخي والشعبي للمملكة العربية السعودية، 	 

ساهمت الشركة يف رعاية املهرجان الوطني للتراث والثقافة )الجنادرية 28(، إيماًنا 
منها بأهمية دعم الثقافة والتراث الوطني، إلى جانب ضرورة تكامل األدوار بين 
القطاع الخاص والقطاعات الحكومية. وهي خطوة تعكس الدور الوطني الذي 

تلعبه الشركة يف الحراك الشعبي والثقايف الذي يعيشه املجتمع السعودي.

خاصًا 	  رقمًا  الشركة  املجتمع، خصصت  الخيري يف  العمل  ولخدمة مؤسسات 
)5082( للتبرع لجمعية مودة النسائية الخيرية للحد من الطالق وآثاره من أجل 

تفعيل جهود الجمعية وبرامجها نحو توعية املجتمع بدور الجمعية وأهدافها

وساهمت الشركة يف نشر حملة توعوية لصالح جمعية افتا )اضطراب الحركة 	 
وتشتت االنتباه( تتضمن نصائح تثقيفية وتوعوية لنشر الوعي بين األسر وأفراد 
معرفة  وكيفية  معه،  للتعامل  السليمة  والطرق  املرض  هذا  عن  املجتمع 
البحثية  الخدمات  أفضل  بتقديم  لهم  الدعم  وتوفير  به  املصابين  األطفال 

والعالجية للمصابين. 

وبادرت االتصاالت السعودية بافتتاح أول مكتب من نوعه يف اململكة العربية 	 
السعودية مخصص لفئة الصم من ذوي االحتياجات الخاصة، وذلك يف نادي 
الصم يف الرياض. ويقدم املكتب خدمات الشركة املختلفة ملنسوبي النادي 
عبر موظفين من نفس فئة الصم، يف لفتة انسانية تبرز االهتمام بجانب الرعاية 

والعناية بذوي االحتياجات الخاصة يف مجتمعنا.

حيث 	  الشركة،  اهتمامات  من  جانب  الشركة  موظفي  وبنات  ألبناء  وكان 
للطالب  )قياس(  العامة  القدرات  الختبار  التأهيل  دورات  من  عدد  تنظيم  تم 
والطالبات الذين يدرسون يف الصفين الثاني والثالث الثانوي بغرض الحصول 

ىلع معدالت عالية تؤهلهم لدخول الجامعات. 

داخلية 	  حملة  بتنظيم  الشركة  قامت  موظفيها،  تجاه  مسؤوليتها  من  وكجزء 
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التي تقدمها لهم، ورافقتها حملة لنشر كتيب  بالخدمات املتكاملة  لتوعيتهم 
)ألنكم جزء منا(، والذي يبرز اهتمام االتصاالت السعودية بمنسوبيها.

األمان 	  لبرنامج  التابع  الطفل(،  مساندة  خط  )برنامج  الشركة  دعمت  كما 
األسري بإدارة الشؤون الصحية يف وزارة الحرس الوطني، حيث يهدف البرنامج 
لألطفال  املجانية  االستشارات  خدمات  وتقديم  األسري،  العنف  ملكافحة 
واليافعين دون سن الثامنة عشرة، وقامت الشركة يف هذا الشأن بنشر حملة 
توعوية عن البرنامج، واملشاركة يف “مؤتمر خط مساندة الطفل” بأوراق عمل 
تتضمن الجوانب الفنية التي قدمتها الشركة يف هذا الصدد، والجوانب األخرى 

االستشارية والتوعوية واالعالمية.

شاركت الشركة تعبيرًا عن مسؤوليتها االجتماعية يف عدة حمالت، كان هدفها 	 
املجتمع وأمنه وسالمته، من أبرزها:

حمالت صحية وتوعوية للجمعيات الغير ربحية.  −

الحملة التصحيحية ملخالفي نظامي اإلقامة والعمل.  −

حضاري(  وسلوك  عبادة  )الحج  الرحمن  لضيوف  التوعوية  اإلعالمية  الحملة   −
لتوعية الحجاج صحيًا وتوجيهيًا ألداء مناسك الحج وفق خطة السير املقررة.

حملة التوعية بالحفاظ ىلع البيئة وسالمتها باملشاركة يف يوم األرض.  −

مستوى  رفع  يف  للمساهمة  الخليجي،  املرور  أسبوع  بمناسبة  توعية  حملة   −
التوعية املرورية، والحد من السلوكيات الخاطئة عند قيادة املركبات واستخدام 

الطريق بشكل عام.

حملة توعية بمناسبة أسبوع النزيل الخليجي املوحد، لتوعية املجتمع بأهمية   −
االهتمام بنزالء السجون ورعايتهم ليعودوا أعضاء نافعين صالحين ملجتمعهم 

ووطنهم.

عليها  تبنى  راسخة  أخالقية  قيم  من  نابع  االجتماعية  ملسؤوليتها  الشركة  أداء  إن 
استراتيجياتها وخططها وأهدافها ويتم تبنيها لتكون أحد روافد تنفيذ خطط التنمية 

بوطننا الغالي للرقي بالفرد وأسرته ومجتمعه.

خدمة حجاج بيت اهلل الحرام  ز. 

خبرة ومهنية االتصاالت السعودية يف الحج أثمرت عن موسم قياسي ال يضاهى 	 

حج                    موسم  مواكبة  يف  النجاح  من  عالية  درجات  السعودية  االتصاالت  حققت 
عام 1434هـ، وأظهرت مؤشرات حركة االتصاالت ونقل البيانات أرقامًا انسيابية واضحة 
لحركة االتصاالت خالل أيام الحج يف مكة املكرمة واملشاعر املقدسة، ورصدت يف 
ارتفاعًا ملحوظًا يف استفادة حجاج بيت الل الحرام من خدمات النطاق  هذا الصدد 
العريض “السلكي والالسلكي”، مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي، مع تركيزها 
ىلع تعزيز املحطات القاعدية للجيلين الثالث والرابع بأعداد إضافية وبنسب متفاوتة 

عن العام املاضي.

بعدد  ملموسًا  ارتفاعًا  بالرياض  الوطنية  بالشبكة  للتحكم  خالد  امللك  مركز  ورصد 
مستخدمي التجوال الدولي ىلع شبكتها، وخاصة يف املنطقة املركزية للحرم املكي 
خدماتها  الشركة  ووفرت  واملشاعر.  املكرمة  مكة  أحياء  مختلف  ويف  الشريف، 
من  خدمتهم  ىلع  والقائمين  الرحمن  ضيوف  تحركات  ومع  املخيمات  مواقع  يف 
مؤسسات طوافة وحمالت الداخل، وجميع الجهات الحكومية والخاصة. وكان للدعم 
الكبير لشبكات 3G و 4G التي أضافتها االتصاالت السعودية للشبكة هذا العام، دورًا 
يف رفع الطاقة االستيعابية للخدمات الصوتية وخدمات البيانات، مع التركيز ىلع دعم 
الشبكة وتعزيزها ىلع طرق السيارات واملشاة املؤدية إلى املشاعر من وإلى مكة 
املكرمة إضافة إلى املواقع الجبلية، وكان ملئات املحطات القاعدية الحديثة لدعم 
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شبكات الجوال، مع التركيز ىلع تهيئة الدعم الالزم لشبكتي 3G و 4G، دورًا يف نجاح 
الكبرى  العام، وخاصة للمشاريع  التي جرت هذا  التطوير  أعمال  بالرغم من  املوسم، 
والتوسعات الجارية يف املنطقة املركزية للحرم املكي الشريف، واملشاعر املقدسة 

ومشروع قطار الحرمين وأبراج مشعر منى والجسور واألنفاق.

180 فرقة ميدانية لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام	 

أسهم 5 آالف من منسوبي االتصاالت السعودية بالتشرف بخدمة حجاج بيت الّل 
الحرام لحج هذا العام، وتقديم خدمات الشركة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة 
واملشاعر املقدسة واملنافذ الرئيسة الجوية والبحرية والبرية. مما ساعد ىلع تحقيق 
نسب عالية من النجاحات بطبيعة عمل ال تتجاوز األسبوع، ويف ظروف طبيعية جبلية 
ومحدودة بمساحة شرعية، وتضع الشركة خططًا متكاملة للحج ملواجهة أي طارئ 
مختلف  من  خدمتهم  ىلع  والقائمين  الحجاج  لخدمة  الساعة  مدار  ىلع  للشبكات 

القطاعات، من خالل 180 فرقة ميدانية جهزت لهذا الغرض.

سعة شبكات الجوال وتغطية توسعات الحرم املكي 	 

وظفت االتصاالت السعودية مختلف التطورات الحديثة يف عالم االتصاالت لخدمة 
عمالئها، من حجاج بيت الل الحرام، يف ظل تغطية شبكتها للجيل الرابع )4G( ملكة 
املكرمة واملدينة املنورة مع موسم حج 1434هـ، وبرهنت هذه الخطوة ىلع ريادة 
االتصاالت السعودية لخدمات الجيل الرابع وتوفيرها يف املناطق املقدسة لخدمة 
الواسعة  التغطية  خالل  من  الشركة  واملتجولين ىلع شبكات  والحجاج  املعتمرين 

التي تتميز بها شبكات االتصاالت السعودية عن غيرها من املشغلين.

تغطية منى بـ )Wi-Fi( و دوائر لالتصاالت الدولية	 

كثفت االتصاالت السعودية من عدد دوائر الربط الدولية يف موسم حج هذا العام 
توفير  مع  الدولية،  االتصاالت  حركة  لزيادة  دولية,  مقاسم  أربعة  ىلع  توزيعها  وتم 
السعودية  االتصاالت  طورت  كما  البصرية،  األلياف  شبكات  نشر  عبر  الفنية  الحلول 
مواقع  وإضافة  تغطيتها  رقعة  زيادة  عبر  منى،  مشعر  يف   )Wi-Fi( فاي  واي  خدمة 
جديدة يف منى لخدمة )Wi-Fi Hotspot(، لتمكين الحجاج من تصفح اإلنترنت، مجانًا 

يف العديد من األماكن العامة يف املشاعر املقدسة. 

تطبيق “حجي” االتصاالت السعودية يف خدمة الحجيج	 

بمعرفته  ويرغب  يهمه  ما  كل  للحاج  يشرح  الذي  “حجي”  تطبيق  الشركة  قدمت 
العلماء  فتاوى  أهم  واالطالع ىلع  الصلوات  وأوقات  الطقس  وأحوال  الفريضة،  عن 

بمسائل الحج، ويتضمن التطبيق الخدمة باللغتين العربية واإلنجليزية. 

دور مجتمعي وجه لضيوف الرحمن	 

واصلت االتصاالت السعودية حضورها االجتماعي يف املناسبات الهامة، وىلع رأسها، 
موسم الحج الذي يشهد تشرف البالد باستضافة ما يقارب املليوني حاج، حيث دأبت 
االتصاالت السعودية ىلع تسجيل بصماتها املجتمعية يف مثل تلك املناسبات، ومن 
والزوار  للحاج  املناسبة  الهدايا  من  وغيرها  املظالت  من  اآلالف  مئات  توزيع  ذلك 

كونها ذكرى طيبة من بالد الحرمين الشريفين.



36

إدارة الشــركــة
مجلس

lkasjdlkja sflk jaslkfj alksfj alksjfpqo۳r pajsfpoijqpej fpdjkgp iequ paksfopi hgpagsw
iafoiafhsoih aowihoasihf oihw oiqhqoif ia hofqieh

ap jsfoiqehq foiaso fihoqwihf
oifh oaifoiwae ioafh oiahwf oihg oqihwoisdjoiqhwof ihsofih qoief

 aipfoqihf oqihwfo iqhwfo ihqwo fihqwoifhlkasjdlkja sflk jaslkfj alksfj
alksjfpqo۳r pajsfpoijqpej fpdjkgp iequ paksfopi hgpags

w iafoiafhsoih aowihoasihf oihw oiqhqoif ia
hofqiehap jsfoiqehq foiaso fihoqwihf oifh oaifoiwae ioafh oiahwf oihg oqihw

oisdjoiqhwof ihsofih qoief aipfoqihf oqihwfo iqhwfo ihqwo fihqwoifhlkasjdlkja sflk jaslkfj
alksfj alksjfpqo۳r pajsfpoijqpej fpdjkgp iequ paksfopi hgpags
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مجلس إدارة الشركة  أ. 
تكوين املجلس وتصنيف أعضائه	 

حددت املادة الخامسة عشر من النظام األساسي لشركة االتصاالت السعودية عدد 
أعضاء مجلس إدارة الشركة بتسعة أعضاء. وهو ما يتوافق مع الفقرة )أ( من املادة 
الثانية عشرة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية بقرارها رقم 
1-212-2006 وتاريخ 1427/10/21هـ املوافق 2006/11/12م بخصوص عدد األعضاء بحيث 
اليقل عن ثالثة واليزيد ىلع أحد عشر. وقد تم يف العام املالي 2012م انتخاب مجلس 
إدارة جديد للدورة الخامسة يف 2012/4/28م وملدة ثالث سنوات، ويبين الجدول التالي 
قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة يف دورته الخامسة، وعضويتهم يف مجالس 

اإلدارة يف الشركات املساهمة املدرجة فيى السوق املالية وغير املدرجة. 
عضوية أعضاء مجلس اإلدارة يف الشركات املساهمة األخرى املدرجة وغير املدرجة:

عضوية يف الشركاتاسم العضوم
املدرجة

عضوية يف 
الشركات غير 

املدرجة

تصنيف العضوية

غير 
غير مستقلتنفيذي

مستقل

1
سعادة املهندس/عبد العزيز بن عبد الل الصقير
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية 

ورئيس لجنة الترشيحات واملكافآت

	 شركه التعدين السعودية 
√ال يوجد)معادن(

2
معالي األستاذ / محمد بن عبد الل الخراشي

نائب رئيس مجلس اإلدارة ، ورئيس لجنة 
املراجعة، وعضو اللجنة التنفيذية

الشركة السعوديه للصناعات   	
االساسية )سابك(

شركه التعدين السعودية )معادن(  	
√√ال يوجد

3
سعادة الدكتور / حمد بن سليمان القسومي

عضو لجنة الترشيحات واملكافآت، 
وعضو اللجنة التنفيذيه

√√ال يوجدال يوجد

معالي األستاذ / محمد بن صالح الدهام4
√√ال يوجدال يوجدعضو اللجنة التنفيذية، وعضو لجنة االستثمار

سعادة األستاذ / إبراهيم بن علي الحسن5
√√ال يوجدال يوجدعضو لجنة االستثمار

6
سعادة األستاذ/عبد العزيز بن هبدان الهبدان

عضو لجنة الترشيحات واملكافآت،
وعضو لجنة املراجعة

البنك السعودي الفرنسي  	
الشركة السعوديه للصناعات   	

االساسية )سابك(

شركة السعودي   	
الفرنسي املالية

√√

عضوية يف الشركاتاسم العضوم
املدرجة

عضوية يف 
الشركات غير 

املدرجة

تصنيف العضوية

غير 
غير مستقلتنفيذي

مستقل

7
سعادة املهندس / محمد بن عمران 

العمران
عضو اللجنة التنفيذية

شركه الراجحي للتامين التعاوني  	
البنك السعودي البريطاني  	

شركه سعودي   	
اوريكس للتأجير 

التمويلي 
كرديت سويس   	

السعودية

√√

سعادة األستاذ / محمد بن ضحيان الضحيان8
ال يوجدرئيس لجنة االستثمار

شركه القصيم الطبية.  	
الشركة السعوديه   	
للمختبرات الخاصة

√√

9
سعادة األستاذ / صالح بن علي العذل

عضو لجنة الترشيحات واملكافآت،
وعضو لجنة االستثمار

بنك االستثمار السعودي   	

شركة الصناعات   	
الكهربائيه 

الشركة السعودية   	
للمختبرات الخاصة 

√√

مشاركة األعضاء يف اجتماعات املجلس واللجان  ب. 
مجلس  من  الخامسة  الدورة  2013م  العام  نهاية  إلى  2013/1/1م  من  الفترة  تمثل 
اإلدارة. ويبين الجدول التالي عدد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان، وحضور األعضاء 

لتلك االجتماعات، وقد عقد املجلس خالل هذه الفترة )ستة عشر اجتماعًا(.

اسم عضو مجلس اإلدارة
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16√√√√√√√√√√√√√√√√سعادة املهندس / عبدالعزيز بن عبدالل الصقير

16√√√√√√√√√√√√√√√√معالي األستاذ / محمد بن عبد الل الخراشي

16√√√√√√√√√√√√√√√√معالي األستاذ / محمد بن صالح الدهام

X√√15√√√√√√√√√√√√√سعادة األستاذ / إبراهيم بن علي الحسن 

16√√√√√√√√√√√√√√√√سعادة الدكتور / حمد بن سليمان القسومي

16√√√√√√√√√√√√√√√√سعادة األستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان
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اسم عضو مجلس اإلدارة
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X√X√X√√√X√√X√X√√10سعادة املهندس / محمد بن عمران العمران

X√√√√√√X√√√√14√√√√سعادة األستاذ / محمد بن ضحيان الضحيان

X√√√√√√√√√15√√√√√√سعادة األستاذ / صالح بن علي العذل

ويعزى عدم حضور األعضاء لبعض اجتماعات اإلدارة لظروف خاصة، أو لدواعي السفر 
خارج اململكة العربية السعودية. كما تجدر اإلشارة إلى أن عدم حضور عضو مجلس 
اإلدارة سعادة املهندس/ محمد بن عمران العمران الجتماعي املجلس رقم 19 و 22 
الخارجي  لسبب مناقشة املجلس يف هذه االجتماعات بند يتعلق باستثمار الشركة 
يف )شركة أكسس(، ويشارك املهندس محمد بن عمران العمران يف عضوية مجلس 
إدارة بنك ساب، وهو إحدى الجهات املقرضة لهذه الشركة، ومن مبدأ تجنب تعارض 

املصالح فلم يحضر هذا االجتماع.

