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كلمة رئيس مجلس
إدارة شركة االتصاالت

السعودية

وهذا األداء املميز 
مما ال شك فيه 

هو ثمرة جهد جبار 
ومتكامل لالتصاالت 

السعودية، ولعل 
األرقام املالية 

للشركة كانت خير 
شاهد ىلع هذا 

األداء.

ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيم



السادة املساهمين واملساهمات الكرام،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يطيــب لــي تهنئتكــم بمواصلــة شــركتكم تحقيــق أهدافهــا املاليــة 
واالســتراتيجية للعــام 2018، وهــذا األداء املميــز ممــا ال شــك فيــه 
ــل  ــعودية، ولع ــاالت الس ــل لالتص ــار ومتكام ــد جب ــرة جه ــو ثم ه
ــذا األداء، إذ  ــاهد ىلع ه ــر ش ــت خي ــركة كان ــة للش ــام املالي األرق
ــى  ــل إل ــام 2018م لتص ــالل ع ــبة 2.6% خ ــرادات بنس ــت اإلي ارتفع
ــال  ــون ري ــح 30,546 ملي ــي الرب ــغ اجمال ــال. وبل ــون ري 51,963 ملي
بارتفــاع نســبته 6.9.%، يف حيــن بلــغ الربــح التشــغيلي 12,245 مليــون 
ريــال بارتفــاع نســبته 11.5%. كمــا ارتفــع صــايف األربــاح بنســبة 
7.6%. ليبلــغ 10,780 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بالعــام املاضــي 
ــوقية،     ــا الس ــو يف حصته ــركة ىلع النم ــت الش ــا حافظ ــي، كم املاض
فارتفــع عــدد عمــالء خدمــة األليــاف البصريــة بنســبة 18% يف العــام 

ــابق.  ــام الس ــة بالع ــي مقارن الحال

إن هــذه األرقــام تعكــس أن الشــركة ماضيــة يف طريقهــا الصحيــح 
لتحقيــق اســتراتيجيتها الطموحــة “تجــرأ” للنمــو يف مســارات جديــدة 
منهــا املدفوعــات الرقميــة والبيانــات الضخمــة والحوســبة الســحابية 
ــك  ــذكاء االصطناعــي، وذل ــت األشــياء وال واألمــن الســيبراني وانترن
باالنســجام مــع املتغيــرات املتســارعة يف صناعــة االتصــاالت وتقنيــة 
املعلومــات، حيــث دشــنا خــالل العــام خدمــة املدفوعــات الرقميــة 
STC PAY وافتتحنــا مركــزًا ضخمــا للبيانــات بمواصفــات عامليــة، 
ــاح أكاديميــة STC إلعــداد قــادة بمهــارات رقميــة،  إضافــة إلــى افتت

ــاح أول متجــر رقمــي يعمــل ىلع مــدار الســاعة.  باإلضافــة الفتت

اإلخوة واألخوات، 

ــي،  ــول الرقم ــن التح ــا لتمكي ــوم دورًا محوري ــود الي ــركتكم تق إن ش
ــم  ــة 2030، وتقدي ــة اململك ــية لرؤي ــداف الرئيس ــد األه ــو أح وه
أفضــل الخدمــات املرتبطــة بالتقنيــات الحديثــة، والســــيما الجيــــل 
ــة ىلع  ــبكة 5G حيــ ــالق أول شــ ــا بإطــ ــث نجحنــ الخامــــس حي
مستوى املنطقة يف مايــــو 2018م، كمــــا أعلنــــت الشــــركة عــن 
خطــــة طموحــة لنشــر شــبكة هــذا الجيــل الجديــد تعــد األكبــر يف 
ــع  ــى التوس ــة إل ــا. إضاف ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش منطق
يف حجــم ونطــاق أعمــال الشــركة للنمــو يف الخدمــات والتطبيقــات 
ــكار  ــار أن االبت ــن االعتب ــن بعي ــة، واضعي ــة التحتي ــات والبني واملنص
واالســتثمار همــا عامــالن رئيســان لتســريع التحــول الرقمــي 

ــتوى. ــى أىلع مس ــول إل والوص

وتأكيــدًا ىلع متانــة املركــز املالــي للشــركة واهتمامهــا بالتوزيعــات 
ــاالت  ــركة االتص ــس إدارة ش ــر مجل ــد أق ــاهميها، فق ــة ملس النقدي
السعوديـــة سياســة توزيــع األربــاح بدايــًة من الربــع الرابع مــن العام 
2018م والــذي تلتــزم فيــه الشــركة بتوزيــع 1 ريــال ســعودي عــن كل 
ربــع ســنة وذلــك لفتــرة الثــالث ســنوات القادمــة مــع إمكانيــة دفــع 
ــة بحيــث تخضــع هــذه التوزيعــات ملوافقــة  ــة إضافي توزيعــات نقدي
مجلــس اإلدارة بعــد تقييــم الوضــع املالــي والتوقعــات املســتقبلية 

واملتطلبــات الرأســمالية للشــركة.

وختامــا انتهــز هــذه املناســبة وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــن  ــادم الحرمي ــام خ ــر ملق ــكر والتقدي ــات الش ــمى آي ــدم بأس للتق
ــب  ــد صاح ــي العه ــز، وول ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين املل الش
ــن ســلمان - حفظهمــا اهلل - ىلع  ــر محمــد ب الســمو امللكــي األمي
دعمهمــا لقطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات باململكــة بصــورة 
عامــة ولشــركة االتصــاالت الســعودية بصــورة خاصــة، كــون الشــركة 
ــم  ــن أه ــدة م ــة كواح ــات الخصخص ــن لبن ــة م ــة مهم ــل لبن تمث
ــق  ــوري لتحقي ــا املح ــن دوره ــال ع ــال، فض ــذا املج ــاريع به املش

ــي.   ــول الرقم ــو التح ــة 2030م نح ــة اململك ــداف رؤي أه

ودعمكــم  باملجلــس  ثقتكــم  ىلع  شــكركم  يفوتنــي  ال  كمــا 
املتواصــل وحرصكــم ىلع حفــظ حقــوق املســاهمين وتنميتهــا 
وجعلهــا أولوياتنــا كمــا هــي دائمــا. والشــكر يمتــد لشــركاء النجــاح 
وهــم عمــالء الشــركة الكــرام، والشــكر والتقديــر ملــن كانــوا 
ــن  ــي املوظفي ــم زمالئ ــت وه ــي تحقق ــات الت ــذه النجاح ــف ه خل

ــامخ.  ــان الش ــذا الكي ــن به ــات العاملي واملوظف

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

ارتفعت اإليرادات بنسبة %2.6 
يف عام 2018م لتصل إلى

مليون ريال
51,963

إجمالي ربح 
بارتفاع نسبته
%6.9

بلغ اجمالي الربح 

مليون ريال
30,546

صاحب السمو امللكي األمير/ 
محمد بن خالد العبد اهلل الفيصل

رئيس مجلس اإلدارة
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ارتفعت اإليرادات بنسبة %2.6 
يف عام 2018م لتصل إلى

مليون ريال
51,963

$500%93

بلغ اجمالي الربح 30,546 مليون ريال بارتفاع نسبته 6.9%، يف 
حين بلغ الربح التشغيلي 12,245 مليون ريال بارتفاع نسبته 

11.5%، كما ارتفع صايف األرباح بنسبة %7.6.

201810,780
201710,016

بلغ صايف الربح - مليون ريال
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%7.6

ارتفع صايف 
األرباح بنسبة

بلغ صايف الربح لعام 
2018م مبلغ 10,780 
مليون ريال سعودي 

مقابل 10,016 مليون ريال 
سعودي لعام 2017م 

وذلك بإرتفاع قدره  %7.6، 
وبلغت ربحية السهم لعام 

2018م مبلغ 5.39 ريال 
سعودي مقابل 5.01  ريال 
سعودي لعام 2017 م. بلغ 
إجمالي الربح لعام 2018 م 
مبلغ  30,546 مليون ريال 

سعودي مقابل 28,555 
مليون ريال سعودي لعام 

2017

12,245
مليون ريال

ارتفع  الربح التشغيلي 
بنسبة 11,5% خالل عام 

2018م ليصل إلى 



السادة املساهمين واملساهمات الكرام،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ــاالت،  ــن املج ــد م ــزة يف العدي ــات املمي ــام 2018 بالنجاح ــل ع حف
ــة  ــة النوعي ــادرات الوطني ــن املب ــد م ــركة العدي ــت الش ــث قدم حي
لبنــاء الكــوادر الوطنيــة الشــابة، وتعزيــز الريــادة يف التقنيــات 
ــا  ــو نتائجن ــى نم ــة إل ــزة، إضاف ــدة ومتمي ــتثمارات جدي ــين اس وتدش
ــداد  ــم اع ــا ت ــي، كم ــام املاض ــة بالع ــت مقارن ــكل الف ــة بش املالي
اســتراتيجية االســتدامة لتكــون منســجمة مع رؤيــة اململكــة، ورافدًا 
ــات  ــل باتفاقي ــي والتكام ــوى املحل ــة واملحت ــج الوطني ــم البرام لدع
اســتراتيجية مــع مؤسســة امللــك خالــد الخيريــة لتعظيــم أثــر برامــج 

ــركة. ــة بالش ــة الخاص ــؤولية االجتماعي املس

ــر  ــام تطوي ــالل الع ــينها خ ــم تدش ــي ت ــة STC الت ــت أكاديمي ومكن
مهــارات أكثــر مــن ثالثــة آالف مــن الشــباب والشــابات يف تخصصــات 
األمــن  مثــل  واالتصــاالت،  املعلومــات  تقنيــة  صناعــة  تدعــم 
الســيبراني، تحليــل البيانــات، والتقنيــات الرقميــة الحديثــة، ومهــارات 
ــن  ــة م ــة عريق ــات أكاديمي ــع مؤسس ــاون م ــك بالتع ــادة، وذل القي
ــركة  ــة الش ــري يف بيئ ــر البش ــري العنص ــا يث ــا بم ــكا وبريطاني أمري

ــع. واملجتم

وبمــوازاة ذلــك دشــنا أكبــر مركــز للبيانــات يف الريــاض، الــذي يعــد 
ــة  ــن الفئ ــي uptime institute  م ــد العامل ــف املعه ــب تصني بحس
الرابعــة ملراكــز البيانــات وهــي الفئــة األىلع تصنيفــا، ويعتبــر املركــز 
ــف،  ــذا التصني ــزة ىلع ه ــة حائ ــات عاملي ــز بيان ــرة مراك ــن عش ضم
حيــث ســيصبح لــدى STC أكبــر مســاحة اســتيعابية ملراكــز البيانــات 
بالشــرق االوســط، باإلضافــة الــى اســتضافة أكبــر خدمــات ســحابية 

باملنطقــة.
ــا  ــد أطالقه ــة بع ــة واإلقليمي ــا املحلي ــركة ريادته ــززت الش ــا ع كم
ألول املواقــع الحيــة لشــبكة الجيــل الخامــس بعــد اكتمــال تجاربها، 
وذلــك للمــرة األولــى يف الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وهــي 
ــع  ــس بمواق ــل الخام ــبكة الجي ــز ش ــيتبعها تجهي ــه س ــة أولي مرحل
ــة  عــدة حــول اململكــة، ويجــري العمــل الســتكمال املراحــل التالي
ــن  ــا يضم ــع بم ــاق أوس ــس ىلع نط ــل الخام ــبكة الجي ــر ش لنش
مواكبــة أحــدث التقنيــات العامليــة ورفــع كفــاءة الخدمــات الرقميــة 

ــف مــدن اململكــة.  ــة العمــالء بمختل ــراء تجرب وإث

وجســدت الشــركة أهــداف اســتراتيجيتها “تجــرأ” للنمــو يف مســارات 
اســتثماري  كــذراع   STC Pay شــركة  دشــنت  بعدمــا  جديــدة، 
متخصــص يف املدفوعــات الرقميــة لتقديــم الخدمــات املاليــة 
ــد  ــة النق ــات مؤسس ــع توجه ــق م ــا يتواف ــركات، بم ــراد والش لألف
العربــي الســعودي ومــع التحــوالت الســريعة يف صناعــة االتصــاالت 

ــة. ــات الرقمي ــورة املعلوم وث

ــا  ــا، خصصن ــا وخدماتن ــة اعمالن ــارعة لرقمن ــا املتس ــن خطواتن وضم
ــم  ــث ت ــام، حي ــن كل ع ــمبر( م ــق)19 ديس ــي” املواف ــوم الرقم “الي
خــالل عــام 2018 اغــالق جميــع فــروع الشــركة يف مختلــف مناطــق 
ــات  ــع الخدم ــر جمي ــع توفي ــط، م ــد فق ــوم واح ــدة ي ــة مل اململك
عبــر: تطبيــق MySTC ، وأجهــزة الخدمــة الذاتيــة، إضافــة إلــى خدمــة 
الرســائل التفاعليــة 900، وذلــك بهــدف تشــجيع اســتخدام القنــوات 
ــة العمــالء، خصوصــا  ــز كفــاءة األداء وتحســين تجرب ــة، وتعزي الرقمي
ــر  ــع توفي ــن م ــالء بالتزام ــا العم ــبة رض ــاع نس ــة ارتف ــد مالحظ بع
الخدمــات ىلع املنصــات الرقميــة، كمــا يؤكــد ذلــك التــزام الشــركة 
بــأداء دور محــوري يف تمكيــن التحــول الرقمــي وفــق رؤيــة اململكــة 

 .2030

مــن جانــب آخــر تــم خــالل العــام تدشــين أول متجــر رقمــي مبتكــر 
يعــد األول مــن نوعــه يف اململكــة، ويعتمــد ىلع أفضــل املمارســات 
ــركة،  ــدة للش ــة جدي ــق هوي ــالء وف ــة العم ــراء تجرب ــة يف إث العاملي
ــر  ــمل أكث ــق MySTC لتش ــات تطبي ــع يف خدم ــى التوس ــة إل إضاف
مــن 95% مــن خدمــات الشــركة, فضــاًل عــن إطــالق أجهــزة الخدمــة 
ــة  ــراء تجرب ــدف إث ــة، به ــول اململك ــة ح ــع حيوي ــة يف مواق الذاتي
العمــالء ورقمنــة الخدمــات بمــا ينســجم مــع أســلوب حيــاة العمــالء 

يف العصــر الرقمــي. 

ــوف  ــة ضي ــال يف خدم ــا الفع ــا حضورن ــج كان لن ــم الح ويف موس
ــام  ــبكتنا ألرق ــق ش ــت يف تحقي ــره الالف ــه أث ــا كان ل ــن، مم الرحم
قياســية، إذ ســجلت الشــركة أىلع ســاعات ذروة يف تاريــخ املشــاعر 
املقدســة، بجانــب تحقيقهــا ألرقــام مميــزة يف نقــل حركــة البيانــات 
إذ تجــاوزت حركــة املشــاعر املقدســة هــذا العــام أكثــر مــن 7.2 تيــرا 
بايــت خــالل ســاعة الــذروة يف يــوم الترويــة بنمــو قــدره 34% عــن 

كلمة الرئيس التنفيذي
ملجموعة االتصاالت

السعودية
توجت الشركة جهودها 

بالحصول ىلع جائزة امللك
عبدالعزيز للجودة يف دورتها 

الرابعة 1439هـ - 2018م عن فئة 
املنشآت الخدمية الكبيرة يف 

املستوى الذهبي، وذلك للمرة 
الثانية منذ انطالق الجائزة،  ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيم
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م. ناصر بن سليمان الناصر
الرئيس التنفيذي ملجموعة

االتصاالت السعودية

 بلغ اجمالي الربح 

مليون ريال

نسبة مستخدمي
 القنوات الرقمية

30,546%93

ــات  ــرة مــن العــام املاضــي كأىلع ســاعة مشــغولية بيان نفــس الفت
ــخ املشــاعر املقدســة.  يف تاري

وىلع صعيــدًا آخــر وخــالل عــام 2018 أعلنــت املنظمــة الدوليــة 
لالتصــاالت املتنقلــة GSMA أكبــر منظمــة ملشــغلي ومصنعــي 
االتصــاالت  شــركة  انتخــاب  العالــم،  يف  املتنقلــة  االتصــاالت 
الســعودية لعضويــة مجلــس إدارة GSMA، وذلــك بعــد فــوز الشــركة 
ــاالت يف  ــركة اتص ــم 25 ش ــم أه ــذي يض ــس ال ــات املجل يف انتخاب
ــم  ــث تض ــاز، حي ــذا اإلنج ــق ه ــعودية تحق ــركة س ــم، كأول ش العال
املنظمــة الشــهيرة أكثــر مــن 1100 عضــو مــن الشــركات املشــغلة 
وتقنيــة  املتنقلــة  االتصــاالت  لخدمــات  واملــزودة  واملصنعــة 

املعلومــات ىلع مســتوى العالــم. 

ــد  ــك عب ــزة املل ــول ىلع جائ ــا بالحص ــركة جهوده ــت الش ــا توج كم
العزيــز للجــودة يف دورتهــا الرابعــة 1439 – 2018 عــن فئــة املنشــآت 
الخدميــة الكبيــرة يف املســتوى الذهبــي، وذلــك للمــرة الثانيــة منــذ 
انطــالق الجائــزة، ممــا يعــد انعكاســا لالهتمــام بالجــودة والعمــل 
املؤسســي والتــزام الشــركة بأحــد قيمهــا الرئيســية وهــي “العميــل 

أواًل”.

وختامــا نشــكركم ىلع ثقتكــم ودعمكــم، ونؤكــد لكــم بــأن 
ــة  ــا املحلي ــز ريادته ــة لتعزي ــوات ثابت ــي بخط ــوم تمض ــركتكم الي ش
ــن  ــوري كممك ــا املح ــة، وأداء دوره ــمعتها العاملي ــة وس واإلقليمي
ــذه  ــز ه ــا انته ــة كم ــي يف اململك ــول الرقم ــس للتح ــي رئي رقم
املناســبة لتقديــم الشــكر لزمالئــي وزميالتــي بالشــركة لجهودهــم 
املميــزة خــالل العــام وتحقيقهــم هــذه اإلنجــازات التــي نفتخــر بهــا 

ــا.   جميع



مجلس
إدارة الشركة

وبلغ اجمالي الربح 
30,546 مليون ريال 
بارتفاع نسبته %6.9، 

يف حين بلغ الربح 
التشغيلي 12,245 

مليون ريال بارتفاع 
نسبته 11.5%. كما

ارتفع صايف األرباح 
بنسبة %7.6.