لجان املجلس ج. 
وفقًا لالئحة حوكمة الشركة املعتمدة يف فبراير 2005م، واألنظمة واللوائح الصادرة 
يحقق  بما  عمله  لتأدية  الالزمة  اللجان  املجلس  يشكل  العالقة،  ذات  الجهات  من 
التقارير  الشركة،  استراتيجيات  املجاالت  هذه  وتشمل  املجلس.  وفاعلية  كفاءة 
تشكيل  عند  ويراعى  والتنفيذيين،  األعضاء  مكافآت  للمجلس،  عضو  ترشيح  املالية، 
القرار  اللجان تحديد مسؤولياتها، وإجراءات عملها، من قبل املجلس كتابة، وإصدار 

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

اللجنة التنفيذية

رئيسًاسعادة املهندس / عبدالعزيز بن عبدالل الصقير1

عضوًامعالي األستاذ / محمد بن عبد الل الخراشي 2

عضوًامعالي األستاذ / محمد بن صالح الدهام 3

عضوًاسعادة الدكتور / حمد بن سليمان القسومي4

عضوًاسعادة املهندس / محمد بن عمران العمران5

املهام واملسئوليات:
وتختص اللجنة التنفيذية بمراجعة االستراتيجيات واملوازنات السنوية التقديرية واألعمال املحلية والدولية للشركة يف مجاالت العمل 

األساسية وغير األساسية، واملوافقة عليها بحسب الصالحيات املنوطة بها واملحددة من قبل مجلس اإلدارة، وقد عقدت اللجنة 
)خمسة اجتماعات( خالل عام 2013م.

االسمرقم
رقم االجتماع

املجموع678910

5√√√√√سعادة املهندس / عبدالعزيز بن عبدالل الصقير1

5√√√√√معالي األستاذ / محمد بن عبد الل الخراشي 2

5√√√√√معالي األستاذ / محمد بن صالح الدهام 3

5√√√√√سعادة الدكتور / حمد بن سليمان القسومي4
5√√√√√سعادة املهندس / محمد بن عمران العمران 5

لجنة الترشيحات واملكافآت

رئيسًاسعادة املهندس / عبد العزيز بن عبد الل الصقير1

عضوًاسعادة الدكتور / حمد بن سليمان القسومي 2

عضوًاسعادة األستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان 3

عضوًاسعادة األستاذ / صالح بن علي العذل4

املهام واملسئوليات:
وتختص اللجنة بمراجعة عملية تصميم آلية التشغيل املالئمة واملصادقة عليها وإقرارها ووضع ومراجعة هيكل 

الرواتب بما يتناسب مع معايير وتطورات السوق، وتطبيقها تطبيقًا عاداًل بما يؤّمن الحوافز الالزمة لإلدارة 
واملوظفين للقيام بالدور املطلوب، ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات ملجلس اإلدارة بشأن التغييرات 

التي يمكن إجرائها، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا 
كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى، وكذلك مراجعة سياسة املميزات والتعويضات ملجلس اإلدارة 

واملصادقة عليها تمهيدًا إلحالتها إلى مجلس اإلدارة، وقد عقدت اللجنة )خمسة عشر اجتماعًا( خالل عام 2013م.
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االسمرقم
رقم االجتماع

املجموع67891011121314151617181920

١5√√√√√√√√√√√√√√√سعادة املهندس/ عبد العزيز بن عبد الل الصقير1

١5√√√√√√√√√√√√√√√سعادة الدكتور / حمد بن سليمان القسومي 2

١5√√√√√√√√√√√√√√√سعادة األستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان 3
١5√√√√√√√√√√√√√√√سعادة األستاذ / صالح بن علي العذل4

لجنة املراجعة

رئيسًامعالي األستاذ / محمد بن عبد الل الخراشي1

عضوًاسعادة األستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان 2

عضوًاسعادة الدكتور / يحيى بن علي الجبر3

عضوًاسعادة األستاذ / خالد بن محمد الخويطر 4

املهام واملسئوليات:
وتختص اللجنة بمراجعة السياسات واإلجراءات املالية واإلدارية للشركة ، وإجراءات إعداد التقارير املالية ومخرجاتها، 

كما تقوم اللجنة باالطالع ىلع تقارير ومالحظات املراجعة الداخلية والتوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املحاسبين 
القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقالليتهم، و دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل 

عرضها ىلع مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوجية بشأنها، ودراسة ملحوظات املحاسب القانوني ىلع القوائم املالية 
وكذلك دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها، وغيرها من األعمال بصورة دورية 

ومنتظمة، وبما يمكن من تقويم كفاءة وفاعلية األنشطة الرقابية وإدارة املخاطر يف الشركة، وقد عقدت اللجنة 
)إثنى عشر اجتماعًا( خالل عام 2013م.

االسمرقم
رقم االجتماع

املجموع8910111213141516171819

12√√√√√√√√√√√√معالي األستاذ / محمد بن عبد الل الخراشي1

12√√√√√√√√√√√√سعادة األستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان 2

X√√11√√√√√√√√√سعادة الدكتور / يحيى بن علي الجبر3
12√√√√√√√√√√√√سعادة األستاذ / خالد بن محمد الخويطر4

أو بسبب  اللجنة لظروف خاصة  اجتماعات  لبعض  األعضاء  ويعزى عدم حضور بعض 
سفر خارج اململكة العربية السعودية.

لجنة االستثمار

رئيسًاسعادة األستاذ / محمد بن ضحيان الضحيان1

عضوًامعالي األستاذ / محمد بن صالح الدهام2

عضوًاسعادة األستاذ / إبراهيم بن علي الحسن3

عضوًاسعادة األستاذ / صالح بن علي العذل4

عضوًاسعادة املهندس / محمد بن عمران العمران* 5

املهام واملسئوليات:
وتختص اللجنة بمراجعة سياسة االستثمارات االستراتيجية للشركة وفق استراتيجيات الشركة، كما تقوم اللجنة 

بمراجعة ودراسة فرص االستثمار االستراتيجية والتوصية باملناسب منها، وقد عقدت اللجنة )تسعة اجتماعات( خالل 
عام 2013م

االسمرقم
رقم االجتماع

املجموع5678910111213

9√√√√√√√√√سعادة األستاذ / محمد بن ضحيان الضحيان1

9√√√√√√√√√معالي األستاذ / محمد بن صالح الدهام2

9√√√√√√√√√سعادة األستاذ / إبراهيم بن علي الحسن3
9√√√√√√√√√سعادة األستاذ / صالح بن علي العذل5

املوافق  1434/3/8هـ  يف  املؤرخ  عشر  الحادي  اجتماعه  يف  املجلس  قرر   *
2013/1/20م، املوافقة ىلع طلب املهندس محمد بن عمران العمران باستقالته من 
لجنة االستثمار، وذلك النشغاله وضيق الوقت وتعدد سفره مما قد ال يساعده يف 

حضور اجتماعات اللجنة بشكل مالئم.

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة د. 
اإلدارة،  أو عقود فيها مصلحة جوهرية ألعضاء مجلس  أعمال  أية  الشركة  تبـرم  لم 
أو ألي  العمليات املالية للمجموعة،  رئيس  أو  التنفيذي/العضو املنتدب،  للرئيس  أو 

شخص ذي عالقة بهم.

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة )الطبيعيين(، وأزواجهم وأوالدهم القصر
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االسمم

نهاية السنة )ملخص(بداية السنة )ملخص(

صايف 
التغيير

نسبة
التغيير

عدد 
األسهم 

عند بداية 
الفترة

أدوات 
الدين يف 
بداية الفترة

عدد 
األسهم 

عند نهاية 
الفترة

أدوات الدين 
يف نهاية 

الفترة

0%0ــــ0ــــ0سعادة املهندس / عبدالعزيز بن عبدالل الصقير1

0%0ــــ0ــــ0معالي األستاذ / محمد بن عبد الل الخراشي2

0%0ــــ0ــــ0معالي األستاذ / محمد بن صالح الدهام3

0%0ــــ0ــــ0سعادة األستاذ / إبراهيم بن علي الحسن4

0%0ــــ546ــــ546سعادة الدكتور / حمد بن سليمان القسومي5

)100%(5,000ــــ0ــــ5,000سعادة األستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان6

0%0ــــ320,920ــــ320,920سعادة املهندس / محمد بن عمران العمران7

17%0ــــ1,698,367ــــ1,433,229سعادة األستاذ / محمد بن ضحيان الضحيان8

0%0ــــ256,880ــــ256,880سعادة األستاذ / صالح بن علي العذل9

ملكية كبار التنفيذيين، وأزواجهم وأوالدهم القصر )اإلدارة التنفيذية(

اسم املديرم

نهاية السنة )ملخص(بداية السنة )ملخص(

صايف 
التغيير

نسبة 
التغيير

عدد األسهم 
عند بداية 

الفترة

أدوات الدين 
يف بداية 

الفترة

عدد األسهم 
عند نهاية 

الفترة

أدوات الدين 
يف نهاية 

الفترة

0%0ــــ2,000ــــ2,000   خالد بن حسين بن صالح بياري1

2KRISHNAN R. KUMAR00%0ــــ0ــــ

3CENK OZER SERDAR00%0ــــ0ــــ

0%0ــــ0ــــ0عبدالل بن عبدالرحمن بن عبدالل الزمامي4

0%0ــــ8,501ــــ8,501عمر بن عبدالل بن عمر النعماني5

0%0ــــ0ــــ0أمين بن فهد بن عبدالعزيز الشدي6

0%0ــــ0ــــ0سعود بن عبدالعزيز بن محمد الشمري7

)100%(2933ــــ0ــــ2933حمود بن محمد بن ابراهيم القصير8

0%0ــــ0ــــ0فهد بن حسن بن سعيد مشيط9

0%0ــــ0ــــ0ايمن بن صالح بن سليمان السحيم10

0%0ــــ0ــــ0فيصل بن سعيد بن عبدالل السابر الحمالي11

0%0ــــ0ــــ0مزيد بن ناصر بن مزيد الحربي12

)100%(4,000ــــ0ــــ4,000خالد بن محمد بن حمد الصليع13

14CYRIL G.POURRAT00%0ــــ0ــــ

حوكمة الشركة هـ. 
لقد تبنت شركة االتصاالت السعودية نظامًا متميزًا يف توجيه الشركة ومراقبتها فيما 
يسمى بــ )حوكمة الشركة( يف شهر ذي الحجة من عام 1426هـ املوافق فبراير من 
عام 2005م، ويشتمل هذا النظام ىلع واحد وثالثين مبدءًا، تَسع ُجل مواد وبنود نظام 
حوكمة الشركات الصادر من قبل هيئة السوق املالية يف عام 2006م. كما تبنت العديد 
الُنُظم  مع  يتفق  النظام  وذلك  الحوكمة.  ُنُظم  يف  املتميزة  العاملية  املمارسات  من 
العربية السعودية، فضاًل عن  والقواعد الصادرة من الجهات ذات العالقة يف اململكة 
اعتماد الشركة سياسة مكتوبة لإلفصاح تهدف إلى تحديد ما يجب أن تفصح عنه، ومتى، 
الشركة اإللكتروني. ومن ثم فإن  وكيف، ومن املسؤول عنه، وتم نشرها يف موقع 
الشركة قد استوفت متطلبات الئحة حوكمة الشركات السعودية االسترشادية الصادرة 
من قبل هيئة السوق املالية بقرارها رقم 1-212-2006 وتاريخ 1427/10/21هـ املوافق 
2006/11/12م من حيث عدد اللجان، وتكوينها، واستقاللية أعضائها، والعديد من مواد 

النظام األخرى. 
ويف الجدول التالي تفصيل ملدى التزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات السعودية 

الصادرة من هيئة السوق املالية:
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تم رقم املادة وفق الئحة حوكمة الشركاتم
االلتزام

التزام 
جزئي

لم يتم 
الشرحااللتزام

	الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين1

2
الرابعة: تسهيل ممارسة املساهمين لحقوقهم وحصولهم ىلع 

	املعلومات

	الخامسة: حقوق املساهمين املتعلقة باجتماع الجمعية العامة3
	السادسة : حقوق التصويت4
	السابعة: حقوق املساهمين يف أرباح األسهم5
	الثامنة: السياسات واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح6
	التاسعة: اإلفصاح يف تقرير مجلس اإلدارة7
	العاشرة : الوظائف األساسية ملجلس اإلدارة8
	الحادية عشر : مسؤوليات مجلس اإلدارة9
	الثانية عشر: تكوين مجلس اإلدارة10
	الثالثة عشر: لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها11
	الرابعة عشر: لجنة املراجعة12
	الخامسة عشر: لجنة الترشيحات واملكافآت13
	السادسة عشر: اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال14
	السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم15
	الثامنة عشر : تعارض املصالح يف مجلس اإلدارة16

الرقابة الداخلية و. 

وال  الصحيح،  بالشكل  الحسابات  سجالت  إعداد  تم  بأنه  الشركة  إدارة  مجلس  يقر 
املجلس  يقر  كما  نشاطها،  مواصلة  ىلع  الشركة  قدرة  بشأن  يذكر  شك  أي  يوجد 
بأن نظام الرقابة الداخلية أّعد ىلع أسس سليمة وتم تنفيذ إجراءاته بفاعلية ويعمل 

بشكل فاعل ومالئم.
املراجعة  أعمال  ىلع  باإلشراف  اإلدارة  مجلس  من  املنبثقة  املراجعة  لجنة  وتقوم 
الداخلية للمجموعة التي تقوم بشكل دوري بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة 
الداخلية ومدى فاعليته.  الرقابة  الداخلية بما يمكن من توفير تقويم مستمر لنظام 

ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس اإلدارة يف الحصول ىلع اقتناع معقول عن مدى 
سالمة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة، حيث قامت لجنة املراجعة 
يف هذا السبيل وخالل العام املالي بعقد )اثنى عشر اجتماعًا( ناقشت خاللها عددًا من 
املوضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة ومنها ىلع سبيل املثال مراجعة القوائم املالية 
االستراتيجية  الشئون  وكذلك  الشركة  يف  األعمال  وحدات  ومراجعة  واالستثمارات 
والتنظيمية واملوارد البشرية إضافة إلى مراجعة الشبكة وأنظمة املعلومات، وذلك 
بحضور املسؤولين يف املراجعة الداخلية والقطاعات ذات العالقة بالشركة، إلى غير 

ذلك من املسائل املتعلقة بسير العمل يف الشركة من كافة الجوانب. 

املراجعة الداخلية ز. 

املراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدي واستشاري موضوعي ومستقل بغرض إضافة 
الشركة  للمجموعة  الداخلية  املراجعة  وتساعد  الشركة.  عمليات  وتحسين  قيمة 
املخاطر،  إدارة  فاعلية  وتحسين  لتقويم  منتظم  مدخل  بتوفير  أهدافها  تحقيق  يف 
نفذت  وقد  هذا  للشركة.  الرقابي  األداء  عليها  ينطوي  التي  والعمليات  والرقابة، 
املراجعة الداخلية للمجموعة العديد من عمليات املراجعة الدورية والخاصة والتركيز 
ىلع األنشطة والوظائف ذات املخاطر العالية للعمل ىلع رفع فاعلية وكفاءة وربحية 
واإلجراءات  السياسات  مراجعة  املثال  سبيل  ىلع  شملت  والتي  الشركة  عمليات 
األعمال  ووحدات  املعلومات  وتقنية  االستراتيجية  والشئون  باملشتريات  املتعلقة 
باإلضافة إلى القطاع املالي، والتي كان من شأنها الحد من فقد اإليرادات وخفض 
تقارير  تضمنته  ما  معظم  ملتابعة  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  تم  بأنه  علمًا  التكاليف، 
املراجعة من مالحظات بغرض التحقق من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة. إضافة 
إلى املساهمة يف مراجعة القوائم املالية األولية والنهائية وتنسيق أعمال الجهات 

الرقابية الخارجية.
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مجلس اإلدارة 2013ممجلس اإلدارة 2013م
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مجلس اإلدارة 2013ممجلس اإلدارة 2013م



46



47

توزيع األرباح واملكافآت وتوصيات مجلس اإلدارة أ. 
توزيع األرباح املقترحة لعام 2013م	 

أرباح خالل  ريال  مليون   3,000 أولية مقدارها  أرباح  توزيع  الشركة  إدارة  أقر مجلس 
العام املالي 2013م بواقع 1.50 ريال للسهم للثالثة أرباع السابقة من العام 2013م 
وأوصى بتوزيع أرباح أولية مقدارها 1,500 مليون ريال عن الربع الرابع من عام 2013م 
بواقع 0.75 ريال عن كل سهم. وبذلك يصبح إجمالي األرباح املوزعة عن عام 2013م 
مبلغ 4,500 مليون ريال بواقع 2.25 ريال للسهم الواحد وتعادل 22.5% من القيمة 

االسمية للسهم.

وقد كانت التوزيعات عن عام 2013م املقرة واملوصى بها كما يلي:

البيانم

إجمالي
التوزيع

) ماليين 
الرياالت(

نصيب 
السهم
)ريال(

تاريخ تاريخ اإلعالن
تاريخ التوزيعاالستحقاق

2013/4/242013/5/8 2013/4/21 0,50 1,000توزيعات نقدية عن الربع األول 2013م1

2013/7/212013/7/252013/8/15 0,50 1,000توزيعات نقدية عن الربع الثاني 2013م2
0,502013/10/292013/11/42013/11/19 1,000توزيعات نقدية عن الربع الثالث 2013م3
2014/4/15م2014/4/2 1.5000.752014/1/20توزيعات نقدية عن الربع الرابع 2013م4
4.5002.25إجمالي التوزيعات5

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينب. 
بلغت مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة الشركة عن حضورهم لجلسات املجلس 
واللجان املنبثقة عنه خالل السنة املنتهية 2013م باإلضافة إلى أكبر خمسة تنفيذيين 
املالية  العمليات  التنفيذي/العضو املنتدب، ورئيس  الرئيس  الشركة بمن فيهم  يف 
للمجموعة خالل العام 2013م وفق الجدول أدناه، كما يوصي املجلس بصرف مبلغ 
)200( ألف ريال لكل عضو مكافأة سنوية لعام 2013م، وفقًا للمادة )44( من النظام 

األساسي للشركة:

االفصاح عن املكافآت والتعويضات بشكل عام )بنود(

أعضاء مجلس اإلدارة البيانم
التنفيذيين

أعضاء مجلس اإلدارة 
غير التنفيذيين/ 

املستقلين

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

املنتدب(

8,871,709-240,000الرواتب والتعويضات1

837,000820,750-البدالت2

3,240,0002,511,000-املكافآت الدورية / أو السنوية3
---الخطط التحفيزية4

الخطط التحفيزية أي تعويضات أو مزايا 5
---عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

240,0004,077,00012,203,459مجموع التعويض واألجر6

إقرارات مجلس اإلدارةج. 

يقر مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية بمايلي:

تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.	 

ال يوجد لدى املجلس أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة ىلع مواصلة نشاطها.	 

أن نظام الرقابة الداخلية أعد ىلع أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية. 	 

تم إعداد القوائم املالية املوحدة لعام 2013م وفقًا ملعايير املحاسبة الصادرة 	 
عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

لم يتم إبالغ الشركة عن أي شخص طبيعي أو اعتباري تملك 5% أو أكثر من 	 
األسهم املصدرة للشركة خالل عام 2013م.

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 2013م.
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ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء قامت به الشركة خالل عام 2013م ألي 	 
أدوات دين قابلة لالسترداد.

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

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق 	 
يف األرباح.

ال يوجد أي عقد تكون الشركة طرفًا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة 	 
أو   املنتدب  التنفيذي/العضو  الرئيس  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ألحد  جوهرية 

رئيس العمليات املالية للمجموعة أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

لم تقدم الشركة قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها أو ضمنت أي 	 
قرض عقده واحد منهم مع غيره.

أو كبار 	  اإلدارة  تعود إلعضاء مجلس  إكتتاب  أو حقوق  خيار  أي حقوق  اليوجد 
التنفيذيين أو أزواجهم أو أوالدهم القصر. 

للشركة 	  املالي  املركز  سالمة  ىلع  تؤثر  جوهرية  الحقة  أحداث  أي  توجد  ال 
ونتائج عملياتها حدثت بعد نهاية العام ولم يتم توضيحها بخالف اإلعالن عن 

التوصية بتوزيعات أرباح للربع الرابع من عام 2013م.

أن املراجع الخارجي للشركة قد ابدى رأيه دون تحفظ ىلع القوائم املالية.	 

التوصياتد. 

يوصي مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية الجمعية العامة للشركة بما يلي
املوافقة ىلع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 2013/12/31م.. 1
للسنة . 2 الختامية  والحسابات  الشركة،  حسابات  مراجعي  تقرير  ىلع  املوافقة 

املالية املنتهية يف 2013/12/31م.
العام . 3 من  الرابع  الربع  عن  أرباح  توزيع  اإلدارة  مجلس  اقتراح  ىلع  املوافقة 

)1,500( مليون  يبلغ  ريال للسهم بمبلغ إجمالي  2013م بمقدار )0.75(  املالي 
ريال )7.5%( من القيمة اإلسمية للسهم. باإلضافة إلى ما تم توزيعه عن الثالثة 
إجمالي  يصبح  بحيث  للسهم  ريال   )1.50( البالغ  2013م  عام  من  األولى  أرباع 
الربح املوزع عن العام املالي 2013م )2.25( ريال للسهم، وستكون احقية ارباح 
تداول  بنهاية  تداول  املقيدين يف سجالت  للمساهمين  2013م  الرابع  الربع 
يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرف األرباح يوم الثالثاء 1435/6/15هـ املوافق 

2014/4/15م، وترحيل ما تبقى من صايف األرباح لألعوام القادمة. 
املوافقة ىلع اختيار مراجع حسابات الشركة املرشح من قبل لجنة املراجعة . 4

الربع سنوية وتحديد  املالية  والبيانات  2014م  للعام  املالية  القوائم  ملراجعة 
أتعابه.

املوافقة ىلع قيام الشركة بإصدار أدوات دين قابلة للتداول بما فيها السندات . 5
والصكوك، من خالل إصدار واحد أو أكثر أو من خالل برنامج إصدارات، داخل أو 
خارج اململكة، مباشرة أو غير مباشرة، وتفويض مجلس اإلدارة التخاذ جميع  
وتحديد  املختصة،  الجهات  من  املوافقات  ىلع  والحصول  الالزمة،  اإلجراءات 
استخدامها،  وأوجه  إصدارها، وقيمتها، وحجمها، وشروطها، وهيكلتها،  أوقات 
وكيفية سدادها، وأي شروط أو أحكام أخرى ىلع أن ال تزيد القيمة اإلجمالية 
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الخاتمة

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

السعودية.

إلصدارات الشركة عن الحدود املنصوص عليها يف األنظمة السارية. وملجلس 
والتزامات  عقود  يف  بالدخول  اإلصدارات  هذه  يخص  فيما  الصالحية  اإلدارة 
وشراكات مع اآلخرين وتقديم الرهون والضمانات والكفاالت، وله تفويض أي 
حق  وإعطائهم  آخرين،  أشخاص  أو  شخص  ألي  له  املمنوحة  الصالحيات  من 

تفويض الغير.
املوافقة ىلع صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع )200( ألف ريال لكل . 6

عضو عن السنة املالية املنتهية يف 2013/12/31م.
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية يف 2013/12/31م.. 7
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يف 31 ديسمبر 2013
املوحدة للسنـة املنتهيـة
القـوائـم املـاليـة
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يف 31 ديسمبر 2013
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قائمة املركز املالي املوحدة كما يف 31 ديسمبر 2013م )بآالف الرياالت السعودية(

2012م 2013ماإليضاح
)معدلة(

األصول

األصول املتداولة:

3960,0741,614,361النقد وما يماثله

416,828,9338,670,447استثمارات قصيرة اآلجل

57,679,9097,705,006حسابات املدينين، صايف

63,151,4883,442,661املصروفات املدفوعة مقدمًا واألصول املتداولة األخرى

28,620,40421,432,475

-333,540,292أصول محتفظ بها للبيع

32,160,69621,432,475إجمالي األصول املتداولة

األصول غير املتداولة:

79,591,92513,394,050استثمارات مسجلة وفق طريقة حقوق امللكية وأخرى 

81,687,5001,687,500استثمارات يف الصكوك

938,402,06939,873,248املمتلكات واملنشآت واملعدات، صايف

104,607,7535,053,784األصول غير امللموسة، صايف

11909,8521,063,943األصول غير املتداولة األخرى

55,199,09961,072,525إجمالي األصول غير املتداولة

87,359,79582,505,000إجمالي األصول

الخصوم وحقوق امللكية

الخصوم املتداولة:

122,761,4284,283,553حسابات الدائنين

132,959,3892,950,735األرصدة الدائنة األخرى - املتداولة

147,067,7816,360,712املصروفات املستحقة 

1,227,3701,780,651اإليرادات املؤجلة - الجزء املتداول

151,560,5711,411,491املرابحات - الجزء املتداول

15,576,53916,787,142

-334,073,763خصوم متعلقة بصورة مباشرة بأصول محتفظ بها للبيع

19,650,30216,787,142إجمالي الخصوم املتداولة

قائمة املركز املالي املوحدة كما يف 31 ديسمبر 2013م )بآالف الرياالت السعودية(

2012م 2013ماإليضاح
)معدلة(

الخصوم غير املتداولة:

156,976,4949,953,061املرابحات - الجزء غير املتداول

163,395,4512,891,380مخصص مكافأة نهاية الخدمة

131,174,8551,688,196األرصدة الدائنة األخرى – غير املتداولة

11,546,80014,532,637إجمالي الخصوم غير املتداولة

31,197,10231,319,779إجمالي الخصوم

حقوق امللكية

حقوق املساهمين:

رأس املال املصرح به، املصدر والقائم 

2,000,000,0001720,000,00020,000,000 سهم بقيمة أسمية 10 رياالت للسهم

1810,000,00010,000,000االحتياطي النظامي

28,689,09022,792,023األرباح املبقاة

)606,881()1,031,887(19احتياطيات أخرى

)848,014()1,800,422(فروق ترجمة القوائم املالية

55,856,78151,337,128

ـ    33372,846احتياطات متعلقة بصورة مباشرة بأصول محتفظ بها للبيع

56,229,62751,337,128إجمالي حقوق املساهمين

)151,907(494,603حقوق امللكية غير املسيطرة

حقوق امللكية غير املسيطرة املعترف بها واملتعلقة بصورة

ـ )561,537(33 مباشرة بأصول محتفظ بها للبيع

56,162,69351,185,221إجمالي حقوق امللكية

87,359,79582,505,000إجمالي الخصوم وحقوق امللكية

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 37 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة الدخل املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013م )بآالف الرياالت السعودية(

2012م 2013ماإليضاح
)معدلة(

2045,604,62944,745,076إيرادات الخدمات

)19,483,373()18,191,385(21تكلفة الخدمات

27,413,24425,261,703إجمالي الدخل

املصروفات التشغيلية

)6,095,286()6,018,859(22املصروفات البيعية والتسويقية

)2,893,160()2,923,841(23املصروفات العمومية واإلدارية

)6,336,702()6,378,284(24االستهالك واإلطفاء

)190,869()1,103,608(25خسائر االنخفاض املتعلقة باالستثمارات

)15,516,017()16,424,592(إجمالي املصروفات التشغيلية

10,988,6529,745,686الدخل من العمليات التشغيلية

اإليرادات واملصروفات األخرى

)2,002,774()939.823(7خسائر االستثمارات املسجلة وفق طريقة حقوف امللكية 

)677,714()143,252(26تكاليف التمويل

190,184114,037العوائد

-)597,867(33خسائر ناتجة عن أصول محتفظ بها للبيع

27950,398198,608أخرى، بالصايف

)2,367,843()540,360(صايف اإليرادات واملصروفات األخرى

صايف الدخل قبل الزكاة والضرائب وحصة حقوق 
10,448,2927,377,843امللكية غير املسيطرة

قائمة الدخل املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013م )بآالف الرياالت السعودية(

2012م 2013ماإليضاح
)معدلة(

)214.982()230,431(28مخصص الزكاة والضرائب 

10,217,8617,162,861صايف الدخل قبل حصة حقوق امللكية غير املسيطرة

113,098)320,794(حصة حقوق امللكية غير املسيطرة

9,897,0677,275,959صايف الدخل

ربح السهم األساسي للدخل من العمليات التشغيلية 
5.494.87بالريال السعودي

خسارة السهم األساسي للدخل من العمليات األخرى 
)1.18()0.27()اإليرادات واملصروفات األخرى( بالريال السعودي

4.953.64ربح السهم األساسي لصايف الدخل بالريال السعودي

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 37 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التدفق النقدي املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013م )بآالف الرياالت السعودية(

2012م 2013م
)معدلة(

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

10,448,2927,377,843صايف الدخل قبل الزكاة والضرائب وحصة حقوق امللكية غير املسيطرة

تسوية صايف الدخل مع صايف التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية:

6,378,2846,336,702االستهالك واإلطفاء

1,103,608190,869خسائر االنخفاض املتعلقة باالستثمارات 

1,374,1021,480,969مصروف الديون املشكوك يف تحصيلها

939,8232,002,774خسائر االستثمارات املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية

)114,037()190,184(العوائد

143,252677,714تكاليف التمويل

5,034152,539خسائر تغير أسعار العمالت األجنبية

550,335375,153مخصص مكافأة نهاية الخدمة

530,99241,327خسائر بيع / استبعاد املمتلكات واملنشآت واملعدات

التغير يف:

)2,338,929()1,379,808(حسابات املدينين

)1,124,484()215,970(املصروفات املدفوعة مقدمًا واألصول املتداولة األخرى

26,282158,293األصول غير املتداولة األخرى

1,638,052)1,077,641(حسابات الدائنين

267,796280,108األرصدة الدائنة األخرى

)1,429,387(1,469,973املصروفات املستحقة 

242,604)487,998(اإليرادات املؤجلة

)80,730()221,823(زكاة و ضرائب مدفوعة 

)144,563()28,831(مخصص مكافأة نهاية الخدمة املدفوع

19,635,51815,722,817صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

قائمة التدفق النقدي املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013م )بآالف الرياالت السعودية(

2012م 2013م
)معدلة(

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

)6,141,731()7,427,907(املصروفات الرأسمالية

)490,264()181,881(األصول غير امللموسة، بالصايف

)46,875()90,626(استثمارات يف حقوق ملكية وأخرى

)6,226,487()8,158,486(استثمارات قصيرة اآلجل

190,18494,910العوائد املحصلة

6,5947,979املتحصل من بيع املمتلكات واملنشآت واملعدات

)12,802,468()15,662,122(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

)4,002,413()3,997,843(توزيعات أرباح مدفوعة

)779,682()367,774(املرابحات، صايف

)224,154()146,725(تكاليف تمويل مدفوعة

84,97317,582حقوق امللكية غير املسيطرة

)4,988,667()4,427,369(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

)2,068,318()453,973(صايف النقص يف النقد وما يماثله

1,614,3613,682,679النقد وما يماثله يف بداية السنة

-)200,314(النقد وما يماثله يف نهاية السنة - أصول محتفظ بها للبيع )انظر ايضاح 33(

960,0741,614,361النقد و ما يماثله يف نهاية السنة

بنود غير نقدية

626,409)952.408( فروق ترجمة القوائم املالية

526,455)425,006(احتياطيات أخرى

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 37 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.



56

قائمة التغيرات يف حقوق امللكية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013م )بآالف الرياالت السعودية(

االحتياطي رأس املال
احتياطيات األرباح املبقاةالنظامي

أخرى
فروق ترجمة 
القوائم املالية

احتياطيات متعلقة 
بأصول محتفظ بها للبيع

إجمالي حقوق
املساهمين

حقوق امللكية غير 
املسيطرة )معدلة(

إجمالي حقوق 
امللكية

46,738,816)169,489(46,908,305-)1,474,423()1,133,336(20,000,00010,000,00019,516,064الرصيد يف 31 ديسمبر 2011م

7,275,959-7,275,959---7,275,959--صايف الدخل

)4,000,000(-)4,000,000(---)4,000,000(--توزيعات أرباح

526,455-526,455--526,455---احتياطيات أخرى )انظر ايضاح 19(

626,409-626,409-626,409----فروق ترجمة القوائم املالية

17,58217,582-------حقوق امللكية غير املسيطرة                     

51,185,221)151,907(51,337,128-)848,014()606,881(20,000,00010,000,00022,792,023الرصيد يف 31 ديسمبر 2012م

9,897,067-9,897,067---9,897,067--صايف الدخل

)4,000,000(-)4,000,000(---)4,000,000(--توزيعات أرباح

)425,006(-)425,006(--)425,006(---احتياطيات أخرى )انظر ايضاح 19(

372,846-372,846372,846-----احتياطيات متعلقة بأصول محتفظ بها للبيع

)952,408(-)952,408(-)952,408(----فروق ترجمة القوائم املالية

84,97384,973-------حقوق امللكية غير املسيطرة

56,162,693)66,934(372,84656.229.627)1,800,422()1,031,887( 20,000,00010,000,00028,689,090الرصيد يف 31 ديسمبر 2013م

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 37 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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عام  1-
سعودية  مساهمة  شركة  بصفتها  )الشركة(  السعودية  االتصاالت  شركة  تأسست 
بموجب املرسوم امللكي رقم م/35 بتاريخ 24 ذو الحجة 1418هـ )املوافق 21 أبريل 
1998م( الذي قضى بتحويل قطاع البرق والهاتف بوزارة البرق والبريد والهاتف )يشار 
إليه فيما بعد بـ ”قطاع االتصاالت“( مع مختلف مكوناته وإمكانياته الفنية واإلدارية 
إلى الشركة، وطبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 23 ذو الحجة 1418هـ )املوافق 
20 أبريل 1998م( الذي اعتمد نظام الشركة األساسي )النظام األساسي(. وقد كانت 
)الحكومة(.  السعودية  العربية  اململكة  لحكومة  بالكامل  مملوكة  حينه  الشركة يف 
وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 2 رجب 1423هـ )املوافق 9 سبتمبر 2002م(، 

قامت الحكومة ببيع 30% من أسهمها.
بدأت الشركة عملها بتوفير خدمات االتصاالت ىلع نطاق اململكة العربية السعودية 
)اململكة( يف 6 محرم 1419هـ )املوافق 2 مايو 1998م(. وحصلت الشركة ىلع سجلها 
1419هـ  4 ربـيع األول  1010150269 كشركة مساهمة سعودية بتاريخ  التجاري رقم 

)املوافق 29 يونيو 1998م(. ويقع املركز الرئيسي للشركة يف مدينة الرياض.
تعرف  مشتركة  ومشاريع  وزميلة  تابعة  شركات  يف  مختلفة  استثمارات  للشركة 

مجتمعة، لغرض القوائم املالية، بـ “املجموعة”. تفاصيل هذه االستثمارات كالتالي:

نسبة اسـم الشـركـة
املعالجةامللكية

الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت 
طريقة التوحيد100%املحدودة ) أول (- اململكة العربية السعودية

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

 )VIVA( شركة إس تي سي البحرين
طريقة التوحيد100%)ش. م. ب. م( – مملكة البحرين

طريقة التوحيد100%شركة عقاالت املحدودة - اململكة العربية السعودية
شركة إنتغرال القابضة )ش. م. ب. م( – مملكة البحرين 

طريقة التوحيد71%)سابقًا الخليج لإلعالم الرقمي القابضة(

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

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

شركة بي تي أكسيس تيليكوم إندونيسيا – جمهورية 
أصول محتفظ 80.10%إندونيسيا

بها للبيع**
شركة أوجيه لالتصاالت املحدودة – دولة اإلمارات 

طريقة حقوق 35%العربية املتحدة
امللكية *

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

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

امللكية
املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( – 

طريقة حقوق 36.66%اململكة العربية السعودية
امللكية

طريقة حقوق 50% شركة مراكز االتصال – اململكة العربية السعودية
امللكية

2013م  عام  من  إبتداء  امللكية  حقوق  بطريقة  معالجتها  تمت  االستثمارات  هذه   *
)إنظر 2-13 و إيضاح 7(

الثاني  الربع  من  إبتداء  للبيع  بها  محتفظ  كأصول  معالجته  تمت  االستثمار  هذا   **
2013م )إنظر 2-12 وإيضاح 33(
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تتمثل األنشطة الرئيسة للمجموعة يف توفير وتقديم خدمات االتصاالت واملعلومات 
واإلعالم، وتشمل أغراضها ىلع سبيل املثال ال الحصر، ما يلي: 

إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة واملتحركة. أ. 