%7.6
صاحب السمو امللكي األمير/    .1

محمد بن خالد العبد اهلل الفيصل  
رئيس مجلس اإلدارة  

معالي الدكتور/  خالد بن حسين بياري    .2
نائب رئيس مجلس اإلدارة  

معالي األستاذ/  محمد بن طالل النحاس    .3
عضو مجلس اإلدارة  

األستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف   .4
عضو مجلس اإلدارة   

األستاذ/ سانجاي كابور   .5
عضو مجلس اإلدارة  

األستاذ/ روي تشيستنت  .6
عضو مجلس اإلدارة   

الدكتور/  إبراهيم بن عبد الرحمن القاضي    .7
عضو مجلس اإلدارة   

األستاذ/  أسامة بن ياسين الخياري    .8
عضو مجلس اإلدارة   

األستاذ/  أحمد بن محمد العمران    .9
عضو مجلس اإلدارة  

51,963
مليون ريال

ارتفعت اإليرادات
بنسبة 2.6% خالل عام 

2018م لتصل إلى

ارتفع صايف 
األرباح بنسبة

1 25 7
34 9 68
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الشركات التابعة:  	

بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

نسبة امللكية الفعلية

 31 ديسمبر
2018م

 31 ديسمبر
2017م

100%100%اململكة العربية السعوديةالشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت املحدودة ) حلول اس تي سي(

100%100%اململكة العربية السعوديةشركة االتصاالت لالستثمار التجاري املحدودة )تي سي اي سي(

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

100%100%اململكة العربية السعوديةشركة عقاالت املحدودة )عقاالت(

100%100%اململكة العربية السعوديةشركة االتصاالت السعودية املتخصصة )شركة االتصاالت العامة - برافو سابقًا(

100%100%اململكة العربية السعوديةشركة سفاير املحدودة )سفاير(

100%100%جزرفيرجن البريطانيةشركة إس تي سي تركيا القابضة املحدودة )إس تي سي تركيا(

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

100%100%مملكة البحرينشركة إس تي سي الخليج لالستثمار القابضة )إس تي سي الخليج(

100%100%اململكة العربية السعوديةشركة قنوات االتصاالت السعودية )سيل املتقدمة )سيلكو( سابقا(

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

-100%اململكة العربية السعوديةشركة ابراج االتصاالت املحدودة 

الشركات الزميلة:  

بلد التأسيساسم الشركة الزميلة

نسبة حصص امللكية / حقوق التصويت

 31 ديسمبر
2018م

 31 ديسمبر
2017م

36.66%36.66%اململكة العربية السعوديةاملؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات(

10% 10% اململكة العربية السعوديةشركة اتحاد فيرجن موبايل السعودية

9.68%8.87%جزرفيرجن البريطانيةشركة كريم 

35%35%اإلمارات العربية املتحدةشركة أوجيه تيلكوم املحدودة 

ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيِم

ــخ 24 ذو  تأسســت شــركة االتصــاالت الســعودية )“الشــركة”( كشــركة مســاهمة ســعودية بموجــب املرســوم امللكــي رقــم م/35 وتاري
الحجــة 1418هـــ )املوافــق 21 أبريــل 1998م( الــذي قضــى بتحويــل قطــاع البــرق والهاتــف بوزارة البــرق والبريــد والهاتــف )“قطــاع االتصاالت”( 
مــع مختلــف مكوناتــه وإمكانياتــه الفنيــة واإلداريــة إلــى الشــركة، وطبقــا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 213 بتاريــخ 23 ذو الحجــة 1418 هـــ 
ــل  ــة بالكام ــه مملوك ــركة يف حين ــت الش ــي”( وكان ــام األساس ــي )“النظ ــركة األساس ــام الش ــاد نظ ــم اعتم ــل 1998م( ت ــق 20 أبري )املواف
لحكومــة اململكــة العربيــة الســعودية )“الحكومــة”(. وبموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 171 بتاريــخ 2 رجــب 1423هـــ )املوافــق 9 ســبتمبر 

2002م(، قامــت الحكومــة ببيــع 30% مــن أســهمها.

بــدأت الشــركة عملهــا بتوفيــر خدمــات االتصــاالت ىلع نطــاق اململكــة العربيــة الســعودية )“اململكــة”( يف 6 محــرم 1419هـــ )املوافــق 2 
مايــو 1998م( وحصلــت الشــركة ىلع ســجلها التجــاري رقــم 1010150269 كشــركة مســاهمة ســعودية بتاريــخ 4 ربيــع األول 1419هـــ )املوافــق 
29 يونيــو 1998م(. يقــع املركــز الرئيــس للشــركة يف مجمــع امللــك عبــد العزيــز ىلع طريــق اإلمــام محمــد بــن ســعود يف حــي املرســالت، 
ــة الســعودية و للشــركة اســتثمارات مختلفــة يف  ــة الســعودية وتمــارس أعمالهــا التشــغيلية يف اململكــة العربي ــاض، اململكــة العربي الري

شــركات تابعــة وزميلــة ومشــاريع مشــتركة تعــرف مجتمعــة، لغــرض القوائــم املاليــة، بـــ “املجموعــة”. و فيمــا يلــي بيانــا بالشــركات :
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املشاريع املشتركة:  

بلد التأسيساسم املشروع املشترك
نسبة حصص امللكية / حقوق التصويت

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

50%50%اململكة العربية السعوديةالشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة

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

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

	أعمال وأنشطة املجموعة :
تتمثل األنشطة الرئيسة للشركة والشركات التابعة لها )يشار إليهم جميعا ب “املجموعة”( يف توفير وتقديم خدمات االتصاالت واملعلومات 

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

إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة واملتنقلة والبنى التحتية.   )1(

توصيل خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات املختلفة إلى العمالء وتقديمها إلى العمالء، وصيانتها وإدارتها.   )2(

إعــداد الخطــط والدراســات الالزمــة لتطويــر خدمــات االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات وتنفيذهــا وتوفيرهــا مــن جميــع النواحــي الفنيــة   )3(
ــم الخدمــات االستشــارية.  ــة املعلومــات، وتقدي ــة يف مجــال االتصــاالت وتقني ــذ الخطــط التدريبي ــة. وإعــداد وتنفي ــة واإلداري واملالي

التوّســع يف شــبكات ونظــم االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات والبنــى التحتيــة وتطويرهــا، عــن طريــق اســتخدام أحــدث األجهــزة واملعدات   )4(
التــي توصلــت إليهــا تقنيــة االتصــاالت خصوصــا يف مجــال تقديــم الخدمــات والتطبيقــات والبرامــج وإدارتهــا. 

ــا  ــات تكنولوجي ــاالت – خدم ــال )االتص ــبيل املث ــك ىلع س ــا يف ذل ــاملة بم ــاالت الش ــات واالتص ــا املعلوم ــول تكنولوجي ــم حل تقدي  )5(
املعلومــات – الخدمــات املــدارة – الخدمــات الســحابية – إلــخ ...(. 

ــة  ــف واألدل ــة الهات ــع أدل ــداد وتوزي ــك إع ــا يف ذل ــالء، بم ــات للعم ــدة ىلع املعلوم ــة املعتم ــات واألنظم ــات والتقني ــر املعلوم توفي  )6(
ــت. ــدمات اإلنترن ــل خــ ــة لنق ــال الالزم ــائل االتص ــر وس ــات وتوفي ــات والبيان ــرات واملعلوم ــة والنش التجاري

تجــارة الجملــة والتجزئــة واســتيراد وتصديــر وشــراء وامتــالك وتأجيــر وتصنيــع وتســويق وبيــع وتطويــر وتصميــم وتركيــب وصيانــة أجهزة   )7(
ــك برامــج الحاســب  ــة واملتحركــة والخاصــة، وكذل ــك الشــبكات الثابت ــات شــبكات االتصــاالت املختلفــة، بمــا يف ذل ومعــدات ومكون

اآللــي واملمتلــكات الفكريــة األخــرى، وتقديــم الخدمــات والقيــام بأعمــال املقــاوالت املتعلقــة بشــبكات االتصــاالت املختلفــة. 

استثمار العقارات وما قد يترتب ىلع ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة.   )8(

عقد القروض وتملك األصول الثابتة واملنقولة بقصد تحقيق أغراضها.   )9(

تقديم الدعم املالي واإلداري والخدمات األخرى للشركات التابعة.   )10(

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

تقديم حلول دعم القرار وذكاء األعمال واستثمار البيانات.   )12(

تقديم خدمات سلسلة اإلمدادات والخدمات األخرى.  )13(

تقديم خدمات املدفوعات الرقمية.  )14(

انشاء وإقامة وإصالح محطات وابراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار.  )15(

فضــال عــن ذلــك يحــق للشــركة إنشــاء شــركات بمفردهــا ذات مســؤولية محــدودة أو مســاهمة مقفلــة وفقــا لنظــام الشــركات، كمــا يجــوز 
لهــا أن تمتلــك األســهم والحصــص يف شــركات أخــرى قائمــة أو تندمــج معهــا، ولهــا حــق االشــتراك مــع غيرهــا يف تأســيس الشــركات 

املســاهمة أو ذات املســؤولية املحــدودة او أي كيانــات أخــرى ســواء داخــل اململكــة أو خارجهــا.

ويســر مجلــس إدارة الشــركة أن يقــدم للمســاهمين الكــرام التقريــر الســنوي عــن أداء املجموعــة، ونتائــج أعمالهــا للعــام املالــي 2018م، 
ــر قطــاع االتصــاالت  ــز وتطوي ــر دورهــا يف تعزي ــه أنشــطتها، ويظه ــف أوج ــة يف مختل ــذي يعكــس التطــور املســتمر يف أداء املجموع ال
يف اململكــة العربيــة الســعودية بمــا يخــدم املجتمــع الســعودي ويحقــق خطــط التنميــة الوطنيــة ويســهم بفاعليــة يف تعزيــز االقتصــاد 
ــة  ــق رؤي ــي 2020م واإلســهام يف تحقي ــة ملســاهميها. وبمــا يتوافــق مــع أهــداف برنامــج التحــول الوطن ــد مجزي ــي ويحقــق عوائ الوطن

ــة 2030م. اململك
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أواًل: أداء وأنشطة الشركة خالل العام املالي 2018م

األداء التشغيلي أ. 

شركة االتصاالت السعودية -  .1
  اململكة العربية السعودية

نفــذت شــركة االتصــاالت الســعودية )الشــركة( خــالل العــام 2018م 
خططهــا يف مجــال نشــر النطــاق العريــض حيــث زاد عــدد مشــتركي 
ــع  ــيا م ــك تماش ــام 2017م، وذل ــة بالع ــة 17٪ مقارن ــاف البصري االلي
رؤيــة 2030 يف التركيــز ىلع تكنولوجيــا األليــاف البصريــة، كمــا 
زادت الســرعة القصــوى للنطــاق العريــض إلــى 300 ميجابــت، بينمــا 
تــم رفــع أقــل ســرعة مــن األليــاف إلــى 50 ميجابايــت، يف الثانيــة. 
ــون يف  ــون “جــّوي” لعشــاق التلفزي وقامــت الشــركة بإطــالق تلفزي
جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية، خاصــة ملحبــي الرياضــة 
ــروض  ــددة وع ــات متع ــالق باق ــم إط ــث ت ــز، حي ــوى املمي و املحت
لجميــع فئــات العمــالء، كمــا دشــنت االتصــاالت الســعودية شــركة 
ــة،  ــات الرقمي ــص يف املدفوع ــتثماري متخص ــذراع اس “STC Pay” ك
ــي  ــركات، وه ــراد والش ــة لألف ــا املالي ــات التكنولوجي ــم خدم وتقدي
ــن  ــي م ــارات الت ــائل والخي ــة الوس ــزة بكاف ــة مجّه ــة رقمّي محفظ
ــكل ســهولة  ــن األفــراد مــن التحكــم بمدفوعاتهــم ب شــأنها تمكي
و أمــان، حيــث يكــون باســتطاعتهم التحويــل واالســتقبال والتســوق 
ــة عبــر تطبيــق جــوال واحــد بمــا يتوافــق  والتحكــم بأمورهــم املالّي
مــع توجهــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، وباالنســجام مــع 
اســتراتيجية الشــركة للنمــو والتحــول الرقمــي، بالتــوازي مــع دورهــا 
ــن  ــعودية 2030 كممك ــة الس ــة العربي ــة اململك ــوري يف رؤي املح
للتحــول الرقمــي. واطلقــت الشــركة شــبكة “5G”، حيــث بــدأت 
ــة  ــى يف املنطق ــة أول ــراج كمرحل ــن األب ــدد م ــغيل ع ــذ وتش بتنفي
الشــرقية وســتتم مواصلــة العمــل الســتكمال بنــاء الشــبكة تدريجيــا 
يف مــدن اململكــة العربيــة الســعودية الرئيســة. كمــا حققــت 
 STC“ حلــول” و STC“ الشــركة عبــر قطاعهــا لألعمــال وذراعيهــا
املتخصصة” خــالل العــام 2018م نمــوًا متميــزًا يف إيراداتهــا، والــذي 
جــاء نتيجــة الجهــود املتواصلــة املبذولــة يف تطويــر منتجاتهــا 
وحلولهــا املبتكــرة واملســتدامة ملواكبــة التقنيــات العامليــة، يأتــي 
مــن أبرزهــا تدشــين مركــز البيانــات “RDC” وإطــالق خدمــة االتصــال 
الجــوي وخدمــة تحليــل البيانــات الضخمة والــذكاء االصطناعــي والتي 
بدورهــا عملــت ىلع خلــق روافــد دخــل جديــدة للشــركة. كمــا حقــق 
قطــاع األعمــال العديــد مــن اإلنجــازات وحصــد عــددا مــن الجوائــز 
ــر الكــوادر  ــة، وحــرص ىلع املســاهمة يف تطوي والشــهادات العاملي
الوطنيــة ودعــم الشــباب الســعودي، كمــا تــم إبــرام عــدة اتفاقيــات 
وشــراكات وتنظيــم ورش عمــل متخصصــة مــع عــدد مــن الجهــات 
ــي ىلع رأســها ورشــة عمــل  ــن الحكومــي والخــاص، يأت يف القطاعي
ــة العامــة للترفيــه،  مشــروع القديــة ومشــروع البحــر األحمــر والهيئ
إلطالعهــا ىلع أفضــل وأحــدث التقنيــات الرقميــة والحلــول املبتكــرة 
يف مجــال األمــن الســيبراني والبلــوك تشــين والحوســبة الســحابية 
وإنترنــت األشــياء. كمــا حرصــت الشــركة عبــر قطاعهــا لألعمــال ىلع 
دعــم وتمكيــن املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة مــن خــالل تقديــم 
ــن  ــرع م ــأنها أن تس ــن ش ــرة م ــول مبتك ــة وحل ــات متخصص تقني
وتيــرة تحقيــق برنامــج التحــول الرقمــي ورؤيــة اململكــة 2030. كمــا 
ــذي شــارك  ــون الحــج ال عملــت الشــركة ىلع دعــم وتمكيــن هاكاث
ــم، باإلضافــة  ــر مــن )3000( مطــور مــن مختلــف دول العال ــه أكث ب
ــن )150(  ــر م ــه أكث ــارك ب ــذي ش ــيبر” ال ــايبر س ــون “س ــى هاكاث إل
ــعودية،  ــات س ــون )7( جامع ــق يمثل ــن )36( فري ــة م ــب وطالب طال
إضافــة إلــى إطــالق برنامــج األمــن الســيبراني التدريبــي للمبتدئيــن 
“ســايبركرفت” الــذي يهــدف الــى ســد الفجــوة بيــن احتياجات ســوق 

العمــل ومخرجــات التعليــم والتدريــب. كمــا شــارك قطــاع األعمــال 
ــز ىلع  ــذي رك ــي وال ــك العامل ــدى مس ــتراتيجي يف منت ــريك اس كش
ــذي حظــي  ــه، وال ــر مهارات ــة دعــم الشــباب الســعودي وتطوي أهمي
ــاع  ــال وصن ــادة األعم ــن ق ــدث م ــن )100( متح ــر م ــاركة أكث بمش
الفكــر يف العالــم وبحضــور أكثــر مــن )5000( شــخص مــن أكثــر مــن 

ــة.  )80( دول

الصغيــرة  الشــركات  وتمكيــن  دعــم  ىلع  الشــركة  وحرصــت 
واملتوســطة مــن خــالل تطويــر حلــول مبتكــرة متخصصــة تمكنهــم 
مــن زيــادة كفــاءة أعمالهــم وتقلــل مــن تكاليفهــم، كخدمــة راقــب 
ــن  ــتفادة م ــالل االس ــن خ ــك م ــا، وذل ــع وغيره ــاط البي ــة نق وخدم
البنيــة التحتيــة للشــركة، كمــا عملــت ىلع املســاهمة يف نشــر 
الوعــي للخدمــات املقدمــة بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للمنشــآت 
الصغيــرة واملتوســطة “منشــآت« مــن خــالل املشــاركة يف ملتقــى 
“بيبــان” كشــريك اســتراتيجي بهــدف دعــم قطــاع املنشــآت 
ــد مــن ورش  ــرة واملتوســطة، كمــا حرصــت ىلع إقامــة العدي الصغي
العمــل واللقــاءات مــع رواد األعمــال وأصحــاب املنشــآت بالتعــاون 

ــة. ــة يف اململك ــرف التجاري ــع الغ م

ويف مجــال خدمــات النواقــل واملشــغلين، حققــت الشــركة إنجــازات 
ــة  ــات الدولي ــات والخدم ــة االحتياج ــر كاف ــت يف  توفي ــة تمثل نوعي
ــت  ــة وإنترن ــات هاتفي ــن خدم ــركة م ــل الش ــال داخ ــدات األعم لوح
ــن  ــن واالقليميي ــك لعمــالء الشــركة مــن املشــغلين املحليي وكذل
ــال  ــاع االعم ــريحة قط ــة لش ــة إضاف ــي الخدم ــن ومقدم والدوليي

ــة: ــاالت التالي ــازات املج ــك االنج ــت تل ــي، وتمثل االقليم

خدمات الحركة الهاتفية الدولية 	

النمــو الكبيــر يف الحركــة الهاتفيــة الدوليــة العبوريــة وحركــة 
التجــوال الدولــي مقارنــة بمــا تــم تحقيقــه يف العــام 2017م. وتوفيــر 
كافــة االحتياجــات والخدمــات الدوليــة لعمــالء الشــركة املتجوليــن 
واملســتخدمين للشــبكات الدوليــة مــع عــدد كبيــر مــن املشــغلين 
مــع   ”LTE&3G  &  GPRS&  CAMEL& GSM“ لخدمــات  الدولييــن 
 ”LTE Roaming“ ــع ــل الراب ــوال الجي ــات تج ــة بيان ــز ىلع خدم التركي
وتفعيــل الخدمــة واطالقهــا، وتنفيــذ مشــروع “MSRN” لفصــل 
الحركــة الصوتيــة الخاصــة بعمــالء التجوال لتكــون ىلع املســار 
املباشــر ألهــم املشــغلين حــول العالــم ورفــع الطاقــة االســتيعابية 
ملقســم الخدمــات الصوتيــة عــن طريــق االنترنــت “IPX” الــذي يقــوم 
 Media Gateway“ بتمريــر الحركــة الدوليــة والعبورية، ورفع ســعة الـــ
Diam-“ لدعــم بروتوكــوالت ”IP-STP“ كمــا تــم إنشــاء نظــام ،“ G9

ــن وإطــالق نظــام  ــط مــع املشــغلين الدوليي eter & Sigtran” للرب
ــذي  ــاراتها “TRM” وال ــع مس ــة وتوزي ــة الصوتي ــات الحرك إدارة مبيع
يربــط املقاســم الدوليــة بمــا فيهــا “IPX” آليــا ويقلــص وقــت تنفيــذ 

ــة. ــة الدولي ــات الصوتي االتفاق

خدمات املشغلين املحليين والدوليين 	

ــع  ــن املواق ــط بي ــي “CNFO” للرب ــط البين ــة الرب ــر خدم ــم توفي ت
ــة  ــن خدم ــة الخاصــة باملشــغلين وتمكي ــى التحتي والتوســع يف البن
الربــط لشــبكات املشــغلين مــع شــبكة الشــركة “NNI” ، كمــا تــم 
تقديــم خدمــة تقنيــة “Microwave” كخيــار وصــول للعمــالء يمكــن 
ــض  ــة يف بع ــبكة األرضي ــر الش ــدم توف ــة ع ــاوز عقب ــه تج ــن خالل م
الحــاالت لتقديــم خدمــات البيانــات وااللتــزام بخدمــة العميــل 
 ”CBLS“ بخيــارات أوســع، وتــم أيضــا طــرح خدمــة الربــط االحتياطــي
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لخدمــات البيانــات، واطلقــت خدمــة “Burstable internet” كخاصيــة 
تتيــح لعمــالء خدمــات اإلنترنــت العبــوري “Transit IP” الحصــول ىلع 
االحتيــاج الفعلــي مــن اإلنترنــت -الدفــع مقابــل اإلســتخدام الفعلــي 
ــت  ــات االنترن ــات خدم ــتوى مبيع ــو ىلع مس ــتمر النم ــط-، واس فق
ــة  ــبة 45% مقارن ــة بنس ــعات املباع ــوع الس ــز مجم ــة ليقف العبوري
ــدث  ــع أح ــة م ــات متوائم ــة منتج ــم إضاف ــا ت ــام 2017م، كم بالع
 ”E/O-line”الــــ خدمــة  وتقديــم   ،”OTN“ التكنولوجيــة  التطــورات 
ــي تســاعد  ــن، الت ــن والدوليي ــن واالقليميي لعمــالء الشــركة املحليي
ــاف  ــبكة ألي ــت و ش ــول ىلع ايثرن ــن الحص ــة املحليي ــزودي الخدم م
بصريــة تســاهم يف نقــل وترابــط خدماتهــا إلــى مــزودي الخدمــات 

ــة. ــة ومرون ــكل سالس ــن ب الدوليي

البنية التحية املحلية والدولية 	

ــة  ــبه 59% مقارن ــل البحرية بنس ــة ىلع الكواب ــعات الدولي ــادة الس زي
ــل البحــري  ــة للكيب ــة الثالث ــم اســتالم الترقي ــث ت بالعــام 2017م، حي
ــة  ــة الرابعــة للكيبــل القــاري “SMW-4” والترقي القــاري “EIG” والترقي
ــة مــن  ــة االحتياجــات العاجل ــل القــاري “SMW-5” لتلبي ــى للكيب األول

الحركــة الدوليــة يف منطقــة الشــرق األوســط والهنــد وأوروبــا.  