توصيل وتقديم خدمات االتصاالت املختلفة إلى العمالء وصيانتها وإدارتها. ب. 

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

بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمالها وأوجه نشاطها. 

أحدث د.  استخدام  طريق  عن  وتطويرها  االتصاالت  ونظم  شبكات  يف  التوّسع 
األجهزة واملعدات التي توصلت إليها تقنية االتصاالت خصوصًا يف مجال تقديم 

الخدمات وإدارتها. 

توفير املعلومات والتقنيات واألنظمة املعتمدة ىلع املعلومات للعمالء بما يف  هـ. 
ذلك إعداد وطبع وتوزيع أدلة الهاتف واألدلة التجارية والنشرات واملعلومات 
ال  بما  )اإلنترنت(  خــدمات  لنقل  الالزمة  االتصال  وسائل  وتوفير  والبيانات 
يتعـارض مع قـرار مجلس الوزراء رقم )163( بتاريخ 23 / 10 / 1418هـ وخدمات 
الخدمات  أو  االتصاالت  بأنشطة  يتعلق  العامة، وغير ذلك مما  اآللي  الحاسب 
التي تقدمها الشركة سواء كان ذلك ألغراض اإلعالم أو التجارة أو الدعاية أو 

أية أغراض أخرى تراها الشركة مناسبة. 

وتصنيع  وتأجير  وامتالك  وشراء  وتصدير  واستيراد  والتجزئة  الجملة  تجارة  و. 
ومكونات  ومعدات  أجهزة  وصيانة  وتركيب  وتصميم  وتطوير  وبيع  وتسويق 
شبكات االتصاالت املختلفة بما يف ذلك الشبكات الثابتة واملتحركة والخاصة، 
الخدمات  وتقديم  األخرى  الفكرية  واملمتلكات  اآللي  الحاسب  برامج  وكذلك 

والقيام بأعمال املقاوالت املتعلقة بشبكات االتصاالت املختلفة. 

استثمار عقارات الشركة وما قد يترتب ىلع ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة  ز. 
وتطوير وصيانة.

ولها فضاًل عن ذلك أن تؤسس شركات أخرى وأن تشترك مع الشركات واملؤسسات 
أو الهيئات األخرى السعودية واألجنبية التي تزاول أعمااًل شبيهة أو مكملة ألعمالها أو 

التي قد تعاونها ىلع تحقيق غرضها أو أن تشتريها كلها أو جزءًا منها.

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت )أول( – اململكة العربية السعودية	 
تم تأسيس الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت )ذات مسئولية محدودة( 
يف أبريل 2002م، وتعمل يف تقديم خدمات اإلنترنت وتشغيل مشاريع االتصاالت 
ونقل ومعالجة املعلومات يف السوق السعودي، وتملك شركة االتصاالت السعودية 
100% من الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والبالغ رأس مالها 100 مليون 

ريال سعودي. 

شركة االتصاالت لالستثمار التجاري املحدودة – اململكة العربية السعودية	 
تم تأسيس شركة االتصاالت لالستثمار التجاري )ذات مسئولية محدودة( يف اململكة 
االتصاالت  شبكات  وصيانة  تشغيل  بغرض  2007م  اكتوبر  يف  السعودية  العربية 
وتركيب  وتشغيل  وصيانة  االنترنت  وشبكات  اآللي  الحاسب  شبكات  نظم  وأعمال 
وتملك  السعودي  السوق  يف  وتعمل  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  وبرامج  نظم 
والبالغ  التجاري  لالستثمار  االتصاالت  100% من شركة  السعودية  االتصاالت  شركة 

رأس مالها 1 مليون ريال سعودي.
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شركة إس تي سي البحرين )VIVA( )ش. م. ب. م( – مملكة البحرين:	 
تأسست إس تي سي البحرين )فيفا( )ش. م. ب. م( يف فبراير 2009م بمملكة البحرين، 
البحرين  تي سي  إس  من شركة   %100 نسبة  السعودية  االتصاالت  وتمتلك شركة 
)فيفا( والبالغ رأسمالها 75 مليون دينار بحريني أي ما يعادل حوالي 746 مليون ريال 
سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ، وتعمل هذه الشركة يف كافة خدمات 
ذات  األخرى  والخدمات  العريض  والنطاق  الدولية  واالتصاالت  املتنقلة  االتصاالت 

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

شركة عقاالت املحدودة - اململكة العربية السعودية:	 
تأسست شركة عقاالت املحدودة يف مارس 2013م يف اململكة العربية السعودية، 
وتمتلك شركة االتصاالت السعودية نسبة 100% من شركة عقاالت والبالغ رأسمالها 
وادارة  واستثمار  وتملك  اقامة  يف  الشركة  هذه  وتعمل  سعودي،  ريال  مليون   10
لصالح شركة  والتصدير  االستشارات واالستيراد  وتقديم خدمات  العقار واملقاوالت 

االتصاالت السعودية، لم يبدأ التشغيل التجاري للشركة بعد.

الخليج لإلعالم 	  البحرين )سابقًا  القابضة )ش. م. ب. م( – مملكة  إنتغرال  شركة 
الرقمي القابضة(

تم تأسيس هذه الشركة يف يونيو 2009م يف مملكة البحرين، وهي شركة قابضة 
تملك حصصًا يف شركات تعمل يف مجال خدمات املحتوى واإلعالم الرقمي يف دول 
لإلعالم  الخليج  من شركة   %71 نسبة  السعودية  االتصاالت  وتمتلك شركة  الخليج، 
 281 يعادل حوالي  ما  أي  بحريني  دينار  28 مليون  رأسمالها  والبالغ  القابضة  الرقمي 

مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ. 

شركة سيل املتقدمة املحدودة )سيلكو( - اململكة العربية السعودية	 
تم تأسيس شركة سيل املتقدمة املحدودة يف اململكة العربية السعودية يف يناير 
االتصاالت  بطاقات  شحن  خدمات  يف  والتجزئة  الجملة  تجارة  يف  وتعمل  2008م 
وأجهزة ومعدات االتصاالت وخدمات الحاسب اآللي وبيع وإعادة بيع كافة خدمات 
االتصاالت الثابتة واملتنقلة وصيانة وتشغيل املجمعات التجارية، وتعمل الشركة يف 
السوق السعودي ولها فروع يف البحرين وعمان وتملك شركة االتصاالت السعودية 
60% من شركة سيل املتقدمة املحدودة والبالغ رأس مالها 100 مليون ريال سعودي.

شركة االتصاالت الكويتية ) VIVA ( ) ش.م.ك.م(– دولة الكويت	 
من شركة   %26 نسبة  2007م ىلع  ديسمبر  السعودية يف  االتصاالت  حازت شركة 
يعادل  ما  أي  كويتي  دينار  مليون   50 رأسمالها  والبالغ  )فيفا(  الكويتية  االتصاالت 
وتعمل هذه  التاريخ،  ذلك  الصرف كما يف  بسعر  ريال سعودي  مليون   687 حوالي 
التشغيل  بدأ  وقد  الكويتي،  السوق  يف  الجوال  الهاتف  خدمات  مجال  يف  الشركة 

التجاري لها يف 4 ديسمبر 2008م.
وتعالج  )فيفا(  الكويتية  االتصاالت  شركة  تدير  السعودية  االتصاالت  مجموعة 
استثمارها فيها بطريقة التوحيد لسيطرتها ىلع السياسات املالية والتشغيلية وذلك 

بسبب تمثيلها يف مجلس إدارتها بأغلبية األعضاء.

إس 	  تي  )إن   - إندونيسيا  – جمهورية  إندونيسيا  تيليكوم  أكسيس  تي  بي  شركة 
سابقًا(

الجوال  الهاتف  شبكة  تشغيل  رخصة  ىلع  تيليكوم  أكسيس  تي  بي  شركة  حصلت 
الربع  يف  التجارية  خدماتها  بتقديم  بدأت  وقد  إندونيسيا،  يف  الثالث  الجيل  بتقنية 
األول من عام 2008م بالسوق اإلندونيسية. حازت شركة االتصاالت السعودية ىلع 
نسبة 51% من شركة بي تي أكسيس تيليكوم يف سبتمبر 2007م والبالغ رأسمالها            
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بسعر  سعودي  ريال  مليار   3.2 حوالي  يعادل  ما  أي  اندونيسية  روبية  تريليون   7.8
الصرف كما يف ذلك التاريخ. ويف 6 أبريل 2011م زادت الشركة حصتها بنسبة %29.10 
لتبلغ 80.10% وبناء ىلع ذلك تم إعادة تصنيف هذا االستثمار كاستثمار يف الشركات 
التابعة بداًل من استثمار يف مشاريع مشتركة، و تم استخدام القيمة العادلة لصايف 
الشركة  استحواذ  من  الناتجة  الشهرة  وذلك الحتساب  2011م  أبريل   6 األصول يف 
اإلندونيسية من  تيليكوم  أكسيس  تي  بي  إضافية يف شركة  29.10% كحصة  نسبة 
واقع التقارير الخاصة بتحديد تلك القيمة والتي تم االنتهاء منها يف نهاية الربع الرابع 
للشهرة.  املبالغ املسجلة سابًقا  توزيع  إعادة  ترتب ىلع ذلك  2011م، وقد  من عام 
كما قامت املجموعة بإعادة تصنيف استثمارها يف شركة بي تي أكسيس تيليكوم 

كأصول محتفظ بها للبيع كما يف 30 يونيو 2013م )إنظر ايضاح رقم 33(. 

شركة أوجيه لإلتصاالت املحدودة – اإلمارات العربية املتحدة	 
إمارة دبي بدولة  أوجيه لإلتصاالت املحدودة هي شركة قابضة مسجلة يف  شركة 
اإلمارات العربية املتحدة ولديها استثمارات يف شركات تعمل يف قطاع االتصاالت 
يف تركيا وجنوب أفريقيا. حازت الشركة ىلع نسبة 35% من شركة أوجيه لإلتصاالت يف 
أبريل 2008م والبالغ رأسمالها 3.6 مليار دوالر أمريكي أي ما يعادل حوالي 13.5 مليار 

ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ.

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

ملكيتها يف شركة ماكسيس إلى %65. 
لدى بيناريانج القابضة استثمارات أخرى يف شركات اتصاالت تعمل يف كل من الهند 
)شركة إيرسيل - Aircel( وإندونيسيا )شركة بي تي أكسيس تيليكوم(. )انظر ايضاح 

رقم 7 و 33(
يف  بيناريانج  مجموعة  من   %25 نسبة  ىلع  السعودية  االتصاالت  شركة  حازت  وقد 
 23 رينجت ماليزي أي ما يعادل حوالي  2007م والبالغ رأسمالها 20.7 مليار  سبتمبر 

مليار ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ.

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

العربية للكوابل البحرية املحدودة والبالغ رأسمالها 75 مليون ريال سعودي.

املؤسسة العربية لإلتصاالت الفضائية )عربسات( – اململكة العربية السعودية	 
تم إنشاء هذه املؤسسة من قبل الدول األعضاء يف الجامـعة العربــية يف أبريل 
كافة  إلى  إضافة  األعضاء  الدول  لهذه  الخدمات  من  عددًا  عربسات  وتوفر  1976م. 
الشرق  منطقة  أساسية  وبصورة  تغطيتها  نطاق  يف  والخاصة  الرسمية  القطاعات 

األوسط.
بيانات،  نقل  )صوتية،  اإلقليمية  الهاتفية  الخدمة  حاليًا:  املقدمة  الخدمات  تشمل 
فاكس وتلكس(، بث تلفزيوني، بث إذاعي إقليمي، خدمات استعادة الخدمة وتأجير 

ِسعات ىلع أساس سنوي أو شهري.
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تمتلك شركة االتصاالت السعودية نسبة 36.66% من املؤسسة العربية لإلتصاالت 
الفضائية )عربسات( والبالغ رأسمالها 500 مليون دوالر أمريكي ما يعادل 1,875 مليون 

ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ.

شركة مراكز اإلتصال– اململكة العربية السعودية	 
تم تأسيس شركة مراكز اإلتصال )ذات مسئولية محدودة مختلطة( لتقديم خدمات 
ديسمبر  نهاية  يف   )Aegis( أيجز  شركة  مع  الدليل  واستعالمات  اإلتصال  مراكز 
2010م باململكة العربية السعودية، و تمتلك شركة االتصاالت السعودية حصة تبلغ 
حوالي50% من شركة مراكز اإلتصال والبالغ رأس مالها 4.5 مليون ريال سعودي )عدد 

األسهم اململوكة 225,001 سهم من أصل 450,000 سهم(.

السياسات املحاسبية الهامة 2-
عليها  املتعارف  املحاسبة  املرفقة وفقًا ملعايير  املوحدة  املالية  القوائم  إعداد  تم 
يف اململكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
وشركاتها  للشركة  املالية  القوائم  للمجموعة  املوحدة  املالية  القوائم  وتتضمن 

التابعة والزميلة واملشاريع املشتركة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013م.
تتفق السياسات املحاسبية الهامة املتبعة يف إعداد القوائم املالية املوحدة املدرجة 
أدناه مع السياسات املحاسبية املبينة يف القوائم املالية املوحدة املراجعة للسنة 
يف  باالستثمارات  املتعلقة  السياسة  عدا  فيما  2012م،  ديسمبر   31 يف  املنتهية 
 )13-2 )إنظر  2013م  يناير   1 من  إبتداءًا  مفعولها  يسرى  والتي  املشتركة  املشاريع 
البيع  الى ذلك تم تطبيق سياسة االصول غير املتداولة املحتفظ بها برسم  إضافة 

)إنظر 12-2(.

األرصدة واملعامالت داخل املجموعة وأية مكاسب غير محققة ناتجة من املعامالت 
القوائم  إعداد  عند  استبعادها  يتم  نسبية،  أهمية  ذات  كانت  إذا  املجموعة،  داخل 

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

يف ما يلي ملخص ألهم السياسات املحاسبية:

أسس التوحيد 2-1

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

املوحدة للمجموعة اعتبارًا من تاريخ السيطرة وينتهي بفقدانها.

فترة القوائم املالية املوحدة 2-2

تبدأ السنة املالية للمجموعة يف أول يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام 
ميالدي. 

النقد وما يماثله 2-3

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

تصنف استثمارات قصيرة األجل.
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حسابات املدينين 2-4

يظهر رصيد حسابات املدينين بصايف القيمة القابلة للتحقق التي تمثل قيمة الفواتير 
مضافًا إليها اإليراد املستحق املتعلق برسوم االستخدام غير املفوترة ناقصًا مخصص 

الديون املشكوك يف تحصيلها. 

مقاصة الحسابات 2-5

لدى املجموعة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصاالت خارجية وجهات أخرى تتضمن 
األرصدة  مقاصة  يتم  بحيث  الجهات  تلك  مع  دوري  بشكل  مقاصة  إجراء  بموجبها 

املدينة والدائنة لنفس املشغل الخارجي أو الجهات األخرى. 

مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها 2-6

ملواجهة  الالزمة  املخصصات  لتكوين  املدينين  حسابات  بدراسة  املجموعة  تقوم 
املشكوك يف تحصيله منها، ويراعى عند تكوين املخصص نوع الخدمة املقدمة )جوال، 
الزمني  والعمر  العميل  إلخ( وفئة   ... ثابتة، خدمات معطيات، تسويات دولية،  خطوط 

للدين، وخبرة املجموعة يف تحصيل الديون السابقة والحالة االقتصادية العامة.

املخزون 2-7

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

ضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.

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

يف قيمتها قد تم أخذها يف االعتبار عند تكوين املخصص.

املمتلكات واملنشآت واملعدات واالستهالك 2-8

تفصيلية . 1 تاريخية  ببيانات  االتصاالت  قطاع  يحتفظ  لم  1998م،  مايو   2 قبل 
التاريخية، ولذا  كافية لتسجيل املمتلكات واملنشآت واملعدات وفق التكلفة 
تم تسجيل كافة املمتلكات واملنشآت واملعدات التي تم تحويلها من قطاع 
االتصاالت إلى الشركة يف 2 مايو 1998م طبقًا للتقويم الذي قامت به الشركة 

وبمساعدة خبراء تقويم محليين ودوليين. 
وفيما يلي األسس الرئيسية املستخدمة يف التقويم:

قيمة التقويم األراضي   
تكلفة االستبدال املستهلكة املباني واملنشآت واملعدات   

واملنشآت . 2 املمتلكات  تسجيل  يتم  أعاله   )1( الفقرة  يف  ورد  ما  عدا  ما  يف 
واملعدات التي تقتنيها املجموعة بالتكلفة التاريخية.

تشمل تكلفة الشبكة جميع النفقات حتى نقطة التوصيل للعميل، بما يف ذلك . 3
األصول  تاريخ وضع هذه  املباشرة، حتى  والعمالة  واملواد  املقاولـين  أتعاب 

يف الخدمة. 
األراضي . 4 باستثناء  واملعدات  واملنشآت  املمتلكات  استهالك  احتساب  يتم 

لألصول  التقديرية  التشغيلية  األعمار  ىلع  الثابت  القسط  طريقة  باستخدام 
حسب ما يأتي:
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عدد السنوات   
50 - 20 املباني  
شبكة ومعدات االتصاالت  3 - 25
 8 - 2 األصول األخرى 

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

يتم تحديد املكاسب والخسائر الناتجة من استبعاد/بيع املمتلكات واملنشآت . 6
لألصول  الدفترية  القيمة  مع  املتحصلة  القيمة  بمقارنة  وذلك  واملعدات 

املستبعدة/املباعة وتدرج املكاسب والخسائر يف قائمة الدخل املوحدة. 
تحويل . 7 فيها  يتم  التي  واملعدات  واملنشآت  املمتلكات  إيجارات  تصنيف  يتم 

جوهري ملنافع ومخاطر امللكية إلى املجموعة كإيجارات رأسمالية. يتم إثبات 
اإليجار الرأسمالي يف تاريخ نشأته بالقيمة العادلة لألصل أو القيمة الحالية للحد 
األدنى لدفعات اإليجار، أيهما أقل. ويتم تجزئة كل دفعة من دفعات اإليجار 
إلى جزأين هما املصروف التمويلي الذي يجب تحميله ىلع دخل السنة الحالية 

والنقص يف قيمة االلتزام عن عقد اإليجار الرأسمالي.
يتم استهالك األصول املستأجرة بموجب إيجارات رأسمالية ىلع مدى األعمار . 8

اإلنتاجية لتلك األصول.
وجدت( . 9 )إن  االمتياز  حقوق  لعقود  الخاضعة  الثابته  املوجودات  استهالك  يتم 

ىلع عمرها االنتاجي أو مدة العقد أيهما أقصر. 

تكاليف برامج الحاسب اآللي 2-9

يتم رسملة التكاليف املتعلقة ببرامج التشغيل والتطبيقات التي يتم شراؤها . 1
من املورد حينما تفي بمعايير الرسملة، ومنها تحسين القدرة اإلنتاجية ألصل 

من األصول أو أن تزيد بشكل ملحوظ العمر اإلنتاجي لألصل، ويتم إطفاؤها 
ىلع فترة االنتفاع بها. 

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

التكاليف ذات العالقة بسهولة، ويتم إطفاؤها ىلع فترة االنتفاع بها.
يتم تحميل تكاليف برامج التطبيقات املطورة داخليًا كمصروفات عند حدوثها، . 3

تكاليف  عن  منفصل  بشكل  التشغيل  أنظمة  برامج  تكلفة  تحديد  تعذر  وإذا 
التشغيل كجزء  أنظمة  برامج  فيتم تسجيل  الصلة  اآللي ذات  الحاسب  أجهزة 

من الجهاز.
تحمل تكلفة اإلضافات أو التعديالت أو عمليات تطوير البرامج الالحقة سواء . 4

كانت تشغيلية أو تطبيقية كمصروفات عند حدوثها.
تحويل . 5 وتكاليف  اآللي  الحاسب  ببرامج  املرتبطة  التدريب  تكاليف  تحمل 

البيانات كمصروفات عند حدوثها.

األصول غير امللموسة 2-10

الشهرة

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

الدخل املوحدة بالفترة التي تمت به عملية االستحواذ.

يتم قياس الشهرة بالتكلفة وتخفض بأي خسائر هبوط يف قيمتها )إن وجدت(.	 
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حقوق الطيف الترددي وتراخيص تقديم خدمات االتصاالت املتنوعة 
يتم تسجيل هذه األصول غير امللموسة عند الشراء بالتكلفة ويتم اطفاؤها ابتداًء 
من تاريخ تقديم الخدمة باستخدام طريقة القسط الثابت ىلع مدى اعمارها اإلنتاجية 

أو املدة النظامية أيهما أقصر.

الهبوط يف قيمة األصول غير املتداولة 2-11

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

املالية السابقة.

األصول املحتفظ بها للبيع 2-12

تقاس األصول ومجموعات االستبعاد املصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية 
يتم تصنيف االصول ومجموعات  أقل.  أيهما  البيع  تكاليف  ناقصًا  العادلة  القيمة  أو 
االستبعاد كمحتفظ بها للبيع إذا كان باإلمكان استرداد قيمتها الدفترية من خالل 
فقط  مناسبة  الحالة  هذه  تعتبر  املستمر.  االستخدام  خالل  من  وليس  بيع  عملية 

عندما يكون احتمال البيع كبيرًا وتعتبر مجموعة االستبعاد متاحة للبيع فورًا يف حالتها 
الحالية. يجب أن تلتزم اإلدارة بالبيع الذي من املتوقع أن يعتبر بيعًا نهائيًا خالل سنة 

واحدة من تاريخ التصنيف.
التي تنطوي ىلع فقدان السيطرة ىلع  البيع  عندما تكون املجموعة ملتزمة بخطة 
الشركة التابعة، تصنف جميع أصول وخصوم هذه الشركة التابعة كأصول محتفظ بها 
للبيع عند انطباق الشروط املذكورة أعاله، بغض النظر عن ما إذا كانت املجموعة 

ستحتفظ بحصة غير مسيطرة يف شركتها التابعة سابقًا بعد البيع.
بالقيمة  قياسها  يتم  للبيع  بها  كمحتفظ  املصنفة  االستبعاد(  )ومجموعات  األصول 

الدفترية السابقة أو القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع أيهما أقل.

الستثمارات  2-13

االستثمارات املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية 

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

األطراف املشاركة يف السيطرة.
الترتيبات التعاقدية التي تتضمن تكوين منشأة منفصلة يكون لكل مشارك فيها حصة 

يشار إليها كمنشآت تحت السيطرة املشتركة.
تتم معالجة الشهرة الناتجة من شراء املجموعة لحصة يف املشاريع تحت السيطرة 
طريقة  تطبيق  عند  املشترك  املشروع  يف  االستثمار  حساب  من  كجزء  املشتركة 

حقوق امللكية. 
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املالية  قوائمها  املشاريع يف  تلك  استثماراتها يف  وتوحد  تعالج  املجموعة  وكانت 
 31 رقم  الدولي  املعيار  مع  يتوافق  بما  التناسبي،  التوحيد  لطريقة  وفقًا  املوحدة 
للمحاسبين  السعودية  الهيئة  من  الصادرة  املعايير  يف  ذلك  تغطية  عدم  ظل  يف 
الدولية بإصدار املعيار  2011م قام مجلس معايير املحاسبة  12 مايو  القانونيين. يف 
املحاسبي الدولي رقم 11 كبديل للمعيار الدولي رقم 31 والذي تضمن إلغاء تطبيق 
من            إبتداءًا  امللكية  حقوق  طريقة  عنها  بداًل  واستخدام  التناسبي  التوحيد  طريقة 
1 يناير 2013م. وعليه فإن املجموعة بدءًا من عام 2013م وبأثر رجعي، قامت بتطبيق 
طريقة حقوق امللكية ىلع مشاريعها تحت السيطرة املشتركة وفقًا ملعيار رقم 16 
السعودية  الهيئة  الصادر عن  )املحاسبة عن االستثمار وفق طريقة حقوق امللكية( 

للمحاسبين القانونيين.

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

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

)خسارة( الشركات املستثمر فيها يف قائمة الدخل املوحدة.

االستثمارات األخرى
يتم تسجيل االستثمار يف األوراق املالية املتاحة للبيع التي ال تؤدي إلى سيطرة أو 
تأثير هام ىلع أساس القيمة العادلة، وتحسب القيمة العادلة لألوراق املالية املتاحة 
للبيع التي تتوفر لها قيمة سوقية ىلع أساس هذه القيمة. أما األوراق املالية املتاحة 
للبيع التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة، بسبب عدم وجود سوق نشط لتبادلها أو 
عدم توفر مؤشرات أخرى يمكن من خاللها تحديد القيمة السوقية بموضوعية، فتكون 
تكلفتها هي البديل للقيمة العادلة. ويتم إثبات املكاسب والخسائر غير املحققة يف 
كانت  إن  املوحدة  املالي  املركز  قائمة  املساهمين يف  حقوق  مستقل ضمن  بند 
جوهرية. ويتم إظهار الخسائر الناتجة عن االنخفاض الدائم يف القيمة العادلة بأقل 

من التكلفة يف قائمة الدخل املوحدة للفترة التي يحدث فيها االنخفاض.
خالل  للبيع  املتاحة  املالية  األوراق  بيع  عن  الناتجة  والخسائر  املكاسب  إثبات  يتم 
إثباتها  تم  محققة  غير  أو خسائر  مكاسب  أي  ويتم عكس  فيها،  تحدث  التي  الفترة 

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

ضمن قائمة الدخل املوحدة للفترة التي يحدث فيها االنخفاض. 

الزكاة 2-14

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

فيها اعتماد هذا الربط من مصلحة الزكاة والدخل.

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013م )تتمه(
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الضرائب 2-15

يتم احتساب الضريبة للشركات املستثمر فيها خارج اململكة وفقًا لألنظمة الضريبية 
املتبعة يف بلدانها.

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

بإثبات الضريبة املؤجلة.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة  2-16

انتهاء  عند  للموظفين  تدفع  مستحقة  مبالغ  الخدمة  نهاية  مكافأة  يمثل مخصص 
والدول  السعودية  العربية  اململكة  بها يف  املعمول  لألنظمة  وفقًا  عملهم،  عقود 

املستثمر فيها. 

معامالت العمالت األجنبية 2-17

عملة التعامل والعرض
املالية املوحدة لكل منشأة يف املجموعة  القوائم  البنود املضمنة يف  يتم قياس 
بإستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسة التي تعمل فيها املنشأة “عملة التعامل”.

إن هذه القوائم املالية املوحدة يتم عرضها بالريال السعودي.

املعامالت واألرصدة
القيمة  النقدية محددة  بالعمالت األجنبية لألصول وااللتزامات  يتم تحويل األرصدة 

باستخدام أسعار الصرف السائدة يف تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة.
األجنبية  العمالت  معامالت  تسوية  عن  الناتجة  والخسائر  املكاسب  تسجيل  يتم 

للعمالت  النقدية  األرصدة  تحويل  عن  الناتجة  املحققة  غير  والخسائر  واملكاسب 
األجنبية إلى الريال السعودي يف قائمة الدخل املوحدة.

منشآت املجموعة )ترجمة القوائم املالية(
تعامل  عملة  لها  التي  املجموعة  منشآت  لكل  املالية  واملراكز  النتائج  تحويل  يتم 

مختلفة عن عملة العرض كما يلي:

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

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

العام 	  نهاية  املترجمة يف  املبقاة  األرباح  يلي:  كما  املبقاة  األرباح  بند  يترجم 
املترجمة  املوحدة  الدخل  قائمة  الفترة من  دخل  إليها صايف  املاضي مضافًا 
وقت  السائد  الصرف  بسعر  مترجمة  املعلنة  التوزيعات  قيمة  منها  مطروحًا 

إعالنها.

عناصر قائمة الدخل املوحدة يتم ترجمتها باستخدام املتوسط املرجح لسعر 	 
الصرف خالل الفترة. أما بنود املكاسب والخسائر املهمة فتترجم ىلع أساس 

سعر الصرف السائد وقت حدوثها. 

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

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

أو خسائر البيع.
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االلتزامات املحتملة 2-18

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

تفصح عنها يف القوائم املالية املوحدة.

إثبات اإليرادات 2-19

يتم إثبات اإليرادات، صافية من الخصومات، عند تقديم الخدمات استنادًا إلى إمكانية 
الوصول إلى أو استخدام شبكة املقاسم ومرافقها. ويتم احتساب إيرادات االستخدام 

بناًء ىلع أجزاء الدقائق املستخدمة، وفقًا لألسعار املعتمدة. 

يتم تأجيل الرسوم الصادر بشأنها فواتير مقدمًا ويتم إثباتها ىلع مدى الفترة 	 
التي يتم فيها تقديم الخدمات. 

يف 	  فواتير،  بها  تصدر  لم  التي  للعمالء  املقدمة  الخدمات  إيرادات  إثبات  يتم 
الفترة املتعلقة بها.

يتم إثبات إيرادات الخدمات املقدمة للعمالء عند تحصيلها إذا كان لدى الشركة 	 
درجة عالية من عدم التأكد من إمكانية تحصيلها.

تكلفة الخدمات 2-20

ارتباط مباشر  الخدمات ولها  لتقديم  التي تكبدتها املجموعة  التكاليف  تمثل جميع 
تنفيذ املكاملات  إثباتها يف فترات  الشبكة ويتم  املتولدة من استخدام  باإليرادات 

ذات الصلة بما فيها :-

الرسوم الحكومية وهي التكاليف املترتبة ىلع املجموعة مقابل حقوق تقديم 	 
استخدام  ذلك  يف  بما  بها  املستثمر  والدول  باململكة  االتصاالت  خدمات 

الطيف الترددي.

بشبكات 	  الربط  تكاليف  يف  واملتمثلة  الخارجية  الشبكات  استخدام  رسوم 
اتصاالت أجنبية ومحلية متعلقة بمكاملات عمالء املجموعة.

املصروفات البيعية والتسويقية 2-21

وتوزيع  بتسويق  مباشر  ارتباط  ولها  املجموعة  تكبدتها  التي  التكاليف  جميع  تمثل 
وبيع الخدمات. وتسجل عند حدوثها إذا لم يتسن تحديد الفترات املستفيدة منها، أما 

إذا أمكن تحديد الفترات املستفيدة فيتم تحميلها ىلع الفترات ذات الصلة.

املصروفات العمومية واإلدارية  2-22

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

املستفيدة فيتم تحميلها ىلع الفترات ذات الصلة.

ربح السهم 2-23

العمليات  من  الدخل  قسمة  أساس  ىلع  األرباح  من  السهم  عائد  احتساب  يتم 
استبعاد حقوق  األخرى(، قبل  )املصروفات واإليرادات  األخرى  والعمليات  التشغيلية 
لعدد  املرجح  املتوسط  ىلع  املالية،  للفترة  الدخل  وصايف  املسيطرة،  غير  امللكية 

األسهم القائمة خالل الفترة.
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املشتقات املالية 2-24

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

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

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

بالجزء غير الفعال يتم االعتراف به ىلع الفور يف قائمة الدخل املوحدة.
يتم التوقف عن إتباع محاسبة التحوط عندما تقوم املجموعة بإلغاء عالقة التحوط، 
أنها لم تعد تلبي متطلبات محاسبة  أو بيع أداة تحوط، أو إنهاءها، أو ممارستها أو 
الوقت ستبقي يف حقوق املساهمين  ذلك  متراكمة يف  / خسارة  ربح  أي  التحوط. 
ويتم االعتراف بها يف قائمة الدخل املوحدة عندما ال يكون حدوث املعاملة متوقعًا.

األطراف ذات العالقة 2-25

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

للمجموعة.

النقد وما يماثله 3-
تقوم الشركة بإستثمار جزء من النقد الفائض يف حسابات مرابحة لفترات استحقاق 
90 يومًا فأقل مع عدة بنوك محلية. وقد بلغ متوسط معدل العوائد عليها خالل عام 
2013م نسبة 0.85% )2012م: 1.04%( وبلغ إجمالي العوائد املحققة منها خالل عام 

2013م مبلغ 4 مليون ريال سعودي )2012م: 50 مليون ريال سعودي(.
كما بلغ نصيب املجموعة من عوائد إستثمارات الشركات التابعة يف الودائع مبلغ 4 

مليون ريال سعودي ) 2012م: 14 مليون ريال سعودي(.
ويتكون رصيد النقد وما يماثله يف نهاية السنة مما يأتي:

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

833,8491,083,045حسابات التحصيل

19,891422,843مرابحات قصيرة اآلجل

102,52343,677ودائع قصيرة األجل

3,81164,796حسابات املصروفات

960,0741,614,361
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استثمارات قصيرة األجل 4-
تقوم الشركة بإستثمار جزء من النقد الفائض يف حسابات مرابحة لفترات إستحقاق  
91 يومًا فأكثر مع عدة بنوك محلية. وبلغ إجمالي العوائد املحققة منها خالل عام 

2013م مبلغ 167 مليون ريال سعودي )2012م: 42 مليون ريال سعودي(.
كما بلغ نصيب املجموعة من عوائد إستثمارات الشركات التابعة يف الودائع مبلغ 16 

مليون ريال سعودي )2012م: 8 مليون ريال سعودي(.

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

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

7,775,3837,794,784حسابات مدينين صدرت بها فواتير

1,096,433951,32حسابات مدينين لم تصدر بها فواتير بعد

8,871,8168,746,105

)1,041,099()1,191,907(مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها

7,679,9097,705,006

يف ما يلي حركة مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها خالل السنة:

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

1,041,099729,936الرصيد يف 1 يناير

1,374,1021,480,969اإلضافات ) أنظر إيضاح 22 (

2,415,2012,210,905

)1.169.806()1,223,294(الديون املعدومة خالل السنة

1,191,9071,041,099الرصيد يف 31 ديسمبر

العمالء ب.  لبعض  املقدمة  الخدمات  إيرادات  بإثبات  إنشائها  منذ  الشركة  تقوم 
عند تحصيلها، عندما يكون لدى الشركة درجة عالية من عدم التأكد يف إمكانية 

بلغت  وقد  اإليرادات.  هذه  لتحصيل  بالسعي  حاليًا  الشركة  وتقوم  تحصيلها. 
 60 مبلغ  2013م  لعام  الفئة  بهذه  الخاصة  املحصلة  غير  املفوترة  اإليرادات 
سنوي  وبمتوسط  سعودي(،  ريال  مليون   83 )2012م:  سعودي  ريال  مليون 

قدره 188 مليون ريال سعودي للسنوات الثالث عشر السابقة لعام 2013م.