الريادة اإلقليمية والدولية 	

توســعة الشــبكة الحدوديــة “Cross-Border”، التــي تتميــز بتقديــم 
ســعات تصــل إلــى “100GB” وتربــط املواقــع الرئيســة بقطــاع 
ــر  النواقــل واملشــغلين مــع دول الجــوار بنســبة 30%، ونقــل الدوائ
الدوليــة لنقــل الحركــة الهاتفيــة الدوليــة بتقنيــة “TDM” الــى تقنيــة 
ــادرة  ــة الص ــة الدولي ــة الهاتفي ــتيعاب الحرك ــول “IPX” إلس بروتوك
والــواردة والعبوريــة بجــودة فائقــة وخاصــة خــالل موســمي رمضــان 

والحــج.

خدمات االنترنت الدولية 	

ــدة مــن  ــر منتجــات جدي ــي وتطوي ــات الدول ــر مركــز البيان ــم تطوي ت
ــة األخــرى  ــز اإلقليمي ــع التنافســي مــع املراك أجــل تحســين املوق
وكذلــك تطويــر البنيــة التحتيــة للوصــول إلــى املعاييــر الدوليــة، كمــا 
ــة  ــة نقط ــون بمثاب ــت ليك ــي لألنترن ــدة الدول ــز ج ــر مرك ــم تطوي ت
جــذب ملــزودي خدمــات املحتــوى، الخدمــات السحابية، واملشــغلين 
الدولييــن، ليكــون بذلــك محــور رئيســي لخدمــات االنترنــت يف 
اململكــة العربيــة الســعودية، وكذلــك االتفــاق مــع لينيكــس والتــي 
تعــد شــريكا دوليــا رائــدا يف األنترنــت، وتــم تنفيــذ صفقــة مبيعــات 
ســعات تقــارب “100Gb” ىلع الكوابــل البحريــة واالتفــاق ىلع شــراكة 
مــع “COLT” للوصــول إلــى أوروبــا لخلــق املزيــد مــن املرونــة 

ــل التكلفــة.  للشــركة وتقلي

الشركات التابعة املحلية  .2

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت املحدودة )حلول  	
إس تي سي(-اململكة العربية السعودية

ــاالت )ذات  ــت واالتص ــات اإلنترن ــة لخدم ــركة العربي ــت الش تأسس

ــة  ــي ســي( يف اململكــة العربي ــول إس ت مســؤولية محــدودة( ) حل
الســعودية يف أبريــل 2002م، وتعمــل الشــركة يف تقديــم خدمــات 
اإلنترنــت وتشــغيل مشــاريع االتصــاالت ونقــل ومعالجــة املعلومــات 
يف الســوق الســعودي، و اســتحوذت شــركة االتصاالت السعودية يف 
ديســمبر 2007م ىلع كامــل الحصــص يف رأس مــال الشــركة العربيــة 
لخدمــات اإلنترنــت واالتصــاالت والبالــغ رأس مالهــا 100 مليــون 
ــول  ــركة حل ــت ش ــع 2017م قام ــع الراب ــالل الرب ــعودي، خ ــال س ري
ــات  ــركة املدفوع ــي ش ــة وه ــركة تابع ــيس ش ــي بتأس ــي س إس ت
ــعودية ،  ــة الس ــة العربي ــدودة يف اململك ــعودية املح ــة الس الرقمي
ونشــاطها الرئيســي هــو تقديــم خدمــات أنظمــة التشــغيل والتجــارة 
ــي يف  ــا الرئيس ــع مركزه ــت، ويق ــر اإلنترن ــداول عب ــة والت االلكتروني
اململكــة العربيــة الســعودية وتمــارس نشــاطها التشــغيلي يف 

ــة الســعودية. اململكــة العربي

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

ــؤولية  ــاري )ذات مس ــتثمار التج ــاالت لالس ــركة االتص ــت ش تأسس
محــدودة( يف أكتوبــر 2007م يف اململكــة العربيــة الســعودية برأس 
ــركة  ــل ش ــن قب ــل م ــوك بالكام ــعودي ممل ــال س ــون ري ــال ملي م
االتصــاالت الســعودية، بغــرض تشــغيل وصيانــة شــبكات االتصــاالت 
وأعمــال نظــم شــبكات الحاســب اآللــي وشــبكات اإلنترنــت وصيانــة 
ــات،  ــة املعلوم ــاالت وتقني ــج االتص ــم وبرام ــب نظ ــغيل وتركي وتش
ويقــع مركزهــا الرئيســي يف اململكــة العربيــة الســعودية وتمــارس 

ــة الســعودية. نشــاطها التشــغيلي يف اململكــة العربي

شركة عقاالت املحدودة )عقاالت( -اململكة العربية السعودية 	

تأسســت شــركة عقــاالت املحــدودة )عقــاالت( يف مــارس 2013م يف 
اململكــة العربيــة الســعودية بــرأس مــال 70 مليــون ريــال ســعودي 
مملــوك بالكامــل مــن قبــل شــركة االتصــاالت الســعودية، وتعمــل 
هــذه الشــركة يف اقامــة وتملــك واســتثمار وادارة العقــار واملقاوالت 
وتقديــم خدمــات االستشــارات واالســتيراد والتصديــر لصالــح شــركة 
االتصــاالت الســعودية، ويقــع مركزهــا الرئيســي يف اململكــة العربية 

الســعودية، ولــم تبــدأ الشــركة عملياتهــا التجاريــة بعــد.

شركة االتصاالت السعودية املتخصصة )شركة االتصاالت العامة  	
- برافو سابقًا(-اململكة العربية السعودية

تأسســت شــركة االتصــاالت الســعودية املتخصصــة )برافو ســابقا( يف 
فبرايــر 2002م يف اململكــة العربيــة الســعودية، واســتحوذت شــركة 
ــن رأس  ــبة 100% م ــر 2014م ىلع نس ــعودية يف يناي ــاالت الس االتص
مــال شــركة االتصــاالت الســعودية املتخصصــة والبالــغ 200 مليــون 
ريــال ســعودي. و تعمــل هــذه الشــركة يف مجــال األعمــال الكهربائية 
وشــبكات االتصــاالت وتجــارة الجملــة والتجزئــة يف أجهــزة االتصــاالت 
الســلكية واألجهــزة الكهربائيــة واســتيراد وتســويق وتركيــب وصيانــة 
املعلومــات  وتقنيــة  والالســلكية  الســلكية  االتصــاالت  أجهــزة 
املرخصــة.  ويقــع مركزهــا الرئيســي يف اململكــة العربيــة الســعودية 

وتمــارس نشــاطها التشــغيلي يف اململكــة العربيــة الســعودية.

شركة سفاير املحدودة )سفاير( -اململكة العربية السعودية 	

تأسســت شــركة ســفاير املحــدودة يف اململكــة العربيــة الســعودية 
ــعودي  ــال س ــون ري ــغ 100 ملي ــال يبل ــرأس م ــو 2014م ب يف يوني
مملــوك بالكامــل مــن قبــل شــركة االتصــاالت الســعودية ، و تعمــل 
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هــذه الشــركة يف مجــال تجــارة الجملــة والتجزئــة يف أجهــزة وأنظمة 
الحاســب اآللــي واالتصاالت الســلكية والالســلكية ومعــدات اإلنترنت 
ومــواد الدعايــة واالعــالن وقطع الغيــار واألجهــزة الكهربائيــة وأجهزة 
الدفــع اآللــي ومعــدات نقــاط البيــع األليــة وبيــع خدمــات مشــغلي 
االتصــاالت وإنشــاء مراكــز االتصــاالت والبيــع وبيــع الخدمــات. 
ويقــع مركزهــا الرئيســي يف اململكــة العربيــة الســعودية وتمــارس 
ــر  ــعودية. يف نوفمب ــة الس ــة العربي ــغيلي يف اململك ــاطها التش نش
ــة  ــعودية تصفي ــاالت الس ــركة االتص ــس إدارة ش ــرر مجل 2017م، ق
شــركة ســفاير ودمــج أعمالهــا مــع شــركة االتصــاالت الســعودية 
ــراءات  ــتكمال اإلج ــع اس ــن املتوق ــر 2018م. وم ــن 1 يناي ــداًء م ابت

ــة الشــركة خــالل العــام 2019م. ــة لتصفي القانوني

شركة قنوات االتصاالت السعودية املحدودة )سيل املتقدمة )  	
سيلكو( سابقًا(-اململكة العربية السعودية 

ــة  ــيل املتقدم ــعودية )س ــاالت الس ــوات االتص ــركة قن ــت ش تأسس
- ســيلكو - ســابقا( يف اململكــة العربيــة الســعودية يف ينايــر 
2008م، وتــزاول تجــارة الجملــة والتجزئــة يف خدمــات بطاقــات 
ــي  ــب اآلل ــات الحاس ــاالت وخدم ــدات االتص ــزة ومع ــحن وأجه الش
ــة  ــة واملتنقل ــاالت الثابت ــات االتص ــة خدم ــع كاف ــادة بي ــع وإع وبي
وصيانــة وتشــغيل املجمعــات التجاريــة، وتعمــل الشــركة يف الســوق 
الســعودي ويقــع مركزهــا الرئيســي يف اململكــة العربيــة الســعودية 
وتمــارس نشــاطها التشــغيلي يف اململكــة العربيــة الســعودية. 
ــمبر 2011م ىلع  ــعودية يف ديس ــاالت الس ــركة االتص ــتحوذت ش اس
حصــة بنســبة 60% مــن شــركة قنــوات االتصــاالت الســعودية 
ــر 2017م  ــعودي، و يف يناي ــال س ــون ري ــا 100 ملي ــغ رأس ماله والبال
اســتحوذت شــركة االتصــاالت الســعودية ىلع األســهم املتبقيــة يف 
ــدره 400  ــغ وق ــك بمبل ــعودية وذل ــاالت الس ــوات االتص ــركة قن ش
مليــون ريــال ســعودي. وبالتالــي أصبحــت شــركة قنــوات االتصــاالت 
ــاالت  ــركة االتص ــبة )100%( لش ــل بنس ــة بالكام ــعودية مملوك الس
ــركات  ــعودية ش ــاالت الس ــوات االتص ــركة قن ــدى ش ــعودية. ل الس
ــي  ــاط الرئيس ــان، والنش ــلطنة عم ــن وس ــة البحري ــة يف مملك تابع
ــوات  ــركة قن ــركة األم ش ــاط الش ــس نش ــو نف ــركات ه ــذه الش له
ــة  ــغيلي يف مملك ــاطها التش ــارس نش ــعودية وتم ــاالت الس االتص

ــان. ــلطنة عم ــن وس البحري

شركة أبراج االتصاالت املحدودة  -اململكة العربية السعودية 	

ــعودية  ــاالت الس ــركة االتص ــت ش ــع األول 2018م، قام ــالل الرب خ
بتأســيس شــركة أبــراج االتصــاالت - شــركة ذات مســؤلية محــدودة 
ومملوكــة لشــركة االتصــاالت الســعودية بنســبة 100% بــرأس مــال 
ــاالت  ــراج االتص ــركة أب ــتتولى ش ــعودي. وس ــال س ــون ري 200 ملي
مســؤولية تملــك األبــراج وإنشــائها وتشــغيلها وتأجيرها واســتثمارها 
تجاريــا. وخــالل الربــع األول 2019م، حصلــت شــركة أبــراج االتصــاالت 
ــة  ــاالت وتقني ــة االتص ــن هيئ ــة م ــغيلية الالزم ــص التش ىلع التراخي

املعلومــات ولــم تبــدأ التشــغيل التجــاري بعــد.

3. الشركات التابعة الدولية

شركة فيفا البحرين )فيفا البحرين( – مملكة البحرين 	

تأسســت شــركة فيفــا البحريــن )ش. م. ب. م( )فيفــا البحريــن( 
ــال 75  ــرأس م ــن ب ــة البحري ــام 2009م يف مملك ــن ع ــر م يف فبراي
ــعودي  ــال س ــون ري ــادل 746 ملي ــا يع ــي أي م ــار بحرين ــون دين ملي
ــل  ــخ. وهــي مملوكــة بالكامــل مــن قب ــك التاري بســعر كمــا يف ذل
ــة  ــركة يف كاف ــذه الش ــل ه ــعودية، و تعم ــاالت الس ــركة االتص ش
خدمــات االتصــاالت املتنقلــة واالتصــاالت الدوليــة والنطــاق العريــض 
ــدأت  ــد ب ــة، وق ــوق البحريني ــة بالس ــرى ذات الصل ــات األخ والخدم
ــي  ــا الرئيس ــع مركزه ــارس 2010م. ويق ــاري يف 3 م ــغيل التج التش
ــن.  ــغيلي يف البحري ــاطها التش ــارس نش ــن وتم ــة البحري يف مملك
ــن ىلع  ــا البحري ــركة فيف ــتحوذت ش ــع األول 2018م، اس ــالل الرب خ

ــن )كشــركة  ــا لالتصــاالت املحــدودة يف مملكــة البحري شــركة مين
تابعــة(، ونشــاطها الرئيســي هــو تقديــم خدمــات االنترنــت وتمــارس 

ــن. ــة البحري ــغيلي يف مملك ــاطها التش نش

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

تأسســت شــركة إس تــي ســي الخليــج يف مملكــة البحريــن بتاريــخ 
ــاطها  ــة و نش ــراض خاص ــركة ذات أغ ــي ش ــارس 2008م و ه 12 م
التشــغيلي تقديــم الخدمــات والدعــم الــالزم فيمــا يتعلق باألنشــطة 
االســتثمارية للمجموعــة. لــدى شــركة إس تــي ســي الخليــج 
الشــركات التابعــة التاليــة واململوكــة بالكامــل يف مملكــة البحريــن. 
والنشــاط الرئيســي لهــذه الشــركات التابعــة تقديــم الخدمــات 

ــة. ــتثمار للمجموع ــطة االس ــق بأنش ــا يتعل ــالزم فيم ــم ال والدع

ــتثمار 1 )اس  ــة لالس ــج القابض ــي الخلي ــي س ــركة اس ت ش أ -   
بــي ســي(. 

ــج القابضــة لالســتثمار 2 )اس  ــي ســي الخلي شــركة اس ت ب -   
ــي(. ــي س ب

ــج القابضــة لالســتثمار 3 )اس  ــي ســي الخلي شــركة اس ت ج-   
ــي(.  ــي س ب

ــتثمار 3 )اس  ــة لالس ــج القابض ــي الخلي ــي س ــركة اس ت ــك ش تمتل
بــي ســي( حصــة 100% يف شــركة إنتغــرال القابضــة )والتــي تأسســت 
يف مملكــة البحريــن يف يونيــو 2009م بــرأس مــال يبلــغ 28 مليــون 
ــعودي  ــال س ــون ري ــي 281 ملي ــادل حوال ــا يع ــي أي م ــار بحرين دين
بســعر الصــرف كمــا يف ذلــك التاريــخ(. شــركة إنتغــرال هــي شــركة 
قابضــة يقــع مركزهــا الرئيســي يف مملكــة البحريــن وتمــارس 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــارات و اململك ــغيلي يف اإلم ــاطها التش نش
ــوى  ــات املحت ــال خدم ــل يف مج ــركات تعم ــا يف ش ــك حصص و تمل
ــادة رأس مــال شــركة  ــم زي ــج، و ت واإلعــالم الرقمــي يف دول الخلي
انتغــرال ليبلــغ 101 مليــون دينــار بحرينــي أي مايعــادل 1,008 مليــون 

ــمبر 2018م. ــا يف 31 ديس ــرف كم ــعر الص ــعودي بس ــال س ري

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

تأسســت بموجــب قانــون الشــركات التجاريــة يف جــزر فيرجــن 
ــل 2008م. و تمــارس نشــاطها التشــغيلي  ــخ 8 ابري ــة بتاري البريطاني
مــن خــالل تقديــم الخدمــات والدعــم الــالزم فيمــا يتعلــق بأنشــطة 
االســتثمار للمجموعــة. يف أبريــل 2008م  إســتحوذت شــركة اس تــي 
ــه تيلكــوم  ــا ىلع حصــة 35% مــن رأس مــال شــركة أوجي ســي تركي
املحــدودة بقيمــة 3.6 مليــار دوالر، مايعــادل قيمــة 13.5 مليــار ريــال 
ــة  ــا يف مدين ــك التاريخومقره ــا يف ذل ــرف كم ــعر الص ــعودي بس س
دبــي، االمــارات العربيــة املتحــدة. خــالل عــام 2016م، وبســبب 
ــة  ــتثمار املجموع ــد إس ــل رصي ــتنفاد كام ــتمرة و اس ــائر املس الخس
يف أوجيــه تيلكــوم، توقفــت املجموعــة عــن اإلعتــراف بحصتهــا يف 
ــر  ــدودة. )أنظ ــوم املح ــه تيلك ــركة أوجي ــة يف ش ــائر اإلضافي الخس

ــة تيلكــوم املحــدودة(.  إيضــاح شــركة أوجي

شركة إس تي سي آسيا القابضة املحدودة )إس تي سي آسيا( 	

شــركة إس تــي ســي آســيا، شــركة ذات مســؤولية محــدودة 
تأسســت بموجــب قانــون الشــركات التجاريــة يف جــزر فيرجــن 
البريطانيــة بتاريــخ 24 يوليــو 2007م، وتمــارس نشــاطها التشــغيلي 
مــن خــالل تقديــم الخدمــات والدعــم الــالزم فيمــا يتعلــق بأنشــطة 
االســتثمار للمجموعــة. تســتثمر شــركة إس تــي ســي آســيا يف 
ــي  ــك اســتثمارات يف شــركة إس ت ــا وتمل ــة يف ماليزي شــركات عامل
ســي ماليزيــا القابضــة املحــدودة )إس تــي ســي ماليزيا؛ شــركة تابعة 
مملوكــة بالكامــل( وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تأسســت 
بموجــب قانــون الشــركات التجاريــة يف جــزر فيرجــن البريطانيــة 
بتاريــخ 24 يوليــو 2007م، وتمــارس نشــاطها التشــغيلي مــن خــالل 
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تقديــم الخدمــات والدعــم الــالزم فيمــا يتعلــق بأنشــطة االســتثمار 
للمجموعــة. شــركة إس تــي ســي ماليزيــا القابضــة املحــدودة تمتلك 
حصــة 25% يف مجموعــة بيناريانــج جــي إس ام القابضــة والبالــغ رأس 
ــار  ــي 23 ملي ــادل حوال ــا يع ــزي أي م ــت مالي ــار رينج ــا 20.7 ملي ماله
ريــال ســعودي بســعر الصــرف كمــا يف ذلــك التاريــخ و التــي يقــع 
ــي  ــج ج ــة بيناريان ــرة مجموع ــر فق ــي يف ماليزيا)أنظ ــا الرئيس مركزه

ــة (. إس إم القابض

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

ــمبر 2007م ىلع  ــعودية يف ديس ــاالت الس ــركة االتص ــتحوذت ش اس
نســبة 26% مــن شــركة االتصــاالت الكويتيــة )فيفــا الكويــت( والبالــغ 
ــي 687  ــادل حوال ــا يع ــي أي م ــار كويت ــون دين ــا 50 ملي رأس ماله
مليــون ريــال ســعودي بســعر الصــرف كمــا يف ذلــك التاريــخ، شــركة 
فيفــا الكويــت مقرهــا الرئيســي دولــة الكويــت وتمــارس نشــاطها 
التشــغيلي يف دولــة الكويــت يف مجــال خدمــات الهاتــف الجــوال يف 
الســوق الكويتــي وقــد بــدأ التشــغيل التجــاري لهــا يف 4 ديســمبر 
ــت  ــوق الكوي ــاهمة يف س ــركة مس ــا كش ــم إدراجه ــد ت 2008م، وق
لــألوراق املاليــة يف 14 ديســمبر 2014م. شــركة االتصاالت الســعودية 
تديــر شــركة فيفــا الكويــت وتقــوم باملحاســبة عــن اســتثمارها فيها 
ــس إدارة شــركة  ــة مجل كشــركة تابعــة نظــرًا لســيطرتها ىلع أغلبي

فيفــا الكويــت.