يتم  وخارجية  محلية  اتصاالت  شبكات  مشغلي  مع  اتفاقيات  املجموعة  لدى  ج. 
بموجبها مقاصة األرصدة املدينة والدائنة لنفس املشغل. وقد بلغت املبالغ 
الصافية التي تظهر ضمن حسابات املدينين والدائنين يف 31 ديسمبر 2013م    

و 2012م ما يأتي:

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

2,871,5152,387,030صايف األرصدة املدينة

3,052,7942,847,856صايف األرصدة الدائنة

تقوم الشركة، وفقًا للفقرة )سابعًا( من قرار مجلس الوزراء رقم 171 املشار إليه  د. 
بالرسوم  املتعلقة  للحكومة  املبالغ املستحقة  بتسوية   ،)1( رقم  اإليضاح  يف 
عن  الحكومية  الجهات  ىلع  املستحقة  املتراكمة  األرصدة  مقابل  الحكومية 

خدمات االتصاالت املقدمة إلى هذه الجهات. ) أنظر إيضاح 29 (.

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013م )تتمه(
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املصروفات املدفوعة مقدمًا واألصول املتداولة األخرى 6-
تتكون املصروفات املدفوعة مقدمًا واألصول املتداولة األخرى مما يأتي:

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

1,089,0271,003,641املخزون

431,375450,401مدفوعات مقدمة للموردين

199,888303,494إيجارات مدفوعة مقدما

552,607530,694عوائد وذمم مستحقة

12,689360,428مصروفات مؤجلة

119,46085,473مشروع إخالء الترددات

125,583118,236قروض املوظفين السكنية - الجزء املتداول

620,859590,294أخرى

3,151,4883,442,661

“ أخرى “ تشمل بنودًا متنوعة أهمها : تأمين مدفوع مقدمًا وإيداعات مستردة.

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

2012م 2013م)بآالف الرياالت السعودية(
)معدلة(

نسبة 
امللكية

نسبة 
امللكية

االستثمارات يف الشركات الزميلة:-

1,350,921%1.491.76536,66%36,66املؤسسة العربية لإلتصاالت الفضائية )عربسات( - اململكة

44,981%34,43950%50الشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة - اململكة

16,534%21,68950%50شركة مراكز اإلتصال - اململكة

1,547,8931,412,436

االستثمارات يف املشاريع املشتركة:-

6,633,200%3,712,74035%35شركة أوجيه لإلتصاالت املحدودة – دولة اإلمارات العربية املتحدة

5,312,871%4,255,85025%25مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة – ماليزيا

7,968,59011,946,071

75,44235,543االستثمارات االخرى

9,591,92513,394,050إجمالي االستثمارات املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية وأخرى

الجريء  املال  رأس  السعودية يف صندوق  االتصاالت  استثمار شركة  أخرى  تتضمن 
التي  الحجم  واملتوسطة  والصغيرة  الناشئة  الشركات  يف  باالستثمار  واملتخصص 
واألسواق  السعودي  بالسوق  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  مجاالت  يف  تعمل 
 187.5 يعادل  بما  أمريكي  دوالر  مليون   50 يبلغ  مبدئيًا  وبمبلغ  األخرى،  العاملية 
25 مليون دوالر بما يعادل                       مليون ريال سعودي بتمويل ذاتي )املدفوع منه مبلغ 
الصندوق  هذا  يف  الوحيد  املستثمر  الشركة  وستكون  سعودي(  ريال  مليون   93.8
كمرحلة أولية وسيتم دعوة شركات محلية و دولية لالستثمار يف هذا الصندوق يف 
مراحل الحقة. وسيستهدف الصندوق السوق املحلي وأسواق الشرق األوسط وشمال 
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للصندوق.  االستثمارية  املخاطر  تقليل  بهدف  املتحدة  والواليات  وأوروبا  إفريقيا 
وسوف تقوم شركة إيرس كابيتال بإدارة الصندوق وهي من كبرى الشركات العاملية 

املختصة يف إدارة صناديق رأس املال الجريء.
باالستثمار  2013م  العام  السعودية خالل  أخرى قيام شركة االتصاالت  كما تتضمن 
حاليًا  التأسيس  تحت  شركة  وهي   ، االعالم  وسائل  لقياس  السعودية  الشركة  يف 
وستقوم يف حال تشغيلها بقياس نسب املشاهدة التلفزيونية بهدف تزويد السوق 
االتصاالت  تمتلك شركة  الصحيح.  املعلومة  إلى مصدر  تستند  بمعلومات  اإلعالمي 
السعودية ما نسبته 14.15% من رأس مال الشركة والبالغ 39.8 مليون ريال سعودي؛ 
ديسمبر   31 كما يف  املدفوع  املبلغ  بأن  علمًا  ريال سعودي،  مليون   5.6 يعادل  ما 

2013م يبلغ 3.2 مليون ريال سعودي.
خالل عام 2013م، قامت املجموعة بمراجعة استثمارها الخارجي يف مجموعة بيناريانج 
مدى  وتحديد  إدارتها  طريقة  ذلك  يف  بما  مشترك(  )مشروع  القابضة  إم  إس  جي 
االتفاقية  تعديل يف  وعليه وقعت  االستثمار.  الفعلية املشتركة ىلع هذا  السيطرة 
مع باقي الشركاء يف مجموعة بيناريانج فيما يتعلق بحقوقها التشغيلية يف مجموعة 
يف  استثمارها  معالجة  عن  بالتوقف  املجموعة  قامت  ذلك  ىلع  وبناء  إيرسيل. 
مجموعة إيرسيل بطريقة حقوق امللكية إبتداء من الربع الثاني 2013م. ونتج عن ذلك 
قيام املجموعة بعكس حصتها من صايف خسائر مجموعة إيرسيل للفترة من 1 إبريل 

2013م الى 30 سبتمبر 2013م والبالغة 795 مليون ريال سعودي. 

 إستثمارات يف الصكوك 8-
الذي قامت به إحدى شركاتها يف  يمثل حصة املجموعة يف االستثمار يف الصكوك 
ديسمبر 2007م. مدة التمويل 10 سنوات بمبلغ 1,688 مليون ريال سعودي، ويبلغ معدل 
هامش الربح املعدل املتبادل بين بنوك كواال المبور “كاليبور” زائدًا نسبة 0.45%. هذا 

التمويل يدخل ضمن عمليات األطراف ذات العالقة داخل املجموعة ) أنظر إيضاح 29(.

املمتلكات واملنشآت واملعدات، صايف 9-

)بآالف الرياالت
السعودية(

األراضي
واملباني

شبكة 
ومعدات
االتصاالت

األصول 
األخرى

األعمال 
الرأسمالية

تحت التنفيذ

اإلجمالي

2012م 2013م
)معدلة(

إجمالي القيمة الدفترية

13,611,89774,667,7405,471,2485,704,85999,455,74493,763,414- الرصيد يف 1 يناير 

1,01764,30342,0607,603,3807,710,7606,141,731- اإلضافات

-   - )7,373,056(527,4416,474,848370,767- التحويالت

- إعادة تصنيف

كأصول محتفظ بها 

-)4,223,503()140,627()84,949()3,986,734()11,193(لغرض البيع )***(

)150,078()16,360,082(-)435,951()15,848,510()75,621(- اإلستبعادات)*(

---649,189)100,591()548,598(- اعادة تصنيف 

)299,323()61,750()5,510()1,313()54,753()174(- تسويات ترجمة عمالت اجنبية

13,504,76961,216,3036,011,0515,789,04686,521,16999,455,744الرصيد يف 31 ديسمبر 

مجمع االستهالك

)53,917,326()59,582,496(-)4,158,474()48,655,431()6,768,591(- الرصيد يف 1 يناير 

)5,860,590()6,101,384(-)349,949()5,264,720()486,715(- االستهالك )**(

- إعادة تصنيف 

كأصول محتفظ 

-1,730,851-2651,661,31069,276بها لغرض البيع )***(

15,822,496100,772-61,59715,354,881406,018- اإلستبعادات )*(

---)127,147()98,738(225,885- اعادة تصنيف

- تسويات ترجمة

11,43394,648-210,481950عمالت اجنبية

)59,582,496()48,119,100(   -       )4,159,326()36,992,217()6,967,557(الرصيد يف 31 ديسمبر 

صايف القيمة الدفترية 

6,537,21224,224,0861,851,7255,789,04638,402,06939,873,248يف 31 ديسمبر 
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تشمل األراضي واملباني أعاله أراٍض بقيمة 2,208 مليون ريال سعودي كما يف أ. 
31 ديسمبر 2013م )31 ديسمبر 2012م: 2,216 مليون ريال سعودي(. 

تم بمقتضى املرسوم امللكي، املشار إليه يف اإليضاح )1( أعاله، تحويل ملكية ب. 
األصول للشركة يف 2 مايو 1998م، إال أن عملية تحويل امللكية القانونية لبعض 
القانونية  ملكيتها  نقل  تم  التي  األراضي  قيمة  بلغت  جارية.  تزال  ما  األراضي 
ويجري  سعودي،  ريال  مليون   1,937 مبلغ  2013م  ديسمبر   31 حتى  للشركة 

العمل ىلع نقل ملكية األراضي املتبقية وقيمتها 204 مليون ريال سعودي.

قروض ج.  مقابل  مرهونة  ثابتة  أصول  واملنشآت  واملعدات  املمتلكات  تتضمن 
وتسهيالت بنكية لبعض الشركات املستثمر بها، يبلغ نصيب املجموعة منها 

مبلغ 110 مليون ريال سعودي.

)*( قامت الشركة خالل سنة 2013م باستبعاد أصول ثابتة صايف قيمتها الدفترية 537 
مليون ريال سعودي )انظر ايضاح رقم 27(. 

عن  عبارة  سعودي  ريال  مليون   210 مبلغ  2013م  لسنة  االستهالك  يتضمن   )**(
استهالك املمتلكات واملنشآت واملعدات لشركة بي تي أكسيس تيليكوم والتي تم 

تصنيفها كأصول محتفظ بها للبيع خالل سنة 2013م.

 )***( انظر ايضاح رقم 33.

األصول غير امللموسة، صايف 10-
تتضمن األصول غير امللموسة الشهرة الناتجة من شراء حصة االغلبية يف شركة بي 
تي أكسيس إضافة لألصول غير امللموسة األخرى املسجلة يف تلك الشركات والتي 

تم توحيدها.

إس 	  تي  إن   ( إندونيسيا-  – جمهورية  إندونيسيا  تيليكوم  أكسيس  تي  بي  شركة 
سابقًا (:

الجوال  الهاتف  شبكة  تشغيل  رخصة  ىلع  تيليكوم  أكسيس  تي  بي  شركة  حصلت 
الربع  يف  التجارية  خدماتها  بتقديم  بدأت  وقد  إندونيسيا،  يف  الثالث  الجيل  بتقنية 
األول من عام 2008م بالسوق اإلندونيسية. حازت شركة االتصاالت السعودية ىلع 
نسبة 51% من شركة بي تي أكسيس تيليكوم يف سبتمبر 2007م والبالغ رأسمالها           
7.8 تريليون روبية اندونيسية أي ما يعادل حوالي 3.2 مليار ريال سعودي بسعر الصرف 
كما يف ذلك التاريخ. ويف 6 أبريل 2011م زادت الشركة حصتها بنسبة 29.10% لتبلغ 
80.10% وبناء ىلع ذلك تم إعادة تصنيف هذا االستثمار كاستثمار يف الشركات التابعة 
بداًل من استثمار يف مشاريع مشتركة، و تم استخدام القيمة العادلة لصايف األصول 
يف 6 أبريل 2011 وذلك الحتساب الشهرة الناتجة من استحواذ الشركة نسبة %29.10 
التقارير  واقع  من  اإلندونيسية  تيليكوم  أكسيس  تي  بي  شركة  يف  إضافية  كحصة 
عام  من  الرابع  الربع  نهاية  منها يف  اإلنتهاء  تم  والتي  القيمة  تلك  بتحديد  الخاصة 
2011 م، وقد ترتب ىلع ذلك إعادة توزيع املبالغ املسجلة سابًقا للشهرة. كما قامت 
كأصول  تيليكوم  أكسيس  تي  بي  شركة  يف  استثمارها  تصنيف  بإعادة  املجموعة 

محتفظ بها للبيع كما يف 30 يونيو 2013م )إنظر ايضاح 33(. 

شركة االتصاالت الكويتية ) VIVA ( ) ش.م.ك.م(– دولة الكويت:	 

من شركة   %26 نسبة  2007م ىلع  ديسمبر  السعودية يف  االتصاالت  حازت شركة 
يعادل  ما  أي  كويتي  دينار  مليون   50 رأسمالها  والبالغ  )فيفا(  الكويتية  االتصاالت 
وتعمل هذه  التاريخ،  ذلك  الصرف كما يف  بسعر  ريال سعودي  مليون   687 حوالي 
التشغيل  بدأ  وقد  الكويتي،  السوق  يف  الجوال  الهاتف  خدمات  مجال  يف  الشركة 

التجاري لها يف 4 ديسمبر 2008م.
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وتعالج  )فيفا(  الكويتية  االتصاالت  شركة  تدير  السعودية  االتصاالت  مجموعة 
استثمارها فيها بطريقة التوحيد لسيطرتها ىلع السياسات املالية والتشغيلية وذلك 

بسبب تمثيلها يف مجلس إدارتها بأغلبية األعضاء.

شركة إس تي سي البحرين )VIVA( )ش. م. ب. م( – مملكة البحرين:	 

تأسست إس تي سي البحرين )فيفا( )ش. م. ب. م( يف فبراير 2009م بمملكة البحرين، 
البحرين  تي سي  إس  من شركة   %100 نسبة  السعودية  االتصاالت  وتمتلك شركة 
)فيفا( والبالغ رأسمالها 75 مليون دينار بحريني أي ما يعادل حوالي 746 مليون ريال 
سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ، وتعمل هذه الشركة يف كافة خدمات 
ذات  األخرى  والخدمات  العريض  والنطاق  الدولية  واالتصاالت  املتنقلة  االتصاالت 

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

وفيما يلي تفاصيل األصول غير امللموسة، صايف كما يف 31 ديسمبر:

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

4,019,0914,448,997تراخيص

الشهرة الناتجة من شراء حصة %80,10 يف

405,208-شركة بي تي أكسيس تيليكوم )انظر ايضاح 33(

588,662199,579أخرى

4,607,7535,053,784

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

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

802,348869,888قروض املوظفين السكنية

97571,331مصروفات مؤجلة

106,529122,724أخرى

909,8521,063,943

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

حسابات الدائنين 12-
تتكون حسابات الدائنين مما يأتي:

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

2,199,7131,948,874تسوية الشبكات الخارجية

1,146,4832,289,440تجارية

)200,097()601,498(الرسوم الحكومية

16,730245,336رأسمالية

2,761,4284,283,553
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األرصدة الدائنة األخرى 13-
تتكون األرصدة الدائنة األخرى - املتداولة مما يأتي:

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

1,039,1271,034,991مخصص الزكاة والضرائب ) أنظر إيضاح 28(

141,748223,710محتجزات املوردين

238,168505,551مخصص الضريبة املستقطعة

897,278728,769إيداعات عمالء مستردة

60,950109,741تسوية مستحقات املوظفين املعارين

65,33679,021رعاية أندية

341,80894,438ذمم دائنة غير تجارية

174,974174,514أخرى

2,959,3892,950,735

“ أخرى “ تشمل بنودًا متنوعة أهمها : مستحقات التأمينات االجتماعية.

تتكون األرصدة الدائنة األخرى - غير املتداولة مما يأتي:
2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

780,400803,884إيرادات مؤجلة طويلة اآلجل

135,706487,839مشتقات مالية

29,811180,720تجارية طويلة اآلجل

228,938215,753أخرى

1,174,8551,688,196

“أخرى” تشمل بنودًا متنوعة أهمها: دفعات وايداعات وضمانات طويلة االجل مستلمة 
مقدمًا من العمالء.

املصروفات املستحقة 14-
تتكون املصروفات املستحقة مما يأتي:

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

2,578,9622,368,924رأسمالية

2,541,4832,260,057تجارية

1,099,706952,325مستحقات موظفين

462,875612,294مخصص االلتزامات والتعهدات

384,755167,112أخرى

7,067,7816,360,712

املرابحات  15-
وتتمثل يف:

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

1,560,5711,411,491الجزء املتداول

6,976,4949,953,061الجزء غير املتداول

8,537,06511,364,552

شركة االتصاالت السعودية – اململكة العربية السعودية:	 

املرابحة  أساس  تمويل ىلع  تسهيالت  2007م ىلع  الرابع  الربع  الحصول خالل  تم 
بين  املتبادل  العائد  معدل  أساس  ىلع  بماليزيا  املحلية  املصارف  فروع  أحد  من 
البنوك املاليزية ) كاليبور ( +0.45 نقطة أساس، مدة التمويل 120 شهرًا، وتبلغ قيمة 
التسهيالت املستخدمة كما يف 31 ديسمبر 2013م مبلغ 1,688 مليون ريال سعودي. 

)2012م : 1,688 مليون ريال سعودي(.

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013م )تتمه(
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2008م ىلع تسهيالت تمويل ىلع أساس املرابحة من  أبريل  الشركة يف  وحصلت 
عدة بنوك محلية، مدة التمويل 120 شهرًا، وتبلغ قيمة التسهيالت املستخدمة كما 

يف 31 ديسمبر 2013م مبلغ 9,500 مليون ريال سعودي. 

املرابحة  أساس  تمويل ىلع  تسهيالت  2010م ىلع  الثالث  الربع  خالل  حصلت  كما 
من عدة بنوك محلية بمبلغ 1,000 مليون ريال سعودي لم يتم استخدامها حتى 31 

ديسمبر 2013م.

كما حصلت خالل الربع الثالث 2011م ىلع تسهيالت تمويل ىلع أساس املرابحة من 
عدة بنوك محلية، مدة التمويل 120 شهرًا، بمبلغ 2,250 مليون ريال سعودي لم يتم 

استخدامها حتى 31 ديسمبر 2013م.

من  املستحقة  األقساط  بسداد  2008م  عام  من  الرابع  الربع  خالل  الشركة  بدأت 
4,755 مليون  2013م  31 ديسمبر  تسهيالت التمويل، وبلغت املبالغ املسددة حتى 
ريال سعودي، منها 1,054 مليون ريال سعودي تم تسديدها خالل االثني عشر شهرا 

املنتهية يف 31 ديسمبر2013م. )2012م: 3,701 مليون ريال سعودي(. 

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت )أول( – اململكة العربية السعودية	 

اإلنترنت  لخدمات  العربية  للشركة  املمنوحة  البنكية  والتسهيالت  املرابحات  تبلغ 
واالتصاالت )أول( يف 31 ديسمبر 2013م مبلغ 74 مليون ريال سعودي.

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

 )VIVA( الكويتية  االتصاالت  لشركة  املمنوحة  البنكية  والتسهيالت  املرابحات  تبلغ 
ريال  مليون   467 )2012م:  سعودي.  ريال  مليون   873 مبلغ  2013م  ديسمبر   31 يف 

سعودي(.

شركة إس تي سي البحرين )VIVA( )ش.م.ب.م( – مملكة البحرين	 

 )VIVA( تبلغ املرابحات والتسهيالت البنكية املمنوحة لشركة إس تي سي البحرين
ريال  1,163 مليون  )2012م:  1,157 مليون ريال سعودي.  2013م مبلغ  31 ديسمبر  يف 
سعودي(. كما يتضمن الجزء غير املتداول من املرابحات والتسهيالت البنكية لسنة 
ريال سعودي مقابل رهن أصول  110 مليون  2013م ىلع مرابحات إسالمية بحوالي 

ثابتة.

إندونيسيا - ) إن تي إس 	  إندونيسيا – جمهورية  شركة بي تي أكسيس تيليكوم 
سابقًا (

تم تصنيف شركة بي تي أكسيس تيليكوم إندونيسيا كأصول محتفظ بها للبيع خالل 
تيليكوم  أكسيس  تي  بي  لشركة  املمنوحة  البنكية  التسهيالت  )تبلغ  2013م  سنة 
إندونيسيا كما يف 31 ديسمبر 2012م مبلغ 2,248 مليون ريال سعودي( )انظر ايضاح 

رقم 33(.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة 16-
فيما يلي حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة خالل السنة:

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

2,891,3802,663,191الرصيد يف 1 يناير

550,335375,153اإلضافات خالل السنة 

)146,964()46,264(املدفوعات / التسويات خالل السنة

3,395,4512,891,380الرصيد يف 31 ديسمبر

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013م )تتمه(
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حالة  يف  للموظفين  املستحقة  املنافع  قيمة  أساس  ىلع  املخصص  احتساب  يتم 
وبدالت  راتب  آخر  باستخدام  وذلك  املالي،  املركز  قائمة  تاريخ  يف  العمل  تركهم 
للموظف وسنوات الخدمة. وتستخدم شركات املجموعة برامج مكافآت نهاية خدمة 

وفقًا للقوانين السارية يف بلدانها.

رأس املال 17-
يبلغ رأس مال الشركة 20,000 مليون ريال سعودي مقسمة إلى 2,000 مليون سهم 
األسهم  نسبة  وتبلغ  بالكامل.  مدفوعة  للسهم  سعودية  رياالت   10 اسمية  بقيمة 

اململوكة للحكومة كما يف 31 ديسمبر 2013م و 2012م 70% من أسهم الشركة.

االحتياطي النظامي 18-
يتم، حسب النظام األساسي للشركة، تجنيب 10% من صايف الدخل كاحتياطي نظامي 
إلى أن يعادل هذا االحتياطي 50% من قيمة رأس املال املصدر. هذا االحتياطي غير 
العادية  العامة  قابل للتوزيع ىلع حملة أسهم الشركة، وبناءًا ىلع موافقة الجمعية 
للمساهمين يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 23 ربيع اآلخر 1432هـ املوافق 28 مارس 

2011م تم إقرار وقف التجنيب عندما بلغ الحد النظامي. 

احتياطيات أخرى  19-
تتكون االحتياطيات األخرى مما يأتي:

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

232,526382,035احتياطي تحوط 

799,361224,846احتياطيات أخرى

1,031,887606,881

إيرادات الخدمات 20-
تتكون إيرادات الخدمات مما يأتي:

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

27,317,07028,866,654أجور االستخدام

17,110,28714,386,861رسوم االشتراك

277,739463,882رسوم التأسيس

899,5331,027,679أخرى

45,604,62944,745,076

تكلفة الخدمات 21-
تتكون تكلفة الخدمات مما يأتي:

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

7,620,2128,161,756رسوم استخدام الشبكات الخارجية

4,274,6904,570,529الرسوم الحكومية )*(

2,007,0272,054,145إصالح وصيانة

1,838,9231,885,166تكاليف املوظفين

500,430654,453إيجارات معدات وممتلكات وسيارات

61,933294,364طباعة بطاقات هاتفية ومستلزمات مكتبية

239,534242,917مصروفات املرافق

1,648,6361,620,043أخرى

18,191,38519,483,373

“أخرى” تشمل بنودًا متنوعة أهمها: استشارات ومصروفات االتصاالت والبريد 
والتوصيل واألمن والسالمة.

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013م )تتمه(
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)*( فيما يلي تفاصيل الرسوم الحكومية:
2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

3,560,8313,555,936رسوم تقديم الخدمة تجاريا

278,183284,592رسوم الرخصة

435,676730,001رسوم استخدام الطيف الترددي

4,274,6904,570,529

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

3,964,3604,061,351الشركة

310,330509,178باقي شركات املجموعة

4,274,6904,570,529

املصروفات البيعية والتسويقية 22-
تتكون املصروفات البيعية والتسويقية مما يأتي:

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

896,9911,057,279دعاية وإعالن

424,896548,212عمولة مبيعات

2,208,7652,042,945تكاليف املوظفين

1,374,1021,480,969مصروف الديون املشكوك يف تحصيلها

189,652189,331طباعة بطاقات هاتفية ومستلزمات مكتبية

324,873165,585إصالح وصيانة

599,580610,965أخرى

6,018,8596,095,286

“أخرى” تشمل بنودًا متنوعة أهمها: إيجارات معدات وممتلكات وسيارات ومصروفات 
االتصاالت والبريد والتوصيل واألمن والسالمة واالستشارات.

املصروفات العمومية واإلدارية 23-
تتكون املصروفات العمومية واإلدارية مما يأتي:

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

1,467,3181,363,154تكاليف املوظفين

324,831364,455إصالح وصيانة

284,378326,303إيجارات معدات وممتلكات وسيارات

273,211264,987استشارات وأتعاب قانونية ومهنية

69,39489,572مصروفات املرافق

504,709484,689أخرى

2,923,8412,893,160

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

االستهالك واإلطفاء 24-
يتكون االستهالك واإلطفاء مما يأتي:

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

5,891,3245,860,590استهالك

486,960476,112إطفاء

6,378,2846,336,702

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013م )تتمه(
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خسائر االنخفاض املتعلقة باالستثمارات 25-
تي  بي  شركة  يف  استثمارها  بتصنيف  املجموعة  قامت  2013م،  الثاني  الربع  خالل 
أكسيس تيليكوم كأصول محتفظ به للبيع. وفقًا لذلك، تم إعادة قياس صايف األصول 
املتعلقة باالستثمار بالقيمة العادلة ونتج عن ذلك خسارة محققة بلغت 604 مليون 
الشركة صفر كما يف       ريال سعودي. وعليه يكون رصيد استثمار املجموعة يف تلك 

31 ديسمبر 2013م. )انظر ايضاح 33(.

خالل الربع االول 2013م قامت املجموعة بتسجيل مخصص هبوط يف االستثمارات 
)الشهرة( بمبلغ 500 مليون ريال سعودي فيما يخص إستثمارها يف مجموعة إيرسيل 

)احدى الشركات التابعة ملجموعة بيناريانج(.

تكاليف التمويل  26-
وتتمثل يف:

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

63,91177,559الشركة

79,341600,155باقي شركات املجموعة )*(

143,252677,714

)*( تم تصنيف تكاليف التمويل خالل سنة 2013م التي تخص شركة بي تي 
أكسيس تيليكوم تحت بند الخسائر الناتجة عن أصول محتفظ بها للبيع )انظر ايضاح 

رقم 33(.

االيرادات واملصروفات االخرى – أخرى،بالصايف  27-
تتكون االيرادات واملصروفات األخرى- أخرى، بالصايف مما يأتي:

2012م )معدلة( 2013م  )بآالف الرياالت السعودية( 

1,606,6071,440,169إيرادات متنوعة

)152,539()5,034(خسائر تغير أسعار العمالت األجنبية

)41,327()530,992(خسائر بيع / استبعاد املمتلكات واملنشآت واملعدات

)312,584(-تكلفة برنامج التقاعد املبكر

)735,111()120,183(مصروفات متنوعة

950,398198,608

تتضمن االيرادات املتنوعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013م مبلغ 324 مليون 
ريال سعودي عبارة عن عكس مخصص التسويات الدولية وكذلك مبلغ 216 مليون 
ريال سعودي عبارة عن االيرادات املتحققة من املشاريع الناتجة عن صندوق الخدمة 
ريال  369 مليون  الشاملة الخاص بهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات وكذلك مبلغ 

سعودي عبارة عن مبيعات أجهزة اتصاالت.

 537 الدفترية  2013م باستبعاد أصول ثابتة صايف قيمتها  قامت الشركة خالل سنة 
مليون ريال سعودي منها مبلغ 274 مليون ريال سعودي ناتجة عن مشروع التحقق 

من االصول الثابتة الذي نفذته )انظر إيضاح رقم 9(.

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013م )تتمه(
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مخصص الزكاة والضرائب 28-
2012م 2013م   

 أ. وعاء الزكاة:

)بآالف الرياالت السعودية(

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

اإلضافات:

34,519,99031,729,995األرباح املبقاة واالحتياطيات واملخصصات بداية السنة

8,650,4229,179,838قروض وأرصدة دائنة

8,292,9069,671,872صايف الدخل املعدل

71,463,31870,581,705اجمالي حقوق املساهمين

اإلستبعادات:

57,883,09255,771,932صايف املمتلكات واالستثمارات

3,997,8434,002,413توزيعات أرباح مدفوعة

1,532,4631,460,720املصروفات املؤجلة وأرصدة أخرى

63,413,39861,235,065إجمالي اإلستبعادات

8,049,9209,346,640الفرق يمثل وعاء الزكاة

201,248233,666الزكاة املحتسبة عن الشركات اململوكة بالكامل

28,52116,931يضاف: الزكاة املحتسبة عن الشركات الغير مملوكة بالكامل

250,597 229,769إجمالي مصروف الزكاة املوحدة

ب. مخصص الزكاة:

2012م2013م)بآالف الرياالت السعودية(

1,020,556849,363الرصيد يف 1 يناير

229,769250,597املستحق عن السنة

)79,404()211,327(املبالغ املسددة خالل السنة

1,038,9981,020,556الرصيد يف 31 ديسمبر

لقد تم اعتماد الربط الزكوي النهائي للسنوات منذ بدء الشركة وحتى نهاية عام 
2003م. لم يتم الربط النهائي عن األعوام من 2004م وحتى 2009م حيث يتوقف 
ذلك ىلع البت يف اعتراضات وتظلم الشركة ىلع بعض البنود لدى مصلحة الزكاة 

والدخل وديوان املظالم. كما تم تقديم اإلقرار الزكوي عن عام 2012م إال أن ربط 
املصلحة لم يصدر حتى تاريخه لألعوام من 2010م وحتى عام 2012م. وقد صدرت 
للشركة شهادة زكاة مقيدة سارية املفعول حتى تاريخ 1435/07/01 هـ )املوافق 

2014/4/30م(. 

الشركات التابعة ج. 

بدءًا من عام 2009م تم تطبيق القرار الوزاري رقم 1005 وتاريخ 1428/4/28هـ القاضي 
بالكامل  لها  اململوكة  التابعة  والشركات  للشركة  واحد  زكوي  إقرار  تقديم  بوجوب 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت داخل أو خارج اململكة.

مخصص الضرائب د. 

ىلع  املستحقة  الضرائب  من  املجموعة  نصيب  الدخل  بقائمة  املدرج  املبلغ  يمثل 
الشركات التابعة وفقًا لألنظمة الضريبية السائدة يف بلدانها. ويبلغ مصروف الضرائب 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013م مبلغ 662 ألف ريال سعودي )2012م: )35.6( 
مليون ريال سعودي( كما يبلغ رصيد املخصص كما يف 31 ديسمبر 2013م مبلغ 130 

ألف ريال سعودي )31 ديسمبر 2012م: 14.4 مليون ريال سعودي(.

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013م )تتمه(
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معامالت األطراف ذات العالقة  29-

الجهات الحكومية باململكة العربية السعودية

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

بلغت اإليرادات واملصروفات املتعلقة بالجهات الحكومية خالل عام 2013م )شاملة 
الرسوم الحكومية امُلبينة يف اإليضاح رقم 21 أعاله( مبلغ 2,979 مليون ريال سعودي 
سعودي            ريال  مليون   2,243 )2012م:  التوالي  ىلع  سعودي،  ريال  مليون   4,014 و 

و 4,096 مليون ريال سعودي، ىلع التوالي(. 

ديسمبر   31 يف  كما  الحكومية  الجهات  مع  والدائنة  املدينة  األرصدة  إجمالي  وبلغ 
التوالي  ىلع  سعودي،  ريال  مليون   169 و  سعودي  ريال  مليون   670 مبلغ  2013م 

)2012م : 1,156 مليون ريال سعودي و 67 مليون ريال سعودي، ىلع التوالي(. 

املشاريع املشتركة واالستثمارات املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية وأخرى

لم تكن املعامالت التي تمت واالرصدة القائمة مع املشاريع املشتركة واالستثمارات 
املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية و أخرى خالل السنة ذات أهمية نسبية فيما عدا 
االستثمار بالصكوك البالغ حوالي 1,688 مليون ريال سعودي )2012م : 1,688 مليون 

ريال سعودي( )أنظر إيضاح 8(.

الشركات التابعة 

ريال  مليون   20,155 مبلغ  العام  التابعة خالل  الشركات  مع  املتبادلة  العمليات  بلغت 
ريال سعودي. 4,783 مليون  2013م مبلغ  31 ديسمبر  القائمة يف  سعودي واالرصدة 
)2012م : العمليات املتبادلة مبلغ 18,586 مليون ريال سعودي واالرصدة القائمة مبلغ 
3,480 مليون ريال سعودي(. علمًا بأن تلك العمليات واالرصدة تم استبعادها عند التوحيد.

االرتباطات وااللتزامات املحتملة  30-

االرتباطات

متعلقة أ.  ارتباطات  يف  االعتيادي  نشاطها  ممارسة  خالل  املجموعة  تدخل 
بمصروفات رأسمالية جوهرية وبصورة أساسية فيما يتعلق بمشروعات توسعة 
ديسمبر   31 يف  كما  القائمة  الرأسمالية  املصروفات  ارتباطات  بلغت  الشبكة. 
2013م حوالي 2,478 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2012م: 3,060 مليون 

ريال سعودي(.

يتم استئجار أراٍض ومباٍن الستخدامها يف عمليات املجموعة بموجب تعهدات ب. 
إيجار تشغيلية تنتهي يف تواريخ مستقبلية مختلفة. وقد بلغ إجمالي مصروفات 
اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013م 
2012م مبلغ  31 ديسمبر  703 مليون ريال سعودي )السنة املنتهية يف  مبلغ 

853 مليون ريال سعودي(.

الجريء ج.  املال  رأس  صندوق  يف  استثمار  السعودية  االتصاالت  شركة  لدى 
املتخصص باالستثمار يف الشركات الناشئة والصغيرة واملتوسطة الحجم التي 
تعمل يف مجاالت االتصاالت وتقنية املعلومات بالسوق السعودي واألسواق 
العاملية األخرى، يتضمن أن تلتزم الشركة بزيادة استثمارها يف الصندوق بمبلغ 
94 مليون ريال سعودي عند الطلب من قبل مدير الصندوق خالل 3 سنوات 

من إنشائه، علمًا بأن الصندوق تم إنشائه يف عام 2011م.

لدى شركة االتصاالت السعودية استثمار يف الشركة السعودية لقياس وسائل د. 
االعالم، وهي شركة تحت التأسيس حاليا وستقوم يف حال تشغيلها بقياس 
نسب املشاهدة التلفزيونية بهدف تزويد السوق اإلعالمي بمعلومات تستند 
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نسبته  ما  السعودية  االتصاالت  شركة  تمتلك  الصحيح.  املعلومة  مصدر  إلى 
يعادل     ما  سعودي؛  ريال  مليون   39.8 والبالغ  الشركة  مال  راس  من   %14.15
5.6 مليون ريال سعودي، علما بأن املبلغ املدفوع كما يف 31 ديسمبر 2013م 
يبلغ 3.2 مليون ريال سعودي وتلتزم شركة االتصاالت السعودية بسداد باقي 

حصتها من رأس املال والبالغ 2.4 مليون ريال سعودي.