يف نوفمبــر 2015م، قدمــت الشــركة عرضــا اختياريــا لشــراء األســهم 
ــة %74  ــا والبالغ ــي ال تملكه ــت والت ــا الكوي ــركة فيف ــدرة لش املص
ــذا  ــم ه ــم تقدي ــت. ت ــا الكوي ــركة فيف ــدرة لش ــهم املص ــن األس م
العــرض مــن قبــل الشــركة ملســاهمي شــركة فيفــا الكويــت 
بقيمــة دينــار كويتــي واحــد لــكل ســهم )أي مــا يعــادل 12.37 ريــال 
ــغ  ــر 2016م. وبل ــرض يف 31 يناي ــذا الع ــرة ه ــت فت ــعودي(. وانته س
عــدد األســهم التــي قبلــت هــذا العــرض 128,860,518 ســهم تمثــل 

ــة  ــت ملكي ــي أصبح ــدرة. وبالتال ــهم املص ــي األس ــن إجمال 25.8% م
شــركة االتصــاالت الســعودية 51.8% مــن إجمالــي األســهم املصــدرة 
ــا  ــركة فيف ــت ش ــام 2018م، دخل ــالل ع ــت. خ ــا الكوي ــركة فيف لش
الكويــت يف عقــد ملــزم لالســتحواذ ىلع نســبة 100% مــن اجمالــي 
ــة  ــل يف دول ــي تعم ــت والت ــي ن ــركة كواليت ــدرة لش ــهم املص األس

ــت. ــات اإلنترن ــد خدم ــت يف مجــال تزوي الكوي

أدوات دين مصدرة ىلع شكل صكوك أو سندات للشركات أعاله:

	 شركة إس تي سي آسيا القابضة املحدودة )إس تي سي آسيا(

يف 31 ديســمبر 2007م ، قامــت شــركة إس تــي ســي آســيا القابضــة 
ــت  ــون رينجي ــة 1,508 ملي ــوك بقيم ــتثمار يف صك ــدودة باالس املح
ماليــزي ملــدة 50 ســنة )قابلــة لالســتدعاء بعــد 10 ســنوات( 
وبهامــش ربــح ســنوي يبلــغ 10.75% حتــى تاريــخ 28 ديســمبر 2018م 
ــتثمار  ــل اس ــم تموي ــة. ت ــرات الالحق ــح 9.25% للفت ــش رب ــم هام ث
الصكــوك بقــرض طويــل االجــل بعمولــة متغيرة ملدة عشــر ســنوات 
ــد اســتحق القــرض  ــة وق ــل قيمــة مماثل ــزي مقاب ــت املالي بالرينجي
ــم تســديده بالكامــل. حصلــت شــركة إس  ــخ 2017/12/28م وت بتاري
تــي ســي آســيا القابضــة املحــدودة  بتاريــخ 2017/12/28م ىلع قرض 
ــرة ســداد خمــس  ــوك ولفت ــرة مــن عــدة بن ــة متغي مشــترك بعمول
ســنوات. هــذه الصكــوك غيــر متأخــرة الســداد أو منخفضــة القيمــة 
ــا يف 31  ــعودي كم ــال س ــون ري ــة 1,490 ملي ــا الدفتري ــغ قيمته وتبل
ديســمبر 2018 )31 ديســمبر م2017: 1,559 مليــون ريــال ســعودي و1 

ــال ســعودي(.  ــون ري ــر 2017م: 1,423 ملي يناي

شركة االتصاالت السعودية 	

قامــت شــركة االتصــاالت الســعودية خــالل الربــع الثانــي مــن عــام 
2014م، باعتمــاد برنامــج صكــوك بقيمــة اجماليــة تبلــغ خمســة مليــار 
ريــال ســعودي كحــد أقصــى وتــم اصــدار الشــريحة األولــى وفيمــا 

يلــي بياناتهــا كمــا يف 31 ديســمبر 2018م:

تاريخ االستحقاقالقيمة اإلجمالية لإلصدارفئة اإلصدارتاريخ اإلصداراإلصدار

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

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

االستثمارات   .4

االستثمارات املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية   

االستثمارات يف املشاريع املشتركة  

الشــركة العربيــة للكوابــل البحريــة املحــدودة – اململكــة   
الســعودية العربيــة 

تأسســت الشــركة العربيــة للكوابــل البحريــة املحــدودة )ذات 
مســؤولية محــدودة مختلطــة( يف ســبتمبر 2002م بغــرض إنشــاء 
وتأجيــر وإدارة وتشــغيل كيبــل بحــري يربــط بيــن اململكــة العربيــة 
ــا وأي  ــاالت بينهم ــر االتص ــودان لتمري ــة الس ــعودية وجمهوري الس
ــل  ــة للكواب ــركة العربي ــغيلي للش ــاط التش ــدأ النش ــرى. ب دول أخ
ــركة  ــتحوذت ش ــو 2003م، واس ــهر يوني ــدودة يف ش ــة املح البحري
االتصــاالت الســعودية يف ســبتمبر 2002م ىلع نســبة 50% مــن  
الشــركة العربيــة للكوابــل البحريــة املحــدودة والبالــغ رأســمالها 75 
مليــون ريــال ســعودي، ويف نوفمبــر 2016م تــم تخفيــض رأس مــال 
ــال ســعودي. ويقــع مركزهــا الرئيســي  ــون ري ــى 25 ملي الشــركة إل
ــة الســعودية وتمــارس نشــاطها التشــغيلي يف  يف اململكــة العربي

ــعودية.  ــة الس ــة العربي اململك

شــركة مراكــز االتصــال )ســي ســي ســي( – اململكــة العربيــة   
ــعودية الس

أسســت شــركة االتصــاالت الســعودية شــركة مراكــز االتصــال )ذات 
ــال  ــز االتص ــات مراك ــم خدم ــة( لتقدي ــدودة مختلط ــؤولية مح مس
واســتعالمات الدليــل مــع شــركة أيجــز )Aegis( يف نهايــة ديســمبر 
ــة الســعودية، وتملكــت شــركة االتصــاالت  2010م باململكــة العربي
ــن  ــي 50% م ــغ حوال ــة تبل ــمبر 2010م ىلع حص ــعودية يف ديس الس
شــركة مراكــز االتصــال والبالــغ رأســمالها 4.5 مليــون ريــال ســعودي. 
ــبته %1  ــا نس ــع م ــع 2015م ببي ــع الراب ــالل الرب ــركة خ ــت الش قام
ــن  ــح الشــركاء األخري مــن حصتهــا يف شــركة مراكــز االتصــال لصال
حســب بنــود اتفاقيــة الشــركاء وبهــذا تصبــح حصــة الشــركة %49، 
ويقــع مركزهــا الرئيســي يف اململكــة العربيــة الســعودية وتمــارس 

ــة الســعودية. نشــاطها التشــغيلي يف اململكــة العربي

ــي إس إم( –  ــي ج ــة )ب ــي إس إم القابض ــج ج ــة بيناريان مجموع  
ــا ماليزي

ــتثمارية  ــة اس ــي مجموع ــا ه ــي إس إم ماليزي ــج ج ــة بيناريان مجموع
ــتثمارات  ــا اس ــا ولديه ــي يف ماليزي ــا الرئيس ــع مركزه ــة ويق قابض
ــن  ــك 62% م ــث تمتل ــا نشــاطها التشــغيلي حي ــارس مــن خالله تم
مجموعــة ماكســيس القابضــة املاليزيــة )ماكســيس( و التــي تعمــل 
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ــك  ــت تمتل ــك كان ــا كذل ــة يف ماليزي ــاالت املتنقل ــاع االتص يف قط
ــم  ــي ت ــيل( والت ــركة إيرس ــد )ش ــة الهن ــرى يف دول ــتثمارات أخ اس
اســتبعادها خــالل العــام 2018. يف ســبتمبر 2007 حــازت شــركة 
االتصــاالت الســعودية ىلع نســبة 25% مــن مجموعــة بيناريانــج )مــن 
خــالل شــركاتها التابعــة: شــركة اس تــي ســي اســيا القابضــة واس 
ــار رينجــت  ــا القابضــة( والبالــغ رأس مالهــا 20.7 ملي تــي ســي ماليزي
ــعر  ــعودي بس ــال س ــار ري ــي 23 ملي ــادل حوال ــا يع ــزي أي م مالي
الصــرف كمــا يف ذلــك التاريــخ. وخــالل عــام 2013، قامــت املجموعــة 
ــي إس إم  ــج ج ــة بيناريان ــي يف مجموع ــتثمارها الخارج ــة اس بمراجع
القابضــة )مشــروع مشــترك( بمــا يف ذلــك طريقــة إدارتهــا وتحديــد 
مــدى التأثيــر الفعلــي املشــترك ىلع هــذا االســتثمار. وعليــه وقعــت 
ــج  ــة بيناريان ــركاء يف مجموع ــي الش ــع باق ــة م ــل يف االتفاقي تعدي
ــدى  ــيل )اح ــة إيرس ــغيلية يف مجموع ــا التش ــق بحقوقه ــا يتعل فيم
ــت  ــك قام ــاء ىلع ذل ــج(. وبن ــة بيناريان ــة ملجموع ــركات التابع الش
املجموعــة بالتوقــف عــن معالجــة اســتثمارها يف مجموعــة إيرســيل 

ــي 2013م.  ــع الثان ــداًء مــن الرب ــة ابت ــة حقــوق امللكي بطريق

خــالل الربــع الثانــي 2017، قامــت إحــدى الشــركات التابعــة ملجموعة 
ــايف  ــال إض ــدار رأس م ــترك( بإص ــروع مش ــة )مش ــج القابض بينارين
لحقــوق امللكيــة غيــر املســيطرة. بلــغ نصيــب مجموعــة االتصــاالت 
ــغ 141  ــادة مبل ــذه الزي ــن ه ــة ع ــب الناتج ــن املكاس ــعودية م الس
ــات األخــرى. ــال ســعودي تــم تســجيلها ضمــن االحتياطي ــون ري ملي

االستثمارات يف الشركات الزميلة  
املؤسســة العربيــة لالتصــاالت الفضائيــة )عربســات( – اململكــة   

ــعودية ــة الس العربي

تــم إنشــاء هــذه املؤسســة العربيــة لالتصــاالت الفضائية )عربســات( 
ــل  ــة يف أبري ــدول العربي ــة ال ــاء يف جامع ــدول األعض ــل ال ــن قب م
1976م. وتوفــر عربســات عــددًا مــن الخدمــات لهــذه الــدول األعضــاء 
إضافــة إلــى كافــة القطاعــات الرســمية والخاصــة يف نطــاق تغطيتهــا 
ــات  ــمل الخدم ــط. وتش ــرق األوس ــة الش ــية منطق ــورة أساس وبص
املقدمــة حاليــا: الخدمــة الهاتفيــة اإلقليميــة "صوتيــة، نقــل بيانــات، 
ــات  ــي، خدم ــي إقليم ــث إذاع ــي، ب ــث تلفزيون ــس"، ب ــس وتلك فاك
ــهري.  ــنوي أو ش ــاس س ــعات ىلع أس ــر ِس ــة وتأجي ــتعادة الخدم اس
ــة  ــل 1999م ىلع حص ــعودية يف أبري ــاالت الس ــركة االتص ــازت ش ح
ــات"  ــة "عربس ــاالت الفضائي ــة لالتص ــة العربي ــن املؤسس 36,66% م
والبالــغ رأســمالها 500 مليــون دوالر أمريكــي أي مــا يعــادل حوالــي 
1,875 مليــون ريــال ســعودي بســعر الصــرف كمــا يف ذلــك التاريــخ 
ويقــع مركزهــا الرئيســي يف اململكــة العربيــة الســعودية وتمــارس 
ــارات  ــعودية واإلم ــة الس ــة العربي ــغيلي يف اململك ــاطها التش نش

ومصــر وفرنســا.

ــة  ــل الســعودية – اململكــة العربي شــركة اتحــاد فيرجــن موباي  
الســعودية

تأسســت شــركة اتحــاد فيرجــن موبايــل الســعودية )ذات مســئولية 
ــبكات  ــغلي ش ــات مش ــم خدم ــام 2013م لتقدي ــالل ع ــدودة( خ مح
ــة، وقــد بــدأت نشــاطها خــالل عــام  ــة االفتراضي االتصــاالت املتنقل
2014م وتمتلــك الشــركة حصــة قدرهــا 10% مــن رأس مــال شــركة 
فيرجــن ، وىلع الرغــم مــن أن املجموعــة تمتلــك حصــة أقــل من %20 
مــن أســهم الشــركة وحقــوق التصويــت يف شــركة إتحــاد فيرجــن ، 
إال أن املجموعــة تملــك القــدرة ىلع ممارســة التأثيــر الجوهــري مــن 
ــب  ــن بموج ــاد فيرجي ــركة إتح ــس إدارة ش ــا يف مجل ــالل عضويته خ

إتفــاق الشــركاء وعقــد تأســيس شــركة إتحــاد فيرجــن املعــّدل.

 ويقــع مركزهــا الرئيســي يف اململكــة العربيــة الســعودية وتمــارس 
نشــاطها التشــغيلي يف اململكــة العربيــة الســعودية.

شركة كريم     

تأسســت شــركة كريــم بموجــب قانــون الشــركات التجاريــة يف 
ــل  ــات نق ــدم خدم ــو 2012م ، وتق ــة يف يولي ــن البريطاني ــزر فيرج ج
مبتكــرة وســريعة ومريحــة مــن خــالل موقعهــا ىلع شــبكة اإلنترنــت 
ــركة  ــتكملت ش ــر 2017م، اس ــة. يف يناي ــف الذكي ــات الهوات وتطبيق
االتصــاالت الســعودية إجــراءات شــراء 10% مــن أســهم شــركة 
ــون  ــادل 375 ملي ــا يع ــي )م ــون دوالر امريك ــغ 100 ملي ــم بمبل كري
ريــال ســعودي(. وخــالل عــام 2018م انخفضــت حصــة الشــركة إلــى 
ــم عــن طريــق انضمــام  ــادة رأس مــال شــركة كري 8.87%  نتيجــة زي
شــركاء جــدد ، وىلع الرغــم مــن أن املجموعــة تمتلــك حصــة أقــل 
ــم، إال أن  ــركة كري ــت يف ش ــوق التصوي ــهم وحق ــن أس ــن 20% م م
ــر  ــر الجوهــري مــن غي املجموعــة تملــك القــدرة ىلع ممارســة التأثي
ســيطرة مــن خــالل عضويتهــا يف مجلــس اإلدارة وامتــالك صناديــق 
راس املــال الجــريء التــي أسســتها املجموعــة حصــة قدرهــا 8.9 % 
مــن أســهم شــركة كريــم. ويقــع مركزهــا الرئيســي بمدينــة دبــي، 
ــغيلي يف دول  ــاطها التش ــارس نش ــدة وتم ــة املتح ــارات العربي اإلم

ــا. ــتان وتركي ــا وباكس ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس الش

ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــدودة – دول ــوم املح ــه تيلك ــركة أوجي ش  
املتحــدة

شــركة أوجيــه تيلكــوم املحــدودة؛ شــركة قابضــة مســجلة بمدينــة 
ــركات  ــتثمارات يف ش ــا اس ــدة ولديه ــة املتح ــارات العربي ــي، اإلم دب
نشــاطها األساســي هــو قطــاع االتصــاالت يف تركيــا وجنــوب أفريقيا. 
ــركتها  ــالل ش ــن خ ــعودية )م ــاالت الس ــركة االتص ــتحوذت ش اس
التابعــة، شــركة اس تــي ســي تركيــا القابضــة( يف أبريــل 2008م ىلع 
ــه تيلكــوم املحــدودة بقيمــة 3,6  35% مــن رأس مــال شــركة أوجي
ــال ســعودي  ــار ري ــا 13,5 ملي ــادل تقريب ــا يع ــار دوالر أمريكــي، م ملي
بســعر الصــرف كمــا يف ذلــك التاريــخ. خــالل عــام 2016م، وبســبب 
ــة  ــتثمار املجموع ــد إس ــل رصي ــتنفاد كام ــتمرة و اس ــائر املس الخس
يف شــركة أوجيــه تيلكــوم؛ توقفــت املجموعــة عــن االعتــراف 
بحصتهــا يف الخســائر اإلضافيــة. تواجــه شــركة أوجيــه تيلكــوم حاليــا 
صعوبــات ماليــة لتســوية مســتحقات القــروض الحاليــة وقدرتهــا ىلع 
ــن. خــالل  ــة املتفــق عليهــا مــع املقرضي ــزام بالتعهــدات املالي االلت
ــة  ــراءات الالزم ــوم اإلج ــه تيلك ــركة أوجي ــتكملت ش ــام 2018م اس ع
لتصفيــة شــركاتها التابعــة الرئيســية وإعــادة هيكلــة اســتثماراتها يف 
تركيــا وجنــوب أفريقيــا ملقابلــة االلتزامــات مــع املقرضيــن. علمــا أنــه 
ــوم  ــه تيلكي ــركة أوجي ــة ش ــراءات تصفي ــدء يف إج ــع الب ــن املتوق م

ــور.  ــتقبل املنظ ــدودة يف املس املح

االستثمارات األخرى  

الجــريء            املــال  لــرأس  الســعودية  االتصــاالت  صنــدوق   
)STC Ventures( قامت شــركة االتصاالت الســعودية باالســتثمار   
ــتثمار يف  ــص باالس ــريء، واملتخص ــال الج ــدوق رأس امل يف صن
ــئة  ــم الناش ــطة الحج ــرة واملتوس ــئة والصغي ــركات الناش الش
ــات يف  ــة املعلوم ــاالت وتقني ــاالت االتص ــل يف مج ــي تعم الت
ــكل  ــرى ىلع ش ــة األخ ــواق العاملي ــعودي واألس ــوق الس الس
وحــدات اســتثمارية، وبمبلــغ 50 مليــون دوالر أمريكــي بمــا 
ــمبر 2018م  ــعودي. يف 31 ديس ــال س ــون ري ــادل 187,5 ملي يع
قبــل  مــن  اململوكــة  االســتثمارية  الوحــدات  تقييــم  تــم 
الصنــدوق بمبلغ614مليــون ريــال ســعودي، )31 ديســمبر 2017م: 
مليــون   409.4 2017م:  ينايــر  ريــال ســعودي و1  501مليــون 
ــة  ــدوق يف مملك ــي للصن ــر الرئيس ــع املق ــعودي(. يق ــال س ري
ــدوق يف الســوق الســعودي وأســواق  ــن ويســتثمر الصن البحري
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأوروبــا والواليــات املتحــدة 
واليابــان بهــدف تقليــل املخاطــر االســتثمارية للصنــدوق.
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 )Saudi Technology Ventures( فينشــرز  تــي  إس  صنــدوق   

ــتثماري  ــدوق اس ــا صن ــركة أيض ــت الش ــام 2017م، أسس ــالل ع خ
ــات  ــتثمار يف القطاع ــرض االس ــتقل لغ ــريء مس ــال الج ــرأس امل ل
الرقميــة والتقنيــة بقيمــة أجماليــة 500 مليــون دوالر أمريكــي 
ــال ســعودي( ُيمــول بخمــس شــرائح  ــون ري ــا يعــادل 1,875 ملي )م
متســاوية تباعــا، قيمــة الشــريحة الواحــدة 100 مليــون دوالر أمريكــي 

ــعودي. ــال س ــون ري ــادل 375 ملي ــا يع م

تــم خــالل العــام 2018م دفــع الشــريحتين األولــى والثانيــة بمجمــوع 
ــال  ــون ري ــادل 750 ملي ــا يع ــي )م ــون دوالر أمريك ــغ 200 ملي مبال
ــل  ــم الوحــدات االســتثمارية اململوكــة مــن قب ــم تقيي ســعودي(، ت
الصنــدوق بمبلغ781مليــون ريــال ســعودي كمــا يف 31 ديســمبر 
بــدأ  ســعودي(،  ريــال  مليــون   30 2017م:  ديســمبر   31( 2018م 
ــام 2018م  ــغيلي يف ع ــاطه التش ــة ونش ــه التجاري ــدوق عمليات الصن
ــدوق  ــتثمر الصن ــدوق يف الرياض.ويس ــي للصن ــز الرئيس ــع املرك ويق
ــي.  ــو العال ــة ذات النم ــة الخاص ــة الريادي ــركات التقني ــا يف الش دولي
ــي  ــركة، والت ــتراتيجية الش ــع اس ــة م ــوة متوافق ــذه الخط ــي ه تأت
ــز دورهــا يف االقتصــاد الرقمــي. ــع اســتثماراتها وتعزي تهــدف لتنوي

ب. األداء املالي للمجموعة 
ــال  ــون ري ــغ 10,780 ملي ــام 2018م مبل ــح لع ــايف الرب ــغ ص 	بل
ــام 2017م  ــعودي لع ــال س ــون ري ــل 10,016 ملي ــعودي مقاب س
وذلــك بإرتفــاع قــدره 7.6 %، وبلغــت ربحيــة الســهم لعــام 
ــال ســعودي  ــال ســعودي مقابــل 5.01 ري 2018م مبلــغ 5.39 ري
ــغ 30,546  ــح لعــام 2018م مبل ــي الرب ــغ إجمال لعــام 2017 م. بل
ــال ســعودي  ــون ري ــل 28,555 ملي ــال ســعودي مقاب ــون ري ملي
ــح  ــغ الرب ــا بل ــدره 6.9%، كم ــاع ق ــك بإرتف ــام 2017 م وذل لع
ــعودي  ــال س ــون ري ــغ 12,245 ملي ــام 2018م مبل ــغيلي لع التش
مقابــل 10,986 مليــون ريــال ســعودي لعــام 2017م وذلــك 

ــدره 11.5 %. ــاع ق بإرتف

	بلــغ الربــح قبل االســتهالك واإلطفــاء والفوائــد والــزكاة والضرائب 

)EBITDA( لعــام 2018م مبلــغ 19,836 مليــون ريــال ســعودي 
مقابــل 18,431 مليــون ريــال ســعودي لعــام 2017م وذلــك بإرتفــاع 

قــدره 7.6 %.

	بلــغ حجــم إجمالــي األصــول مبلــغ  111,949 مليــون ريــال ســعودي 
يف نهايــة عــام 2018م مقابــل 108,482 مليــون ريــال ســعودي يف 

نهايــة عــام 2017م، بإرتفــاع قــدره 3.2 %.

	بلــغ حجــم االلتزامــات مبلــغ 45,287 مليــون ريــال ســعودي يف 
ــال ســعودي يف  ــون ري ــل 44,680 ملي ــام 2018م مقاب ــة ع نهاي

نهايــة عــام 2017 م، بارتفــاع قــدره 1.4 %.

	تتمتــع املجموعــة بمركــز مالــي قــوي وأربــاح عاليــة انعكســت 
ىلع حقــوق مســاهميها لتصــل إلــى مبلــغ 65,514 مليــون ريــال 
ســعودي مــع نهايــة عــام 2018م مقابــل 62,862 مليــون ريــال 

ســعودي يف نهايــة عــام 2017م، بارتفــاع قــدره 4.2 %.

	األثر املالي لألنشطة الرئيسة ىلع مستوى املجموعة 
تــزاول املجموعــة نشــاطا رئيســيا يتمثــل بتقديــم خدمــات االتصاالت 
والســلع املتعلقــة بهــا. إن أغلبيــة إيــرادات املجموعــة تتعلــق 
بعملياتهــا داخــل اململكــة )شــركة االتصــاالت الســعودية وشــركة 
ــارج اململكــة  ــة خ ــوات االتصــاالت الســعودية(. تعمــل املجموع قن
مــن خــالل شــركاتها التابعــة وشــركاتها الزميلــة ومشــاريعها 

ــددة.  ــتركة يف دول متع املش

يــوزع اإليــراد ىلع القطــاع التشــغيلي بنــاًء ىلع املنشــأة التــي قامــت 
ــا  ــات وفق ــن القطاع ــات بي ــب املبيع ــراد. تحس ــر اإلي ــم تقري بتقدي

ألســعار التعامــل التجــاري العــادي.

ــاوزت  ــتقل تج ــكل مس ــا بش ــاح عنه ــم اإلفص ــي ت ــات الت القطاع
ــغيلية  ــات التش ــي القطاع ــع باق ــم تجمي ــي ت ــتوى 75% وبالتال مس

ــرى”. ــغيلية أخ ــات تش ــن “قطاع ــرى ضم األخ

وفيما يلي تحليل إليرادات ونتائج املجموعة ىلع أساس القطاعات 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

 20182017الـــبــند
)معدلة(

اإليرادات)1(

39,356,28341,445,230شركة االتصاالت السعودية

5,371,7713,055,095شركة قنوات االتصاالت السعودية

9,502,5608,349,196قطاعات تشغيلية أخرى)2(

)2,188,186()2,267,371(االستبعادات/ التسويات

51,963,24350,661,335إجمالي اإليرادات

)32,230,589()32,127,488(تكلفة العمليات التشغيلية )باستثناء االستهالك واإلطفاء(

)7,444,735()7,590,530(استهالك وإطفاء

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

554,909584,682إيرادات تمويل

)353,542()398,814(تكاليف تمويل

102,94385,036صايف إيرادات أخرى

305,591)10,605(صايف )خسائر( مكاسب استثمارات يف شركات زميلة ومشاريع مشتركة

)18,405()215,493(صايف خسائر أخرى

)720,700()747,667(الزكاة وضريبة الدخل

11,080,49810,268,673صايف الربح
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تمثل إيرادات القطاعات املذكوره أعاله، اإليرادات الناتجة من العمالء الخارجيين والداخليين. بلغت املبيعات والتسويات بين القطاعات )بين   )1
شركات املجموعة( للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 مبلغ 2,267 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 2,188 مليون ريال سعودي( 

والتي تم استبعادها عند التوحيد.

يتضمن قطاع “أخرى” شركة فيفا الكويت وفيفا البحرين وإنتغرال واالتصاالت السعودية املتخصصة وحلول إس تي سي وسفاير وعقاالت.  )2(

وفيما يلي تحليل إلجمالي الربح ىلع أساس القطاعات للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

20182017الـــبــند
)معدلة(

25,481,77524,543,045شركة االتصاالت السعودية 

1,314,707698,456شركة قنوات االتصاالت السعودية 

3,795,1743,730,057قطاعات تشغيلية أخرى

)416,149()45,341(االستبعادات/ التسويات

30,546,31528,555,409إجمالي الربح

ألغراض مراقبة أداء القطاعات، يتم توزيع األصول/ االلتزامات ىلع القطاعات وال يوجد أصول والتزامات  مستخدمة بشكل مشترك بين 
القطاعات.

وفيما يلي تحليل لألصول وااللتزامات ىلع أساس القطاعات كما يف 31 ديسمبر:

31 ديسمبر  312017 ديسمبر 2018الـــبــند
)معدلة(

1 يناير 2017
)معدلة(

األصول

119,460,448116,900,875109,887,049شركة االتصاالت السعودية 

3,333,6622,595,8652,192,516شركة قنوات اإلتصاالت السعودية 

19,539,16517,813,70216,409,513قطاعات تشغيلية أخرى

)25,830,590()28,828,369()30,384,630(االستبعادات/ التسويات

111,948,645108,482,073102,658,488إجمالي األصول

االلتزامات

41,576,06441,600,77636,186,344شركة االتصاالت السعودية 

2,068,8191,544,043926,047شركة قنوات االتصاالت السعودية 

10,512,2618,946,1438,804,278قطاعات تشغيلية أخرى

)5,200,648()7,410,470()8,870,097(االستبعادات/ التسويات

45,287,04744,680,49240,716,021إجمالي االلتزامات
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خالصة أصول وخصوم املجموعة ونتائج أعمالها للسنوات املالية الخمس األخيرة:

تم اإلعداد وفقًا ملعايير املحاسبة تطبيق املعايير
السعودية

تم اإلعداد وفقًا للمعايير الدولية للتقرير املالي واملعايير 
واإلصدارات األخرى املعتمدة

يف اململكة العربية السعودية*

2018م2017م**2016م2015م2014مالبيان )ماليين الرياالت(

موحدةمراجعة
مراجعة

موحدة
مراجعة

موحدة
معدلة

موحدة
مراجعة

  قائمة الدخل:

45,82650,65152,67450,66151,963إيرادات النشاط

)21,417( )22,106()23,986()20,306()17,670(تكاليف إيرادات النشاط

30,546 28,15630,34528,68828,555مجمل ربح النشاط

)18,301( )17,569()18,737()18,486()16,524(املصاريف التشغيلية

11,63211,8599,95110,98612,245ربح النشاط التشغيلي

)417( 3)74()1,373(532اإليرادات واملصروفات األخرى – صايف

)1,048()973()978()1,228()1,205(الزكاة والضرائب وحقوق امللكية غير املسيطرة

10,9599,2588,89910,01610,780صايف الربح العائد إلى مساهمي الشركة

الدخل الشامل اآلخر 

9,12610,26911,080صايف الربح شامال حقوق امللكية غير املسيطرة

إجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقًا إلى قائمة الربح أو الخسارة 
127)27()64(--املوحدة

إجمالي البنود التي  سيعاد تصنيفها الحقًا إلى قائمة الربح أو الخسارة 
)257()24(141--املوحدة

)130( )51(77--إجمالي ) الخسارة الشاملة ( / الدخل الشامل اآلخر 

9,20310,21810,950--إجمالي الدخل الشامل 

8,9809,95810,651إجمالي الدخل الشامل  العائد إلى مساهمي الشركة

223260299إجمالي الدخل الشامل  العائد إلى حقوق امللكية الغير مسيطرة

قائمة املركز املالي:

48,607 31,06936,98940,83444,436أصول متداولة ) أ (

32,035 16,04322,71430,05533,639التزامات متداولة ) ب (

16,572 15,02614,27510,77910,797رأس املال العامل ) أ - ب (

48,607 31,06936,98940,83444,436أصول متداولة

51,481 42,75245,27146,66747,115األصول الثابتة وغير امللموسة

11,861 16,27214,40115,15716,931األصول األخرى غير املتداولة

111,949 90,09396,661102,658108,482إجمالي األصول

32,035 16,04322,71430,05533,639االلتزامات املتداولة

3,965 5,7853,7444,0174,006قروض طويلة األجل

9,287 6,9378,2416,6447,036االلتزامات األخرى الغير متداولة

45,287 28,76534,69940,71644,681إجمالي االلتزامات

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

45,514 40,42240,54140,68742,862االحتياطيات واألرباح املبقاة وفروقات الترجمة

65,514 60,42260,54160,68762,862حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة 

1,148 9061,4211,255939حقوق امللكية غير املسيطرة

66,662 61,32861,96261,94363,801إجمالي حقوق امللكية

111,949 90,09396,661102,658108,482إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية

قائمة التدفق النقدي: 

19,014 18,78120,71618,37515,916صايف التدفق النقدي التشغيلي

)4,909( )7,006()7,728()11,737()8,887(صايف التدفق النقدي االستثماري

)8,517( )9,980()11,511()9,942()5,387(صايف التدفق النقدي التمويلي

5,588 )1,070()864()963(4,507صايف التدفق النقدي

2,567 9605,4674,4883,631النقد والنقد املماثل أول السنة

)1(76--أثر  فروقات ترجمة العمالت األجنبية 

5,4674,5043,6312,5678,154النقد والنقد املماثل أخر السنة

أعدت املجموعة قوائمها املالية املوحدة لألعوام  2018م و2017م و 2016م وفق املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة يف اململكة   *
العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تم إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017م لتتماشى مع التصنيف املستخدم يف القوائم املالية للسنة    **
املنتهية يف 31 ديسمبر 2018م.
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التحليل الجغرايف إليرادات الخدمات املوحدة ىلع مستوى املجموعة: 	

حققت املجموعة خالل عام 2018م إجمالي إيرادات بلغت  51,963 مليون ريال سعودي ساهمت االستثمارات الخارجية ىلع مستوى املجموعة 
بما نسبته  9% تقريبا منها والجدول التالي يوضح التوزيع الجغرايف لها:

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

اإلجمالي

شركة االتصاالت السعودية، الشركة العربية لخدمات االنترنت 
واالتصاالت املحدودة )حلول إس تي سي(، شركة االتصاالت 
لالستثمار التجاري املحدودة )تي سي اي سي(، شركة قنوات 
االتصاالت املحدودة )سيل املتقدمة )سيلكو( سابقًا(، شركة 

االتصاالت السعودية املتخصصة )شركة االتصاالت العامة –
برافو- سابقًا( شركة عقاالت املحدودة )عقاالت(،

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

إس تي سي تركيا القابضة املحدودة )إس تي سي 
تركيا(، شركة إس تي سي اسيا القابضة املحدودة )إس 
تي سي آسيا(، شركة االتصاالت الكويتية )فيفا الكويت(

47,323 4,640 51,963 

و فيمــا يخــص التوزيــع املحلــي لإليــرادات فإنــه ال يتوافــر تحليــل جغــرايف إليــرادات الشــركة ىلع املســتوى املحلــي نظــرًا لطبيعــة عمــل 
القطــاع وذلــك ألن اإليــراد الناتــج عــن العميــل ليــس مرتبــط بمنطقــة واحــدة، حيــث يتم انشــاء حســاب العميــل يف منطقــة مــا و املكاملات 
التــي يتــم فوتــرة العميــل بهــا تكــون حدثــت يف عــدة مناطــق وذلــك بحســب تواجــده داخــل اململكــة، و فيمــا يخــص املكاملــات الدوليــة 
والتجــوال الدولــي التــي يجريهــا العميــل فــال يمكــن ربطهــا بــأي منطقــة ألنهــا تتــم خــارج الحــدود الجغرافيــة للمملكــة العربيــة الســعودية.

أبرز النتائج التشغيلية ىلع مستوى املجموعة لعام 2018م مقارنة بعام 2017م:

2018 م البيان )ماليين الرياالت(
موحدة

2017م
%التغيرموحدة )معدلة(

قائمة الدخل: 

2.6% 1,302 50,661 51,963اإليرادات 

 )3.1%(689 )22,106( )21,417(تكلفة اإليرادات 

 6.9 % 1,991 28,555 30,546إجمالي الربح 

4.2%)732( )17,569( )18,301(إجمالي املصاريف التشغيلية

11.5% 1,259 10,986 12,245الربح التشغيلي 

- )420( 3 )417(اإليرادات واملصروفات األخرى 

3.7% )27()721( )748(الزكاة و ضريبة الدخل 

7.9% 812 10,268 11,080صايف الربح

7.6% 764 10,016 10,780صايف الربح العائد إلى مساهمي الشركة 

 19 %48 300252صايف الربح العائد إلى حقوق امللكية غير املسيطرة

يعود سبب إرتفاع صايف الربح لعام 2018م بمبلغ 764 مليون ريال مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي الى األسباب التالية:

ارتفــاع اإليــرادات بمبلــغ 1,302 مليــون ريــال والــذي قابلــه انخفــاض بتكلفــة الخدمــات بمبلــغ  689 مليــون ريــال وذلــك بشــكل رئيســي   .1
بســبب عكــس مبلــغ 579 مليــون ريــال املتعلــق بآليــة احتســاب املقابــل املالــي لتقديــم الخدمــات تجاريــا اعتبــارا مــن 2018/1/1م، ممــا 

أدى الــى ارتفــاع اجمالــي الربــح بمبلــغ  1,991 مليــون ريــال.