االلتزامات املحتملة

ودعاوى 	  قانونية  إجراءات  االعتيادي  نشاطها  ممارسة  خالل  الشركة  تواجه 
مركز  ىلع  جوهري  تأثير  لها  يكون  أن  يتوقع  وال  أخرى.  ومطالبات  قضائية 

الشركة املالي أو نتائج عملياتها املبينة يف هذه القوائم املالية.

لدى املجموعة خطابات ضمان قائمة كما يف 31 ديسمبر 2013م تبلغ 2,883 	 
مليون ريال سعودي.

األدوات املالية  31-

القيمة العادلة

إلتزام بين أطراف مطلعة  الذي يمكن أن تتم به مبادلة أصل أو سداد  هي املبلغ 
وراغبة يف التعامل وبشروط تعامل عادلة. إن القيمة املسجلة لكل األدوات املالية 

تقارب قيمتها العادلة كما يف 31 ديسمبر 2013م و2012م واملبينة يف ما يأتي:

والدائنين 	  يماثله، حسابات املدينين  النقد وما  العادلة لكل من  القيمة  تعتبر 
لطبيعة  نتيجة  املسجلة  للقيمة  مقاربة  األخرى  والدائنة  املدينة  واألرصدة 

فترتها قصيرة األجل.

تستند القيمة العادلة لألسهم يف األسواق النشطة وفقًا ألسعار السوق.	 

النقدية 	  التدفقات  ىلع  والقروض  الحكومية  للسندات  العادلة  القيمة  تستند 
املخصومة.

ال تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية الخاصة باملجموعة 
تختلف كثيرًا عن قيمتها الدفترية.

مخاطر معدالت العوائد

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

الخصوص ال تعتبر جوهرية. 

مخاطر تغير أسعار الصرف 

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

املجموعة وسعره ثابت حاليًا وبهامش بسيط مقابل الدوالر األمريكي.

مخاطر االئتمان

بالتزاماتها تجاه املجموعة مما  الوفاء  هي مخاطر عدم قدرة األطراف األخرى ىلع 
تعرض  قد  التي  املالية  األدوات  تتكون  مالية.  لخسارة  املجموعة  تكبد  إلى  يؤدي 

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013م )تتمه(



82

وحسابات  النقدية  األرصدة  من  رئيسي  بشكل  املديونية  تركز  ملخاطر  املجموعة 
املدينين. تقوم املجموعة بإيداع أرصدتها النقدية يف عدد من املؤسسات املالية 
ذات القدرات االئتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدتها املودعة يف 
كل مؤسسة مالية. وال تعتقد املجموعة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة من هذه 
املؤسسات املالية. وال تعتقد املجموعة أنها عرضة ملخاطر تركز املديونية يف ما 
يتعلق بحسابات املدينين نظرًا لقاعدة عمالئها املتنوعة )سكنية، مهنية، مؤسسات 
ىلع  موزعة  متنوعة  عمل  مجاالت  يف  تعمل  التي  عامة(  ومؤسسات  كبرى  تجارية 

مناطق عديدة.

مخاطر السيولة

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

ملخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.

املعلومات القطاعية  32-

وفقًا ألنشطة املجموعة الرئيسية

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

بين القطاعات. 

 تتمثل القطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة يف:

قطاع الجوال، وتشمل خدماته الرئيسة: الهاتف الجوال وخدمات الجيل الثالث 	 
والرابع والبطاقات مسبقة الدفع والتجوال الدولي والرسائل.

البطاقة 	  وهواتف  الثابت  الهاتف  الرئيسة:  خدماته  وتشمل  الهاتف،  قطاع 
واإلتصال البيني واالتصاالت الدولية.

قطاع املعطيات، وتشمل خدماته الرئيسة: الدوائر املؤجرة لنقل البيانات وخط 	 
العميل الرقمي)DSL( واإلنترنت.

غير املوزعة: وتشمل بعض العناصر التي ال يمكن ربطها بالقطاعات التشغيلية 	 
الرئيسة للمجموعة.

ويبين الجدول التالي املعلومات وفقًا ألنشطة املجموعة الرئيسية للسنة املنتهية 
يف 31 ديسمبر 2013م:

اإلجمالي غير موزعة / تسويات  املعطيات  الهاتف  الجوال  )بآالف الرياالت السعودية( 

45,604,629)938,827(28,903,3494,881,37512,758,732إيرادات الخدمات

13,241,287-1,724,58610,408,3761,108,325إيرادات الربط البيني

)13,241,287(-)5,006,660()2,104,191()6,130,436(مصروفات الربط البيني

45,604,629)938,827(24,497,49913,185,5608,860,397صايف إيرادات الخدمات

3,346,6292,209,963633,580188,1126,378,284االستهالك واإلطفاء

9,897,067)220,061(3,912,986532,0865,672,056صايف الدخل

29,036,31023,680,7217,294,65127,348,11387,359,795إجمالي األصول

18,228,7837,438,0822,698,8192,831,41831,197,102إجمالي الخصوم
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وقد كانت املعلومات وفقًا ألنشطة املجموعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2012م 
ىلع النحو التالي ) معدلة (:

اإلجمالي غير موزعة / تسويات  املعطيات  الهاتف  الجوال  )بآالف الرياالت السعودية( 

44,745,076)601,785(29,772,5845,388,78710,185,490إيرادات الخدمات

11,888,520-1,884,7889,089,506914,226إيرادات الربط البيني

)11,888,520(-)4,087,228()2,184,306()5,616,986(مصروفات الربط البيني

44,745,076)601,785(26,040,38612,293,9877,012,488صايف إيرادات الخدمات

3,118,5802,417,383574,731226,0086,336,702االستهالك واإلطفاء

7,275,959)201,998(4,250,783)301,833(3,529,007صايف الدخل

30,355,42426,035,6287,826,60818,287,34082,505,000إجمالي األصول

18,058,2035,792,3552,118,4125,350,80931,319,779إجمالي الخصوم

وفقًا لعمليات املجموعة
قامت املجموعة بتقسيم عملياتها التشغيلية الرئيسية إلى عمليات محلية ودولية.

ويبين الجدول التالي املعلومات وفقًا لعمليات املجموعة خالل السنة املنتهية يف 
31 ديسمبر:

2013م

)بآالف الرياالت
السعودية(

العمليات الدوليةالعمليات املحلية 

اململكة العربية
السعودية

إس تي سي
البحرين

شركة إنتغرال
القابضة

شركة االتصاالت
الكويتية

42,909,3491,210,370493,8082,423,737إيرادات الخدمات )*(

97,127,5762,665,533435,2442,378,079إجمالي األصول )**(

مبلغ  الخدمات  بإيرادات  املتعلقة  املالية  القوائم  توحيد  تسويات  قيمة  تبلغ   )  *  (
)1,432,635( ألف ريال سعودي.

) ** ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم املالية املتعلقة باألصول مبلغ )15,246,637( 
ألف ريال سعودي.

2012م )معدلة(

)بآالف الرياالت
السعودية(

العمليات الدوليةالعمليات املحلية 

اململكة العربية
السعودية

إس تي سي
البحرين

شركة إنتغرال
القابضة

شركة االتصاالت
الكويتية

شركة بي تي
أكسيس تيليكوم 

إيرادات 
41,587,688991,668585,6461,832,475935,029الخدمات )*(

إجمالي األصول
)**(

86,760,0612,469,641413,2771,687,5863,756,165

مبلغ  الخدمات  بإيرادات  املتعلقة  املالية  القوائم  توحيد  تسويات  قيمة  تبلغ   )  *  (
)1,187,430( ألف ريال سعودي.

) ** ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم املالية املتعلقة باألصول مبلغ )12,581,730( 
ألف ريال سعودي.

نتيجة لتطبيق معيار املحاسبة عن االستثمار وفق طريقة حقوق امللكية فإن االرقام 
أعاله ال تتضمن بيانات شركتي أوجيه لإلتصاالت املحدودة ومجموعة بيناريانج جي 
إس إم القابضة )انظر ايضاح رقم 34( باإلضافة لذلك تصنيف شركة بي تي أكسيس 

تيليكوم كأصول محتفظ بها للبيع )انظر ايضاح رقم 33(.
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أصول محتفظ بها للبيع  33-
تيليكوم  أكسيس  تي  بي  شركة  يف  استثمارها  تصنيف  بإعادة  املجموعة  قامت 

كأصول محتفظ بها للبيع كما يف 30 يونيو 2013م. 

املتعلقة  األصول  صايف  قياس  بإعادة  املجموعة  قامت  التصنيف،  لذلك  وفقًا 
باالستثمار بالقيمة العادلة واعترفت بخسائر محققة بلغت 705 مليون ريال سعودي 

تفاصيلها كما يلي:
604 مليون ريال سعودي   خسائر االنخفاض املتعلقة باالستثمار 

101 مليون ريال سعودي مصاريف مستحقة ناتجة عن ذلك التصنيف 
705 مليون ريال سعودي إجمالي الخسائر )*( 

الفئات الرئيسة لألصول والخصوم لالستثمار كما يلي:   
                           )بآالف الرياالت السعودية( 

أصول محتفظ بها للبيع

2,492,652املمتلكات واملنشآت واملعدات صايف

181,570االصول غير امللموسة، صايف

507,144املصروفات املدفوعة مقدمًا واالصول املتداولة االخرى

200,314النقد وما يماثله

158,612أخرى

3,540,292

خصوم متعلقة بصورة مباشرة بأصول محتفظ بها للبيع

2,464,746املرابحات

759,431املصروفات املستحقة

444,484حسابات الدائنين

405,102أخرى

4,073,763

الخسائر التشغيلية الناتجة عن أصول محتفظ بها للبيع كما يلي:

548,382إيرادات الخدمات

)767,709(تكلفة الخدمات

)219,327(إجمالي الخسارة

)381,673(املصروفات التشغيلية

)601,000(الدخل من العمليات التشغيلية

)120,603(االيرادات واملصروفات االخرى ومخصص الضرائب

123,736حقوق امللكية غير املسيطرة

)597,867(صايف الخسارة 

التدفق النقدي عن أصول محتفظ بها للبيع كما يلي:

)227,856(صايف التدفق النقدي املستخدم يف االنشطة التشغيلية

)67,198(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

223,757صايف النقد الناتج من األنشطة التمويلية

)71,297(صايف النقص يف النقد وما يماثله

271,611النقد وما يماثله يف بداية الفترة

200,314النقد وما يماثله يف نهاية الفترة

حال  يف  أعاله  الواردة  للبنود  النهائي  االثر  باحتساب  املجموعة  تقوم  وسوف   )*(
استكمال بيع االستثمار.

وبتاريخ 26 سبتمبر 2013م؛ وقعت املجموعة اتفاقية لبيع حصتها كاملة يف شركة بي 
تي أكسيس تيليكوم )80.10% بشكل مباشر، و 3.725% بشكل غير مباشر( الى شركة 
الكبرى يف سوق االتصاالت اإلندونيسية  اكس ال، وهي احدى شركات االتصاالت 
بمبلغ 865 مليون دوالر، أي ما يعادل 3.243 مليون ريال سعودي تقريبا مقابل %100 
من أسهم الشركة. باإلضافة لذلك وقعت املجموعة تسوية مع املقرضين الرئيسيين 
و الدائنين االخرين لشركة أكسيس. وسوف تستخدم متحصالت البيع لسداد ديون 

شركة أكسيس للمقرضين الرئيسين والدائنين االخرين.
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وعليه تم إعادة إحتساب القيمة العادلة اللتزامات الشركة املترتبة عن عملية البيع كما 
يف 30 سبتمبر 2013م. 

ونتج عن ذلك عكس مبلغ 101 مليون ريال سعودي من االلتزامات املقدرة سابقا يف 
30 يونيو 2013م. هذا ولم تتغير القيمة العادلة اللتزامات الشركة املترتبة عن عملية 
يتطلب  أعاله، فأن ذلك  البيع  2013م. وإلستكمال عملية  31 ديسمبر  البيع كما يف 

الحصول ىلع موافقة الجهات التنظيمية يف إندونيسيا )انظر ايضاح رقم 36(. 

التوحيد  34- عن طريقة  بداًل  امللكية  تطبيق طريقة حقوق 
التناسبي 

قوائمها  يف  املشتركة  املشاريع  يف  استثماراتها  وتوحد  تعالج  املجموعة  كانت 
املالية املوحدة وفقًا لطريقة التوحيد التناسبي، بما يتوافق مع املعيار الدولي رقم 
31 يف ظل عدم تغطية ذلك يف املعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين 
الدولية بإصدار املعيار  2011م قام مجلس معايير املحاسبة  12 مايو  القانونيين. يف 
املحاسبي الدولي رقم 11 كبديل للمعيار الدولي رقم 31 والذي تضمن إلغاء تطبيق 
 1 من  إبتداءًا  امللكية  حقوق  طريقة  عنها  بداًل  واستخدام  التناسبي  التوحيد  طريقة 
يناير 2013م. وعليه فإن املجموعة بدءًا من عام 2013م وبأثر رجعي، قامت بتطبيق 
طريقة حقوق امللكية ىلع مشاريعها تحت السيطرة املشتركة وفقًا ملعيار رقم 16 
السعودية  الهيئة  الصادر عن  )املحاسبة عن االستثمار وفق طريقة حقوق امللكية( 

للمحاسبين القانونيين.

وفيما يلي إيضاح يبين مقارنة ألهم بنود قائمتي املركز املالي والدخل بعد وقبل 
تطبيق معيار املحاسبة عن االستثمار وفق طريقة حقوق امللكية لفترة املقارنة:

)بماليين الرياالت السعودية(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2012

بعد تطبيق طريقة
حقوق امللكية

قبل تطبيق طريقة 
حقوق امللكية

44,74559,363إيرادات الخدمات

25,26233,589إجمالي الدخل

7,2767,276صايف الدخل

82,505117,904إجمالي األصول

31,32059,009إجمالي الخصوم

11,36530,842إجمالي املرابحات

51,33751,337حقوق املساهمين

اتفاقيات هامة مع اطراف اخرى  35-
الشركة  اتفاقية مع  بتوقيع  السعودية  االتصاالت  2013 قامت شركة  أكتوبر   31 يف 
الوطنية العاملية اف زي والشركة الوطنية الخليجية لإلتصاالت القابضة )ويشار اليهما 
بالطرف اآلخر( والتي تم بموجبها نقل كامل ملكية شركة االتصاالت العامة املحدودة 
“برافو” وهي شركة ذات مسئولية محدودة سعودية الى شركة االتصاالت السعودية. 
شركة برافو هي احدى شركات االتصاالت التي تعمل يف اململكة العربية السعودية 
عن طريقة اتفاقية بناء تشغيل انتقال امللكية )BOT( مع شركة االتصاالت السعودية 
 Push to بعقد مدته 15 سنة. حيث بدأت برافو عملياتها يف عام 2005م لتقديم خدمة
Talk للسوق السعودي باستخدام تقنية iDEN التي تعمل ىلع تردد SMR 800. ومن 
ضمن هذه العملية ولتسوية جميع مستحقات االتصاالت السعودية تم االتفاق ىلع 
أن يدفع الطرف اآلخر مبلغ 244 مليون ريال سعودي مقابل مستحقات االتصاالت 
السعودية باإلضافة إلى نقل ملكية كامل أصول شركة برافو الى شركة االتصاالت 
“برافو”  موجودات شركة  تقييم  يستلزم  فإنه  العملية  هذه  والستكمال  السعودية. 
والحصول ىلع موافقة الجهات التنظيمية. كما تجدر االشارة الى أنه وبإعتقاد االدارة 
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لن  للمجموعة وكذلك  املوحدة  املالية  النتائج  مالي مهم ىلع  أثر  يكون هناك  لن 
يترتب ىلع الشركة أي التزامات نتيجة لهذه العملية )انظر ايضاح 36(.

األحداث الالحقة  36-
أوصى مجلس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد يوم اإلثنين 19 ربيع االول 1435هـ املوافق 
الربع  عن  سعودي  ريال  مليون   1,500 مقدارها  أولية  أرباح  بتوزيع  2014م  يناير   20
الرابع من عام 2013م بواقع 0.75 ريال سعودي عن كل سهم. وبذلك يصبح إجمالي 
األرباح املوزعة عن عام 2013م مبلغ 2.25 ريال سعودي للسهم )عام 2012م: 2 ريال 

سعودي للسهم(.

كما اعتمد املجلس يف اجتماعه املنعقد يوم األربعاء 19 ربيع الثاني 1435هـ ) املوافق 
19 فبراير 2014م ( القوائم املالية املوحدة لعام 2013م.

يف تاريخ 30 يناير 2014م تم استكمال نقل ملكية شركة برافو الى شركة االتصاالت 
السعودية والحصول ىلع موافقة الجهات التنظيمية )انظر ايضاح 35(. 

يف تاريخ 5 فبراير 2014م وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة اكس ال ىلع 
إتمام صفقة شراء شركة بي تي أكسيس تيليكوم )انظر ايضاح رقم 33(.

إعادة تصنيف  37-
وفقًا  املسجلة  االستثمارات  معيار  بتطبيق  املجموعة  قامت  2013م،  عام  من  بدءًا 
التوحيد  من  بداًل  املشتركة  املشاريع  يف  استثماراتها  ىلع  امللكية  حقوق  لطريقة 
التناسبي، وعليه تم اعادة عرض البيانات املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2012م 
ديسمبر   31 املنتهية يف  للسنة  املستخدم  التصنيف  مع  لتتماشى  املقارنة(  )ارقام 

2013م. دون ان يكون لهذا التطبيق أثر ىلع صايف الربح وحقوق املساهمين.
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