ارتفــاع يف املصاريــف التشــغيلية بمبلــغ  732 مليــون ريــال، والســبب بشــكل رئيســي يعــود الرتفــاع املصاريــف العموميــة واالداريــة   .2
ــاء. ــتهالك واالطف واالس

ــبب  ــال. والس ــون ري ــغ 3 ملي ــب بمبل ــة بمكاس ــال مقارن ــون ري ــدره )417( ملي ــغ وق ــرى بمبل ــرادات أخ ــات واي ــائر مصروف ــجيل خس تس  .3
ــي: ــى التال ــود إل ــي يع الرئيس

ــغ  ــة بمكاســب بمبل ــال مقارن ــون ري ــغ )11( ملي ــة ومشــاريع مشــتركة بمبل ــد اســتثمارات يف شــركات زميل تســجيل خســائر يف بن أ(   
306 مليــون ريــال حيــث تــم تســجيل مخصــص هبــوط فيمــا يخــص اســتثمار الشــركة يف مجموعــة بيناريانــج جــي إس إم القابضــة 

ــال. ــون ري ــغ )168( ملي ــة بمبل املاليزي

تسجيل خسائر يف بند )خسائر( مكاسب أخرى، بمبلغ )215( مليون ريال مقارنة بخسائر بمبلغ )18( مليون ريال. ب(   
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قروض )مرابحات وصكوك( املجموعة وتتمثل فيما يلي: 	

2018مالبيان )ماليين الرياالت(
موحدة

2017م
موحدة

 648 321مرابحات قصيرة األجل 

 2,006 1,965مرابحات طويلة األجل

 2,654 2,286إجمالي املرابحات 

2,0002,000صكوك 

 4,654 4,286اإلجمالي

و فيما يلي تفاصيل الصكوك:

ــم اصــدار  ــال ســعودي كحــد أقصــى وت ــار ري ــغ خمســة ملي ــة تبل اعتمــدت شــركة االتصــاالت الســعودية برنامــج صكــوك بقيمــة اجمالي
ــمبر 2018م: ــا يف 31 ديس ــا كم ــي بياناته ــا يل ــى وفيم ــريحة االول الش

تاريخ االستحقاقالقيمة اإلجمالية لإلصدار    فئة اإلصدارتاريخ اإلصداراالصدار

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

تــم إصــدار الصكــوك املوضحــة أعــاله بالقيمــة اإلســمية بــدون خصــم أو عــالوة إصــدار. تحمــل هــذه الصكــوك عائــدًا يحســب ىلع أســاس 
)ســايبور( لثالثــة أشــهر+ هامــش قــدرة 70 نقطــة أســاس وملــدة 10 ســنوات تدفــع كل ثالثــة أشــهر.

فيما يلي تفاصيل املرابحات: 	

الرصيد القائم املسدد خالل العام	جميع املبالغ بماليين الرياالت السعودية

الجهة الشركة
املانحة

طبيعة 
تاريخ الحصول مدة التمويلالتمويل

قيمة العملةىلع التمويل
2017 م2018 مقيمة املستخدمالتمويل

الجزء غير املتداولالجزء املتداول

2017 م2018 م2017 م2018 م

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
– اململكة 

العربية 
السعودية

بنك 
ريال ابريل – 102008 سنواتمرابحةسامبا

0-55-1,0001,00055110سعودي

بنك 
ريال ابريل – 102008 سنواتمرابحةالرياض

0-194-3,5003,500194389سعودي

بنك 
ريال ابريل – 102008 سنواتمرابحةاألهلي

0-278-5,0005,000278555سعودي

سوق 
أدوات 
الدين

ريال 102007 سنواتصكوك
02,0002,000-2,0002,00000سعودي

5272,0002,000-11,50011,5005271,054املجموع

الشركات 
التابعة

بنوك 
دولية 

ومحلية

مرابحة وتورق 
وتسهيالت 

ائتمانية

من سنةإلى 10 
سنوات

منذ عام 
3,5342,9251178443211211,9652,006متنوع2011م

إجمالي 
مرابحات 

أو قروض 
املجموعة

15,03414,4256441,8983216483,9654,006

- بعض املرابحات املذكورة أعاله مضمونة بسندات ألمر واعتمادات مستندية.

- يتضمن الجزء املتداول وغير املتداول من املرابحات ىلع مرابحات بحوالي 108 مليون ريال مقابل رهن أصول ثابتة.



التقرير السنوي لشركة االتصاالت السعودية لعام 2018م 32

العقوبات والجزاءات والقيود االحتياطية  	

أصــدرت لجنــة النظــر يف مخالفــات نظــام االتصــاالت يف هيئــة 
االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات )CITC( ومجلــس املنافســة وغيرهــا 
عــددا مــن القــرارات ضــد الشــركة، وانطالقــا مــن مســؤولية الشــركة 
يف دفاعهــا عــن حقــوق املســاهمين بنــاًء ىلع الحــق املمنــوح لهــا 
ــب  ــرارات بموج ــك الق ــت ىلع تل ــاالت تظلم ــام االتص ــب نظ بموج

ــام القضــاء. ــا أم ــم رفعه ــة ت ــاوي قضائي دع

ــا  ــركة، فبعضه ــد الش ــادرة ض ــرارات الص ــك الق ــباب تل ــوع أس وتتن
يتعلــق بتأســيس شــرائح االتصــال مســبقة الدفــع، والبعــض اآلخــر 
ــر املكاملــات  ــاء بعــدم تمري ــق بمــا ينســب للشــركة مــن ادع يتعل
ــل  ــة نق ــل خدم ــدم تفعي ــر أو  ع ــغل آخ ــبكة مش ــر ش ــة عب الدولي
ــة، واســتخدام  ــر معتمــدة مــن الهيئ ــم عــروض غي األرقــام، أو تقدي
تــرددات بــدون ترخيــص، كمــا يوجــد بعضــا مــن القــرارات املتعلقــة 
بشــكاوى العمــالء، التــي تــرى الهيئــة أن الشــركة تتأخــر يف تنفيــذ 
ــدد  ــغ ع ــث بل ــة، حي ــات املطلوب ــا باملعلوم ــا أو تزويده توجيهاته
ــة  ــرارات )1257( قضي ــك الق ــد تل ــركة ض ــا الش ــي رفعته ــا الت القضاي
بنهايــة العــام املالــي 2018م، بقيمــة إجماليــة قدرهــا )857( ثمانمائــة 
وســبعة وخمســون مليــون ريــال ســعودي، وتفصيــل موقــف هــذه 

ــي: ــو التال ــا ىلع النح القضاي

	قضايــا منتهيــة بموجــب أحــكام نهائيــة لصالــح الشــركة بنهايــة 
العــام املالــي 2018م عددهــا )310( قضيــة بقيمــة إجماليــة 

ــعودي. ــال س ــون ري ــا )548( ملي قدره

ــة  ــركة بنهاي ــد الش ــة ض ــكام نهائي ــب أح ــة بموج ــا منتهي 	قضاي
ــة  ــة إجمالي ــة بقيم ــا )624( قضي ــي 2018م عدده ــام املال الع

ــعودي. ــال س ــون ري ــا )259( ملي قدره

	قضايــا قائمــة ومــا زالــت متداولــة أمــام ديــوان املظالــم بنهايــة 
ــة  ــة إجمالي ــة بقيم ــا )323( قضي ــي 2018م عدده ــام املال الع
ــدر  ــة ص ــا )69( قضي ــعودي منه ــال س ــون ري ــا )50( ملي قدره
بشــأنها أحــكام ابتدائيــة لصالــح الشــركة بقيمــة إجماليــة 

ــعودي. ــال س ــون ري ــا )17( ملي قدره

 املخاطر املحتملة

 املخاطر االستراتيجية والتشغيلية:

يتســم قطــاع االتصــاالت بالتغيــرات املتســارعة التقنيــة واالقتصاديــة 
وغيرهــا، ممــا يــؤدي إلــى مواجهــة مخاطــر إيجابيــة وســلبية، ويتطلب 
هــذا مــن املنشــآت استشــرافا للمســتقبل، وتفاعــاًل، ومرونــة، 
ودراســة شــاملة للمخاطــر. وســعيا مــن الشــركة الســتثمار الفــرص 
واســتيعاب التحديــات؛ مــن أجــل الحــد مــن آثــار املخاطــر الســلبية 
واســتثمار اإليجابيــة منهــا،  ولتعزيــز ســمعة الشــركة والحفــاظ ىلع 
ــد  ــا، فق ــات لعمالئه ــل الخدم ــم أفض ــاهمين، وتقدي ــوق املس حق
وضعــت السياســات واألطــر واإلجــراءات الضروريــة؛ القائمــة ىلع 
ــرف ىلع  ــان التع ــر، لضم ــدة إلدارة املخاط ــة املعتم ــر الدولي املعايي
املخاطــر املحتملــة املؤثــرة مســبقا، ومــن ثــم تحديــد مــالك لهــا، 
وتحليلهــا، وقياســها، ووضــع خطــط درئهــا، ورفــع التقاريــر ىلع نحــو 
ــة  ــك للجن ــذي وكذل ــة املخاطــر برئاســة الرئيــس التنفي ربعــي للجن

املراجعــة. 

وقــد تــم العمــل هــذا العــام ىلع تطويــر نظــام آلــي للمخاطــر يتــم 
مــن خــالل تســجيل املخاطــر، ومتابعــة أعمــال تحليلهــا، وقياســها، 
ــذ هــذه الخطــط بالتنســيق  ــم خطــط درئهــا، ومتابعــة تنفي وتصمي
ــم  ــك ت ــركة. كذل ــات الش ــع قطاع ــر يف جمي ــي املخاط ــع ممثل م
تمكيــن جميــع املوظفيــن مــن املشــاركة يف التعــرف ىلع املخاطــر 
ــر ىلع  ــة للمخاط ــوم اإلدارة العام ــا تق ــة، كم ــة آلي ــالل بواب ــن خ م
التواصــل املباشــر مــع مــالك املخاطــر التنفيذييــن إلدارة املخاطــر 
ىلع نحــو مســتمر وشــامل.  كمــــا يتــــم التعــــرف ىلع املخاطــــر 
املســــتجدة يف ضــــوء املتغيــــرات يف التشــريعات التنظيميــة 
واألوضــاع االقتصاديــة، ومــا تتضمنــه رؤيــة اململكــة العربيــة 
ــم  ــك يت ــي 2020، كذل ــول الرقم ــج التح ــعودية 2030، وبرنام الس
التنســيق مــع الهيئــات الحكوميــة ومنهــا هيئــة االتصــاالت وتقنيــة 
ــة األمــن الســيبراني،  ــة، وهيئ املعلومــات، ووحــدة املخاطــر الوطني
ورفــع التقاريــر املتضمنــة للتوصيــات الالزمــة للجنــة املخاطــر 

ــة. ــة املراجع ــة ولجن التنفيذي

ــغيلية  ــتراتيجية والتش ــر االس ــم املخاط ــاه أه ــدول أدن ــح الج ويوض
ــا  ــر، ووفق ــراء إدارة املخاط ــق إج ــد تطبي ــا بع ــم تحديده ــي ت الت
ــار الدولــي إلدارة املخاطــر ISO31000، وبعــض خطــط درئهــا،  للمعي
وقــد تــم وضــع املخاطــر املاليــة يف الجــزء الخــاص بــاألداء املالــي 

ــر. مــن هــذا التقري

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

السبب الوصفماليين الرياالت بيان 

ما يتم سداده أو تحميله ىلع الفترة وفقًا ألحكام التراخيص املمنوحة للشركة مقابل تقديم 3,537الرسوم الحكومية
متطلب نظاميالخدمة تجاريًا ورسوم استخدام الطيف الترددي.

10,052أنصبة 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

متطلب نظاميما يتم سداده أو تحميله ىلع الفترة وفقًا ألحكام نظام العمل يف اململكة العربية السعودية. 626 التأمينات االجتماعية

 الزكاة وضريبة االستقطاع       
ما يتم سداده أو تحميله ىلع الفترة وفقًا ألحكام وقواعد فريضة الزكاة ونظام ضريبة الدخل 784 وأخرى

متطلب نظاميورسوم نظام سداد يف اململكة العربية السعودية. 

إجمالي املستحق واملدفوع إلى 
    تمثل املبالغ النظامية املستحقة واملدفوعة لحكومة اململكة العربية السعودية.14,999الجهات الحكومية وشبه الحكومية
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خطط درء املخاطرالخطر

1( القدرة ىلع مواكبة تطورات االبتكار والتحول الرقمي واملحتوى:
ــم  ــي تتس ــات الت ــن القطاع ــات م ــة املعلوم ــاالت وتقني ــاع االتص ــف قط  يصن

ــات والفــرص. ــه بعــض التحدي ــد ينشــأ عن ــا ق ــر الســريع مم بالتطــور والتغي

تعتمــد الشــركة خطــة متكاملــة لتحــول الشــركة إلــى شــركة رقميــة، وجعلــت 
ــذه  ــذ ه ــم تنفي ــنوات. ويت ــالث س ــرأ” لث ــتراتيجيتها “تج ــول ضمن اس ــذا التح ه
ــة  ــة والتنظيمي ــرات التقني ــار املتغي ــذ يف االعتب ــدة تأخ ــل ع ــة ىلع مراح الخط
ــم  ــى دع ــدف إل ــذي يه ــد” ال ــج “رواف ــالق برنام ــم إط ــا ت ــة. كم واالقتصادي
املحتــوى املحلــي ىلع املســتوى الوطنــي، ومــن فوائــده رعايــة ودعــم ثقافــة 

ــز االقتصــاد الرقمــي. ــكار، وتعزي االبت

2( الهجمات السيبرانية ومخاطر أمن الحوسبة السحابية:
يعتبــر  قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات، املشــتمل ىلع شــــبكات 
االتصاالت الســــلكية والالســلكية، والكوابــــل البحريــة واألرضيــة، وشــركات 
تقديــــم خدمــــات االتصــاالت واالنترنــت والحوســبة الســحابية، مــن القطاعات 

ــيبرانية. ــات الس ــل الهجم ــن قب ــتهدفة م ــة املس الحيوي

اســتمرت الشــركة يف تعزيــز وحــدة األمــن الســيبراني يف الشــركة، وتــم وضــع 
ــم  ــا ت ــان، كم ــراءات األم ــتويات إج ــع مس ــة، ورف ــات الداخلي ــة والسياس األنظم
وضــع خطــط أمــن للمعلومــات قصيــرة وطويلــة املــدى. ويتــم كذلــك عمــل 
ــراءات  ــة إج ــن مالءم ــد م ــبكة للتأك ــات الش ــع مكون ــة ىلع جمي ــارات دوري اختب

ــة. ــر الدولي ــة مــع املعايي الحماي

3( استمرارية األعمال واحتواء الكوارث:
 اســتمرارية الخدمــات وتوافرهــا يعتبــر هدفــا أساســيا تســعى الشــركة لتحقيقــه، 
ــؤدي لتوقــف  ــة تســتوعب أي طــارئ ي ــة متكامل ــر بيئ وذلــك مــن خــالل توفي

كل أو بعــض خدمــات الشــركة.

ــم  ــتهدف أه ــذي يس ــوارث ال ــواء الك ــج احت ــل برنام ــركة مراح ــتكمل الش تس
األنظمــة والتطبيقــات يف الشــبكة وتقنيــة املعلومــات. ويتــم العمــل حاليــا ىلع 
ــع  ــة لرف ــبكة الهادف ــات الش ــوارث ملكون ــواء الك ــم احت ــروعات لنظ ــرح مش ط
القــدرة االســتعدادية لضمــان اســتمرارية األعمــال والخدمــات أخــذا يف االعتبــار 
مختلــف االحتمــاالت. ويقــوم فريــق االســتجابة للطــوارئ باإلشــراف ىلع أعمــال 

خطــط الطــوارئ الرئيســية، وإجــراء التجــارب االفتراضيــة ىلع نحــو دوري.

4( التطورات التنظيمية: 
تتســم البيئــة التنظيميــة بالتطــور املســتمر، وتؤثــر ىلع نحــو مباشــر ىلع أعمــال 
الشــركة، ومــع تعــدد الجهــات التشــريعية تتجــدد التحديــات والفــرص. ويتوجــب 

التعامــل معهــا وااللتــزام بهــا ىلع نحــو يخــدم مصالــح ذوي العالقــة.

تــدرس الشــركة التشــريعات التنظيميــة، وتنســق الجهــود مــع القطاعــات ذات 
ــان  ــر لضم ــل املعايي ــق أفض ــركة وخارجها، وتطب ــل الش ــا يف داخ ــة به العالق
ــة. ــم أفضــل الخدمــات لعمالئهــا ىلع نحــو يحقــق أهــداف الخطــط الوطني تقدي
كمــا أنشــأت الشــركة وحــدة تنظيميــة متخصصــة بااللتــزام، تعمــل ضمــن إطــار 
تنظيمــي يســهم يف تعزيــز قــدرة الشــركة ىلع االلتــزام بالتشــريعات التنظيميــة 

الجديــدة وتطبيــق أفضــل املمارســات العامليــة. 

5( حوكمة البيانات: 
ــمات  ــرز س ــا من أب ــات حالي ــتخدام البيان ــاج واس ــريع يف انت ــو الس ــد النم يع
التوجــه العاملــي يف قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ومشــاريع التحــول 
الرقميــة.  ممــا يزيــد مــن احتماليــة وقــوع مخاطــر تشــغيلية وتنظيميــة تمــس 

ــغيلية. ــة والتش ــخصية والتجاري ــا الش ــة أنواعه ــات بكاف البيان

البيانــات  لحوكمــة  إجــراءات  املؤسســية  البيانــات  تحليــل  يطبــق قطــاع 
بتطبيــق سياســات متكاملــة لحوكمــة جميــع انــواع البيانــات بمــا يتناســب مــع 
ــدة يف  ــر موح ــات ومعايي ــاد مواصف ــالل اعتم ــن خ ــات م ــك البيان ــة تل خصوصي
ــا ويشــمل  ــا، وحمايته ــا، وتصنيفه ــا، وتداوله ــات، وطــرق حفظه ــف البيان توصي
ــا ألحــدث  ــا وفق ــي تتعامــل معه ــع االطــراف الت ــات جمي ــد صالحي ــك تحدي ذل

ــة. ــات العاملي املمارس
كمــا تعمــل الشــركة ىلع نشــر وعــي أهميــة البيانــات بيــن موظفيهــا 
والشــركات العاملــة معهــا مــن خــالل اعتمــاد برامــج تدريــب الكترونيــة 

باإلضافــة الــى تنفيــذ الحمــالت التوعويــة  ىلع نحــو مســتمر.

6( احتمال حدوث اضطرابات كبيرة يف إجراءات التوريد:
 تتعامــل الشــركة مــع عــدد كبيــر مــن مــزودي الخدمــات، ويقلــل ذلــك مــن 

خطــر االعتمــاد ىلع مــزود واحــد لتنفيــذ أعمــال أساســية يف الشــركة.

صممــت الشــركة الشــبكة بحيــث ال تعتمــد ىلع مــورد واحــد، كمــا أكــدت يف 
عقودهــا ىلع أن تكــون األنظمــة متوافقــة مــع بعضهــا مهمــا اختلــف املــورد. 
كمــا تراجــع الشــركة أوضــاع الشــركات املتعاقــد معهــا ىلع نحــو دوري للتأكــد 
ــركة ىلع  ــد الش ــا تؤك ــا. كم ــط أعماله ــالمة خط ــة وس ــا املالي ــن مالءته م

ضــرورة عــدم وجــود اعتماديــة مطلقــة ىلع مــورد مهمــا كانــت األســباب.
إضافــة الــى انــه مــن ضمــن إجــراءات التوريــد االســتراتيجي عنــد تطبيقهــا يتــم 
دراســة الســوق واملورديــن املتاحيــن لتقديــم املــواد والخدمــات، والتأكــد مــن 
ــد  ــاق العق ــن نط ــواد ضم ــات وامل ــر الخدم ــة لتوفي ــة واإلنتاجي ــم املالي قدرته

ووفــق مــدة العقــد املحــددة.

املخاطر املالية: 	

	إدارة مخاطر االئتمان

لــدى املجموعــة سياســات وارشــادات معتمــدة تســمح فقــط 
بالتعامــل مــع أطــراف أخــرى ذات تصنيــف ائتمانــي مرتفــع وتضــع 
حــدود بمقــدار التعــرض لــكل طــرف. تســمح سياســات وإرشــادات 
ــف  ــرى ذات تصني ــراف أخ ــدى أط ــط ل ــتثمار فق ــة باالس املجموع
ــد  ــة وتقي ــف ائتمــان عاملي ــد صــادرة عــن وكاالت تصني ــي جي ائتمان
ــرض  ــبة التع ــدى نس ــة ىلع أن ال تتع ــكل جه ــر ل ــرض للمخاط التع

ــا  ــر. أيض ــرف اآلخ ــركاء يف الط ــة الش ــوق ملكي ــن حق ــن 30% م ع
ــن  ــدى 20% م ــب أن ال يتع ــتثمار يج ــة الس ــرض املجموع ــإن تع ف
ــة  ــم مراقب ــر. تت ــرف اآلخ ــن الط ــدرة م ــة املص ــثمارات القائم اإلس

ــنوي. ــع س ــكل رب ــة بش ــة  للمجموع ــان الخاص ــر اإلئتم مخاط

10 يف  إيضــاح  املذكــور يف  االئتمــان  مخاطــر  تركيــز  باســتثناء 
القوائــم املاليــة الســنوية املوحــدة، فــإن تركيــز املخاطــر املتعلقــة 
باملدينيــن التجارييــن يعتبــر محــدود ألن عمــالء املجموعــة يتكونون 
مــن عــدد كبيــر مــن عمــالء غيــر ذوي العالقــة. يتــم وضــع شــروط 

ــر الصناعــة. ــي بالتوافــق مــع معايي الدفــع والحــد االئتمان
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ــن  ــن التجاريي ــي للمديني ــع املال ــتمر للوض ــم مس ــراء تقيي ــم إج يت
ــر  ــص مخاط ــن مخص ــة لتكوي ــود الحاج ــدم وج ــد اإلدارة بع وتعتق
ــي لالنخفــاض يف قيمــة هــذه  ــادًة عــن املخصــص الحال ائتمــان زي
االرصــدة )أنظــر إيضــاح رقــم 10 يف القوائــم املاليــة الســنوية 

ــدة(. املوح

باإلضافــة إلــى ذلــك، تتعــرض املجموعــة ملخاطــر االئتمــان بشــأن 
الضمانــات املاليــة املقدمــة فيمــا يتعلــق بترتيبــات التمويــل لبعــض 
الشــركات التابعــة. إن الحــد األىلع لتعــرض املجموعة لهــذه املخاطر 
هــو املبلــغ األىلع الــذي قــد يتعيــن ىلع املجموعــة ســداده عنــد 
اســتحقاق الضمــان. ال يوجــد أي مؤشــر أو واقعــة تــدل ىلع أن 
ــخ  ــة بتاري ــا املالي ــأن ضماناته ــائر بش ــتتكبد أي خس ــة س املجموع

ــة املوحــدة. ــم املالي إعــداد القوائ

	إدارة مخاطر العمالت األجنبية

ــت  ــة واملثب ــة للمجموع ــة الوظيفي ــعودي العمل ــال الس ــر الري يعتب
ــة  ــإن املجموع ــه، ف ــدوالر األمريكي.وعلي ــل ال ــه  مقاب ــعر صرف س
ــالت  ــات بالعم ــن العملي ــرف م ــعار الص ــات أس ــط لتقلب ــة فق معرض
ــب  ــإن خطــر تقل ــذا ف ــدوالر األمريكــي. ول ــدا ال ــة األخــرى ع األجنبي

ــة. ــتوى املجموع ــض ىلع مس ــة منخف ــالت االجنبي العم
	إدارة مخاطر السيولة

وضعــت املجموعــة إطــار عمــل شــامل إلدارة مخاطــر الســيولة مــن 
ــرة واملتوســطة  ــل والســيولة القصي ــات التموي ــاء بمتطلب أجــل الوف

والطويلــة األجــل للمجموعــة ىلع ضــوء التعليمــات املعتمــدة.

تقــوم املجموعــة بالتأكــد مــن توفــر الســيولة عــن طريــق االحتفــاظ 
وتســهيالت  األجــل  قصيــرة  واســتثمارات  نقديــة  باحتياطيــات 
ــة  ــة ودولي ــوك محلي ــن بن ــحوبة م ــر مس ــا وغي ــزم به ــة تلت ائتماني
ــيولتها  ــات س ــة متطلب ــدد املجموع ــي عالي.تح ــف ائتمان ذات تصني
ــة  ــرة وطويل ــة املســتمرة لتوقعــات النقــد قصي ــق املراقب عــن طري
ــة  ــم مراجع ــة. يت ــة الفعلي ــات النقدي ــع التدفق ــة م ــل باملقارن األج
موقــف الســيولة باملجموعــة شــهريا ويتــم إجــراء اختبــارات الضغــط 
الرأســمالية،  باملصاريــف  متعلقــة  افتراضــات  عــدة  باســتخدام 
ــروض  ــداد الق ــن، وس ــن التجاريي ــل املديني ــاح، تحصي ــات األرب توزيع

ــل.  ــادة التموي ــدون إع ب

ــغ 1.072  ــر مســتخدمة بمبل ــل غي ــة تســهيالت تموي ــدى املجموع ل
مليــون ريــال. كمــا لــدى املجموعــة تســهيالت تمويــل متاحــة غيــر 
مســتخدمة بنســبة 75% مــن قيمــة محفظتهــا االســتثمارية املتنوعة 
ــع  ــدة(. تتوق ــنوية املوح ــة الس ــم املالي ــاح 15 يف القوائ ــر إيض )انظ
ــة  إدارة املجموعــة وفائهــا بالتزاماتهــا مــن خــالل التدفقــات النقدي
التشــغيلية والنقــد ومــا يماثلــه واملتحصــالت مــن األصــول املاليــة 
ــاح 6-40  ــر إيض ــات أنظ ــن املعلوم ــد م ــداد )ملزي ــتحقة الس املس

ــة الســنوية املوحــدة(. ــم املالي “إدارة مخاطــر الســيولة” يف القوائ

القيم العادلة لألدوات املالية

تســتخدم املجموعــة تقنيــات تقييــم تتناســب مــع الظــروف الراهنــة 
والتــي توفــر بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة. ألغــراض إعــداد 
ــة  ــة العادل ــاس القيم ــات قي ــف عملي ــم تصني ــة، يت ــر املالي التقاري
ــذه  ــت ه ــا إذا كان ــة م ــى درج ــتنادًا إل ــتوى 2،1 أو 3 اس ــن املس ضم
املدخــالت إلــى عمليــات قيــاس القيمــة العادلــة يمكــن مالحظتهــا، 
وأهميــة املدخــالت لقيــاس القيمــة العادلــة بصــورة شــاملة، والتــي 

تــم توضيحهــا كمــا يلــي:

ــة( يف  ــر املعدل ــة )غي ــعار املدرج ــل األس ــتوى “1” وتمث املس 	
ــي يمكــن  ــة والت األســواق النشــطة ألصــول أو التزامــات مماثل

ــاس؛ ــخ القي ــا يف تاري ــول إليه ــة الوص للمجموع

	املســتوى “2” هــي املدخــالت بخــالف االســعار املعلنــة 
املدرجــة ضمــن املســتوى ١ والتــي مــن املمكــن رصدهــا 
لألصــول وااللتزامــات، إمــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر؛ و

ــا  ــن مالحظته ــي اليمك ــالت الت ــل املدخ ــتوى “3” وتمث 	املس
ــر. ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش بش

وملزيــد مــن املعلومــات أنظــر إيضــاح 40-2 “القيــم العادلــة لألدوات 
املاليــة” يف القوائــم املاليــة الســنوية املوحدة.

	إدارة رأس املال

تدير املجموعة رأس مالها لضمان:

	قدرتها ىلع االستمرار وفقا ملبدأ االستمرارية. 	

االســتثمارات  ومتطلبــات  العامــل  مالهــا  رأس  تمويــل  	 	

األمثــل. النحــو  وىلع  بكفــاءة  االســتراتيجية 

	تقديــم سياســة توزيــع أربــاح ىلع املــدى الطويــل تحافــظ  	

ىلع اســتقرار دفــع توزيعــات األربــاح.

	زيادة  العوائد للمساهمين ألقصى حد ممكن. 	

	الحفاظ ىلع تركيبة مالئمة من الدين وحقوق امللكية.  	

تقــوم املجموعــة بمراجعــة هيكلــة رأســمالها يف ضــوء قــرارات 
ــوم  ــة، وتق ــة االقتصادي ــرات البيئ ــتراتيجية، وتغي ــتثمارات االس االس
بتقييــم تأثيــر هــذه التغيــرات ىلع تكلفــة رأس املــال والخطــر 

ــال.  ــرأس امل ــق ب املتعل

ال تخضــع املجموعــة ألي متطلبــات رأســمالية خارجيــة. ولــم تدخــل 
ــال  ــراءات إدارة رأس امل ــداف وإج ــالت ىلع أه ــة أي تعدي املجموع

ــمبر 2018.  ــة يف 31 ديس ــنة املنتهي ــالل الس خ

ــة رأس  ــة هيكل ــة بمراجع ــال باملجموع ــم إدارة رأس امل ــوم قس يق
املــال للشــركة بشــكل ســنوي لتقييــم تكلفــة رأس املــال واألخطار 

املتعلقــة بــه. تهــدف املجموعــة لتحقيــق النســب التاليــة:
ــد  ــل الفوائ ــا قب ــل الدخــل م ــن مقاب نســبة مســتوى الدي  )1  
أقــل. أو   2 تســاوي  واالطفــاء  واالســتهالك  والضرائــب 

ــة  ــوق امللكي ــن وحق ــل الدي ــن مقاب ــتوى الدي ــبة مس نس  )2  
أقــل. أو   %50 تســاوي 

ــال” يف  ــاح “40-1 إدارة رأس امل ــر إيض ــات أنظ ــن املعلوم ــد م وملزي
ــة الســنوية املوحــدة. ــم املالي القوائ

	مخاطر معدل الربح

تنشــأ مخاطــر املجموعــة الرئيســية املتعلقــة بمعــدل الربــح 
ــوم  ــرة. تق ــدة متغي ــة بمعــدالت فائ ــروض واألصــول املالي ــن الق م
ــتخدام  ــالل اس ــن خ ــح م ــدالت الرب ــر مع ــإدارة مخاط ــة ب املجموع

ــح. ــدل الرب ــة مع ــود مقايض عق
ــح أو  ــر الرب ــة ملخاط ــرض املجموع ــر ىلع تع ــدث أي تغيي ــم يح ل

ــها. ــر وقياس ــذه املخاط ــا ه ــدار به ــي ت ــة الت الطريق
تــم تحليــل األثــر أدنــاه بنــاءاَ ىلع التعــرض ملعــدالت الربــح بالنســبة 
ــث  ــة. وحي ــنة املالي ــة الس ــتقة يف نهاي ــر املش ــة غي ــألدوات املالي ل
أن تحليــل األثــر يشــير إلــى أثــر التغيــر يف معــدل الربــح الســائد يف 
الســوق ىلع الربــح أوالخســارة، وفيمــا يتعلــق باالصــول وااللتزامــات 
ــراض أن  ــل بافت ــداد هــذا التحلي ــم إع ــد ت ــم، فق ذات املعــدل العائ
ــنة. إن  ــوال الس ــة ط ــي قائم ــنة ه ــة الس ــة يف نهاي ــغ القائم املبال
ــم اإلدارة  ــل تقيي ــادة أو النقــص بمقــدار 20 نقطــة أســاس تمث الزي
للتغيــرات املعقولــة املحتملــة يف معــدل الربــح. إذا كانــت معــدالت 
الربــح أىلع )أقــل( بمقــدار 20 نقطــة أســاس مــع إبقــاء بقيــة 
املتغيــرات ثابتــة، ســينخفض )ســيرتفع( ربــح املجموعــة بمبلــغ 4.5 
ــر اإلفتراضــي ىلع ربــح املجموعــة  مليــون ريــال ســعودي. هــذا األث
ــة  ــات املالي ــل لاللتزام ــر املحتم ــن األث ــي م ــكل أساس ــأ بش ينش

ــر.  بمعــدل ربــح متغي
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	معامالت مع أطراف ذات العالقة 

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

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

2017م2018مالبيان )آالف الرياالت(

خدمات االتصاالت املقدمة

492,013457,382شركات زميلة

17,347 10,995مشاريع مشتركة

503,008 474,729 

2017م2018مالبيان )آالف الرياالت(

 خدمات االتصاالت املستلمة

 17,1886,067 شركات زميلة

 18,927-مشاريع مشتركة

17,18824,994 

تتم عمليات البيع والشراء من الجهات ذات العالقة وفقا لشروط التعامل العادية. ان األرصدة القائمة غير مضمونة وبدون عمولة ولم يتم 
تقديم أو استالم أي ضمانات بشأن املبالغ املستحقة من أو إلى الجهات ذات العالقة. 

	وفيما يلي بيانًا باألرصدة القائمة يف نهاية السنة املالية:

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

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017 م31 ديسمبر 2018م1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

338,652325,069158,90223,18429,28332,702 شركات زميلة

5,44419,1006,458112,80189,41581,911 مشاريع مشتركة

344,096344,169165,360135,985118,698114,613

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

بلغــت اإليــرادات املتعلقــة بالتعامــالت مــع الجهــات الحكوميــة للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمبر 2018م: 5,938 مليــون ريــال ســعودي 
)31 ديســمبر 2017م: 5,355 مليــون ريــال ســعودي( وبلغــت املصاريــف املتعلقــة بالتعامــالت مــع الجهــات الحكوميــة )متضمنــة الرســوم 
الحكوميــة( للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمبر 2018م:  4,139 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2017م:  3,662 مليــون ريــال ســعودي(. 
تجــدر االشــارة الــى انــه بنــاًء ىلع قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )196( بتاريــخ 4 ربيــع ثانــي 1440هـــ املوافــق 11 ديســمبر 2018م تــم تعديــل 
نســبة املقابــل املالــي الــذي تتقاضــاه الدولــة نظيــر تقديــم خدمــات االتصــاالت تجاريــا يف اململكــة لتصبــح نســبة موحــدة قدرهــا %10   
ســنويا مــن صــايف إيــرادات االتصــاالت اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2018م عوضــا عــن آليــة االحتســاب الســابقة البالغــة 15% مــن صــايف ايــرادات 
خدمــات الهاتــف الجــوال و10% مــن صــايف ايــرادات خدمــات الهاتــف الثابــت و8% مــن صــايف ايــرادات خدمــات املعطيــات. وباإلضافــة 

إلــى ذلــك تــم دمــج تراخيــص الخدمــات للشــركة لتكــون ترخيصــا موحــدًا.

ــمبر  ــال )31 ديس ــون ري ــغ  12,343 ملي ــمبر 2018م مبل ــا يف 31 ديس ــة كم ــات الحكومي ــع الجه ــة م ــم املدين ــد الذم ــي رصي ــغ إجمال بل
2018م:  18,920 مليــون ريــال ســعودي, 1 ينايــر 2017م: 12,596 مليــون ريــال ســعودي( وبلــغ إجمالــي رصيــد الذمــم الدائنــة مــع الجهــات 
الحكوميــة كمــا يف 31 ديســمبر 2018م مبلــغ  3,706 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر2017م: 6,872  مليــون ريــال ســعودي, 1 ينايــر 
2017م: 3,784 مليــون ريــال ســعودي( )ملزيــد مــن املعلومــات أنظــر ايضــاح رقــم 10-2 يف القوائــم املاليــة الســنوية املوحــدة(. وذلــك 
بعــد قيــام املجموعــة باالتفــاق مــع الجهــات الحكوميــة ىلع ســداد جميــع الذمــم املدينــة القائمــة حتــى 31 ديســمبر 2016م والبالغــة 
12,532 مليــون ريــال ســعودي مقابــل عمــل مقاصــة لألرصــدة الدائنــة وتحصيــل مبالــغ نقديــة. كمــا ســتكتتب املجموعــة بمبلــغ 4 مليــار 
ريــال ســعودي يف الصكــوك التــي ســتصدرها وزارة املاليــة يف الربــع األول مــن 2019م )ملزيــد مــن املعلومــات أنظــر ايضــاح رقــم 44 

يف القوائــم املاليــة الســنوية املوحــدة(.
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ج – التوجهات االستراتيجية
تحقيقــا للسياســات الوطنيــة الخاصــة بالتنــوع يف اقتصــاد اململكــة 
وفقــا لرؤيــة اململكــة 2030 وخطــة التحــول الوطنــي2020، واصلــت 
الشــركة دورهــا الوطنــي ومســاهمتها يف تحقيــق الرؤيــة مــن 
خــالل االســتثمار يف تمكيــن رقمنــة االقتصــاد، وتعزيــز قاعــدة 
أصولهــا )العمــالء، والعالمــات التجاريــة، والتكنولوجيــا، واملوظفيــن(، 
لتســتمر بذلــك ريادتهــا للخدمــات الرقميــة يف منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا، واســتمرارا لهــذا التوجــه وافــق مجلــس 
ــام 2018م  ــون ع ــرأ” “DARE” ليك ــتراتيجية “تج ــركة ىلع اس إدارة الش
أول عــام لتنفيــذ هــذه اإلســتراتيجية، ومــا نتــج عنهــا مــن تحقيــق 
ــة، واســتمرار  ــة والداخلي ــدرات التجاري ــر الق إنجــازات مهمــة يف تطوي
ــع  ــن تراج ــم م ــركة، ىلع الرغ ــنوي للش ــي الس ــن األداء املال تحس
الســوق والظــروف االقتصاديــة الصعبــة، واالســتثمار يف تطويــر 
ــا  ــتنعكس نتائجه ــي س ــدة الت ــة الجدي ــات التجاري ــدرات والتوجه الق
إيجابــا ىلع العوائــد املاليــة للشــركة يف املــدى املتوســط والطويــل 
ــرة األجــل. باإلضافــة إلــى اســتمرار تحقيــق املكاســب املاليــة قصي

ففــي املحــور األول الســتراتيجية الشــركة “رقمنــة شــركة االتصــاالت 
ــة  ــام 2018م يف نشــر بني الســعودية«، اســتثمرت الشــركة خــالل ع
ــراءات  ــركاء واإلج ــن والش ــات املوظفي ــة خدم ــة، ورقمن ــة مرن تقني
الرئيســة للشــركة، واالســتفادة الفاعلــة مــن تحليــل قواعــد البيانــات.

ويف املحــور االســتراتيجي الثانــي “تســريع أداء األصــول األساســية” 
قامــت الشــركة بالتوســع يف نشــر وتوصيــل شــبكات االليــاف 
ــض  ــاق العري ــة للنط ــة الوطني ــن الخط ــزء م ــة “FTTH”  كج الضوئي
لشــركات  الخدمــات  محفظــة  توســيع  واصلــت  كمــا   ،  ”NBB“
الصغيــرة  والشــركات  واالتصــاالت  املعلومــات  تكنولوجيــا 
واملتوســطة والقطــاع الحكومــي ، ويف نفــس الوقــت تــم تحقيــق 
خفــض للتكاليــف التشــغيلية نتيجــة لتخصيــص برنامــج كفــاءة أداء 
األعمــال، كمــا تواصــل الشــركة تحســين هيكلهــا التنظيمــي ووضــع 
ــوى  ــة الق ــة وتنمي ــة التنظيمي ــين الثقاف ــتراتيجية لتحس ــج اس برام
ــارات  ــة وامله ــى والثقاف ــة املثل ــان البني ــتراتيجية لضم ــة االس العامل

ــة. ــات الرقمي ــم الخدم ــرية لتقدي البش

ــة  ــر تجرب ــم معايي ــادة تصمي ــث “إع ــتراتيجي الثال ــور االس ويف املح
ــة  ــة”،  صنفــت دراســة مســتقلة أجرتهــا هيئ ــر عاملي العمــالء بمعايي
االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات خــالل عــام 2018م شــركة االتصــاالت 
ــت  ــة اإلنترن ــودة خدم ــوق يف ج ــدة يف الس ــركة رائ ــعودية كش الس
يف كل مــن خدمــات الجــوال والخدمــات الثابتــة. وقــد ارتفعــت 
ــى  ــركة إل ــالء الش ــن عم ــة م ــوات الرقمي ــتخدمي القن ــبة مس نس
)93٪(،  وذلــك مــن خــالل اســتخدام قنــوات البيــع والدعــم الرقميتين 
ــوات  ــالء وقن ــال العم ــاط اتص ــة نق ــادة رقمن ــة، وزي ــة الذاتي للخدم
ــات.  ــركات واملؤسس ــتهلكين والش ــن املس ــالء م ــات للعم املبيع
وإطــالق عــدد مــن املتاجــر الرقميــة الجديــدة التــي حظيــت بتفاعــل 

ــر مــن العمــالء. كبي

ــعة  ــر يف الس ــع الكبي ــر “التوس ــتراتيجي األخي ــور االس ــل املح ويمث
ــن  ــركة م ــة للش ــو الطموح ــتراتيجية النم ــتمرارا الس ــاق” اس والنط
خــالل التوســع يف أعمــال التوصيــل والبنيــة التحتيــة، وتطويــر منصات 
جديــدة مثــل إنترنــت األشــياء)IoT( ، والســحابة، واألمــن الســيبراني، 
وتحليــالت البيانــات الضخمــة، وتوفيــر الخدمــات والتطبيقــات الرقمية.

ــي حققتهــا الشــركة يف مجــال الخدمــات  ومــن أهــم اإلنجــازات الت
ــة: الرقمي

.)STC Pay( إطالق الخدمات املالية الرقمية الجديدة	

ــات  ــم ىلع تطبيق ــوى القائ ــة واملحت ــات اإلعالمي ــالق املنتج 	إط
تلفزيــون “جــوي” مــن خــالل فروعهــا اململوكــة بالكامــل 

	القروض إلى جهات ذات عالقة

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مالبيان ) آالف الرياالت (

2,0939,903 1,507قروض لكبار موظفي اإلدارة 

	مزايا و مكافآت و تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

فيما يلي بيانا بمزايا ومكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

2017م2018مالبيان ) آالف الرياالت (

107,049103,948مزايا و مكافآت قصيرة األجل

36,55033,000مخصص إجازات ومكافأة نهاية الخدمة

	املساهمة يف الناتج الوطني 

بلغ إجمالي مساهمة شركة االتصاالت السعودية يف الناتج املحلي الوطني منذ عام 2000م وحتى نهاية العام 2018م أكثر من 168 مليار ريال 
سعودي ويمثل هذا املبلغ الرسوم الحكومية املدفوعة للدولة ونصيب الدولة من األرباح السنوية.

	مصالح االطراف ذات العالقة )أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية(

لم تبـرم الشركة أية أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية ألعضاء مجلس اإلدارة، أو للرئيس التنفيذي/ أو الرئيس التنفيذي للمالية، أو ألي 
شخص ذو عالقة بأٍي منهم.
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لشــركتي انتقــرال وشــركة املدفوعــات الرقميــة التابعتيــن 
لشــركة االتصــاالت الســعودية.

األشــياء  إنترنــت  وخدمــات  منصــات  الكبيــر يف  االســتثمار  	
ــز  ــع يف مرك ــن التوس ــزء م ــيبراني، كج ــن الس ــحابة واألم والس
ــذا  ــركة ه ــت الش ــث أطلق ــحابية، حي ــال الس ــات واألعم البيان

ــط.  ــرق األوس ــة الش ــات يف منطق ــز بيان ــر مرك ــام أكب الع

	التجهيــز لتشــغيل شــركة األبــراج الجديــدة والتــي ستســاعد يف 
تحقيــق إيــرادات جديــدة للشــركة ويف نفــس الوقــت تحســين 
ــة  ــر البني ــة الشــركات األخــرى يف الســوق مــن خــالل تأجي ربحي

التحتيــة لألبــراج مــن خــالل هــذه الشــركة.

	إطــالق أكاديميــة االتصــاالت الســعودية بهــدف تمكيــن املــوارد 
البشــرية مــن إنجــاز أهــداف رؤيــة 2030 مــن خــالل املهــارات 
ــد ىلع  ــب املتزاي ــوة يف الطل ــد الفج ــة، وس ــة املطلوب الرقمي
املهــارات يف مجــاالت متخصصــة مثــل تحليــل البيانــات، واألمــن 
ــاء  ــى بن ــة إل ــة وغيرهــا، باإلضاف ــات الرقمي ــي، والخدم اإللكترون

ــة. املهــارات القيادي

	برنامــج حاضنــات الشــركات الناشــئة يف شــركة االتصــاالت 
الســعودية “InspireU”، حيــث نتــج عنــه حوالــي 18 شــركة ناشــئة 
حققــت  إيــرادات بمالييــن الريــاالت مــن التمويــل وتوفيــر اآلالف 

مــن الوظائــف املباشــرة وغيــر املباشــرة.

	إطالق تقنية الجيل الخامس. 

	االســتثمار يف التقنيــات املســتقبلية الناشــئة مــن خــالل إنشــاء 
صنــدوق رأس املــال الجــرئ “ST Ventures”  تبلــغ قيمتــه )500( 
مليــون دوالر أمريكــي، ويركــز ىلع التقنيــات الحديثــة ) الطباعــة 
ــار،  ــدون طي ــرات ب ــي، الطائ ــذكاء االصطناع ــاد، ال ــة األبع ثالثي

الواقــع االفتراضــي، الســيارات ذاتيــة القيــادة(.

ــام 2018م حققــت الشــركة  ــه يف ع ــه يمكــن القــول أن وهكــذا فإن
تقدمــا كبيــرا يف تنفيــذ اســتراتيجيتها، واالســتعداد للمســتقبل 
ــة  ــا، والبني ــر، إذ أن أصوله ــدى القصي ــة ىلع امل ــج قوي ــق نتائ وتحقي
التحتيــة التقنيــة، وقاعــدة العمــالء، والعالمــة التجاريــة القويــة، 
ــادة،  ــزام بالقي ــة، وااللت ــدرة املالي ــرة، والق ــرية املاه ــوارد البش وامل
تضعهــا يف موقــع فريــد ومتميــز لتكــون شــريكا اســتراتيجيا 
للقطاعــات الحكوميــة والخاصــة واملســتهلكين، حيــث تلتزم الشــركة 
بــأن تكــون رائــدة يف تمكيــن االقتصــاد الرقمــي يف اململكــة 
ــن  ــا م ــة انطالق ــات اإلقليمي ــي االقتصادي ــعودية وباق ــة الس العربي

.”DARE“ إســتراتيجيتها تجــرأ

د – املوارد البشرية
ــام 2018م  ــالل الع ــرية خ ــوارد البش ــاطات امل ــال ونش ــزت أعم ترك
ىلع العمــل ىلع مجموعــة مــن املبــادرات واملشــاريع االســتراتيجية 
ــركة  ــال الش ــة يف اعم ــة نوعي ــداث نقل ــاعدنا ىلع إح ــي ستس والت
وتســاهم يف جعلهــا أكثــر تمحــورًا حــول عمالؤهــا وموظفيهــا ىلع 
حــدًا ســواء، حيث بــادر قطاع املــوارد البشــرية يف اعــداد اســتراتيجية 

ــل  ــركة وتتكام ــتراتيجية الش ــم اس ــرية تدع ــوارد البش ــاط امل لنش
معهــا مــن خــالل التركيــز ىلع رقمنــة العمليــات التــي تّنظــم نشــاط 
املــوارد البشــرية وإدخــال أفضــل املمارســات الناجحــة يف الشــركات 
املتقدمــة.  وقــد تــم إنجــاز العديــد مــن البرامــج واملبــادرات وكان 

مــن أبرزهــا:

	واعد

ــدف  ــادة، واله ــة للقي ــة عالي ــه قابلي ــن لدي ــه م ــق في ــج يلتح برنام
ــة  مــن البرنامــج هــو التأكــد مــن امتــالك الشــركة للقــدرات اإلداري

ــال.  ــتمرار األعم ــان اس لضم

	خبير

 يوفــر البرنامــج ميــزة تنافســية للتطويــر املهنــي يف مســارات 
تخصصيــة. 

	احتضان املواهب

يوفر البرنامج للخريجين الجدد خطة متكاملة للتأهيل والتطوير.

	التدريب التعاوني

ــعودية  ــات الس ــن الجامع ــن م ــالب املختاري ــج للط ــدم البرنام يق
املميــزة الفرصــة لتطبيــق مــا تعلمــوه أكاديميــا ويطلعهــم كذلــك 

ــركة.  ــل يف الش ــات العم ىلع تحدي

	التعاقب الوظيفي

لضمــان وجــود بــدالء قيادييــن مــن داخــل الشــركة للشــواغر 
التنفيذيــة. 

	التأهيل التنفيذي

يدعــم عمليــة التعاقــب الوظيفــي بمســاعدة التنفيذييــن يف إنشــاء 
وجودهــم القيــادي وإيجــاد وتطويــر العالقــات مــع أصحــاب املصالح. 

	بناء وتعزيز السمة الوظيفية للشركة 

وتهــدف هــذه املبــادرة الــى بنــاء وتعزيــز الســمة الوظيفيــة 
للشــركة لتصنيفهــا وتّمكينهــا مــن تقديــم نفســها بالســوق كأحــد 
ــادرة  ــة والق ــاءات والكــوادر املؤهل ــة للكف أفضــل الشــركات الجاذب

ــودة.  ــداف املنش ــق االه ىلع تحقي

	تفعيل مركز القياس 

تفعيــل مركــز القيــاس مــن خــالل بنــاء اســتراتيجية شــاملة لتصميــم 
ــن  ــه م ــل برامج ــاس ونق ــز القي ــل مرك ــات عم ــر ادوات والي وتطوي
مرحلــة التخطيــط والتصميــم الــى مرحلــة التطبيــق لتطويــر املواهــب 

والكفــاءات وتخطيــط مســاراتها الوظيفيــة. 

	نظام إدارة وقياس معدالت األداء

اهتــم قطــاع املــوارد البشــرية باملســار التطويــري ألداء املوظفيــن 
بحيــث تــم انشــاء برنامــج “قــادر« لتطويــر ورفــع مســتوى املوظفين 
وانتاجيــة املوظفيــن الذيــن تقــل معــدالت أدائهــم عــن املســتوى 

ومن أهم اإلنجازات التي حققتها 
الشركة يف مجال الخدمات الرقمية:

.STC Pay إطالق ▪

▪ بناء مسارات وظيفية ىلع أساس القدرات 

ترتكز هذه املبادرة الى بناء إطار متكامل للقدرات 
يشمل القدرات القيادية والفنية والرقمية املنبثقة 

عن استراتيجية النمو الجديدة للشركة. 
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املطلــوب، وأســهمت إدارة األداء يف ضــم )2,574( موظــف متعاقــد 
ومتابعــة أدائهــم مــن خــالل نظــام األداء.

	هيكلة العديد من الوحدات التنظيمية

قامــت االدارة التنفيذيــة للشــركة بدراســة وتقييــم الواقــع التنظيمــي 
ــد  ــركة، وق ــتراتيجية للش ــتقبلية واالس ــات املس ــدم التوجه ــا يخ بم

تــم هيكلــة العديــد مــن الوحــدات التنظيميــة وكان مــن أبرزهــا:

	إعادة هيكلة قطاع النواقل واملشغلين 	

	هيكلة قطاع التطوير املؤسسي  	

	إعادة هيكلة وحدة التقنية والعمليات 	

	هيكلة الوحدة التنظيمية ألمن املعلومات 	

	إعادة هيكلة اإلدارة العامة للجودة املؤسسية 	

	رفع نسبة السعودة وخفض متوسط اعمار املوظفين 

ــا  ــي 2018م بم ــام املال ــف للع ــم العمــل ىلع وضــع خطــط توظي ت
يتوافــق مــع رؤيــة اململكــة 2030 والتوجهات االســتراتيجية للشــركة، 
حيــث تــم توظيــف أكثــر مــن )750( موظــف ســعودي، منهــم أكثــر 
ــل  ــام 2018م، لتص ــرج يف ع ــي التخ ــن حديث ــف م ــن )400( موظ م
بنســبة ســعودة إلــى أكثــر مــن )90%( يف نهايــة 2018م، كمــا زادت 
ــم  ــث ت ــام 2017م، حي ــة بالع ــاء )293%( مقارن ــف النس ــبة توظي نس

ــر مــن )235( موظفــة يف عــام 2018م. توظيــف أكث

	التدريب

ــة اســتفاد منهــا  ــة تدريبي ــم عقــد )908( فعالي خــالل عــام 2018م ت
)5, 349( متــدرب مــن موظفــي الشــركة، شــملت العديــد مــن 
البرامــج الفنيــة التخصصيــة، والبرامــج االداريــة والشــهادات الدوليــة 
املتخصصــة، وتــم تأســيس عــدد )6( معامــل تدريبيــة بأحــدث 
التجهيــزات وبالشــراكة مــع جهــات عامليــة لتدريــب “االليــاف 
ــي  ــذ عــدد مــن برامــج التدريــب االلكترون ــم تنفي ــة«، كمــا ت الضوئي
والتفاعلــي يف مجــاالت اللغــة االنجليزيــة، التدريــب االداري، التدريــب 

ــف. ــا )14.531( موظ ــتفاد منه ــص اس املتخص

	برنامج القرض السكني

ــن  ــرب م ــا يق ــك م ــام 2018م يف تمل ــالل الع ــركة خ ــاهمت الش س
)400( موظــف ملنازلهــم عــن طريــق برنامــج القــرض الســكني وهي 
بذلــك تدعــم جهــود اململكــة يف رفــع نســبة تملــك املســاكن بيــن 

املواطنيــن.

	برامج تمكين ودعم املرأة

ــا  ــم موظفاته ــركة بدع ــت الش ــرأة، قام ــة دور امل ــا بأهمي إيمانــ
ــر  ــكل يس ــم ب ــن أداء عمله ــم م ــاهمة يف تمكينه ــات للمس األمه
وســهولة عــن طريــق املســاهمة يف تكاليــف الحضانــة ألطفالهــم. 
ــص  ــول ىلع رخ ــة الحص ــل تكلف ــا بتحم ــركة أيض ــت الش ــا قام كم
 – )التدريــب  رســوم  تغطيــة  طريــق  عــن  للموظفــات  القيــادة 
ــذه  ــن ه ــتفاد م ــث اس ــادة( حي ــة القي ــدار رخص ــرات – إص املحاض

البرامــج )50( موظفــة.

	برامج الدعم املالي للموظفين

ــروض  ــج الق ــة وبرنام ــح التكافلي ــج املن ــج )برنام ــة برام ــي أربع ه
الحســنة وإعانــة الــزواج وبرنامــج دعــم أســر ملوظفيــن املتوفيــن( 
ــون  ــن يواجه ــركة مم ــي الش ــم موظف ــج لدع ــذه البرام ــت ه صمم
أو منحهــم  بقــروض حســنة وميســرة  لدعمهــم  ماليــة  أعبــاء 
إعانــات ماليــة غيــر مســتردة حســب شــروط كل برنامــج. بلــغ عــدد 
املوظفيــن املســتفيدين مــن برامــج اإلعانــة يف الشــركة بمختلــف 

ــف. ــا )1,500( موظ أنواعه

هـ – الرعايات الرياضية
واصلت الشركة خالل عام 2018 م ريادتها يف مجال الرعايات الرياضية 
واملحتوى الرياضي من خالل أكبر منصة رقمية للمحتوى الرياضي يف 

املنطقة )دوري بلس(.

ىلع الصعيد املحلي:

رعاية االتحاد السعودي العربي لكرة القدم. 	

رعاية رابطة دوري املحترفين السعودي. 	

رعاية مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. 	

دوري STC تحت 14 سنة. 	

رعاية لجنة الحكام باالتحاد العربي السعودي لكرة القدم. 	

	 رعاية املنتخبات السعودية.

ىلع الصعيد الدولي:

رعاية نادي ريال مدريد االسباني. 	

رعاية نادي مانشستر يونايتد اإلنجليزي.  

وكان للشــركة دورا كبيــر وملمــوس يف دعــم رياضــة الوطــن حيــث 
تمكنــت املنتخبــات الســعودية مــن الوصــول ألكبــر املحافــل 
العامليــة، فقــد تمكــن املنتخــب الســعودي األول لكــرة القــدم مــن 

ــيا. ــم يف روس ــة كأس العال ــاركة يف بطول املش

وتثمينــا لتميــز الشــركة بدعمهــا للرياضة، حــازت ىلع جائزتيــن فضيتين 
ىلع مســتوى قــارة آســيا خــالل العــام، الجائــزة األولــى أفضــل حــدث 
رياضــي للناشــئين “عيــش التحــدي« والثانيــة جائــزة أفضــل تطبيــق 

رياضــي “دوري بلــس”

و«عيــش التحــدي” هــو برنامــج تطويــر األجيــال الســعودية الناشــئة 
ــث رعــت الشــركة بالتعــاون  ــة يف مجــال كــرة القــدم حي واملوهوب
مــع االتحــاد الســعودي لكــرة القــدم دوري كــرة قــدم يســتهدف 
ــن 4000  ناشــئ ىلع مســتوى  ــد ع ــا يزي ــة البراعــم بمشــاركة م فئ
ــي  ــا ألكاديميت ــت الشــركة 40 العب ــع مناطــق اململكــة. وابتعث جمي
ريــال مدريــد ومانشســتر يونايتــد خــالل عطلــة الصيــف لتعليمهــم 
املهــارات واالساســيات الكرويــة، باإلضافــة الــى ورش عمــل يوميــة 
ــن  ــار املبتعثي ــم اختي ــد ت ــا وتوســيع مداركهــم، وق لتطويرهــم ذاتي
ــال  ــد وري ــتر يونايت ــي مانشس ــل مدرب ــن قب ــة م ــذه البطول ــن ه م

مدريــد. 

	برنامج عمولة املبيعات “تستاهل”
برنامــج “تســتاهل” لعمولــة املبيعــات يهــدف إلــى تحفيــز موظفيــن 
املبيعــات ورفــع معــدالت اإلنتاجيــة ورضــى العميــل بمــا ينعكــس 
ــن املســتفيدين  ــغ عــدد املوظفي ــرادات الشــركة وبل ــاح واي ىلع أرب

مــن البرنامــج خــالل العــام )3000( موظــف.

	إطالق أكاديمية االتصاالت السعودية 
ــي  ــراز العال ــن الط ــة م ــعودية بيئ ــاالت الس ــة االتص ــرت أكاديمي وف
ــى  ــركة إل ــل الش ــن تحوي ــة لتمكي ــا الرقمي ــادة والتكنولوجي يف القي
شــركة رقميــة وإنشــاء ثقافــة رقميــة لجيلنــا الحالــي والقــادم 
ــاالت  ــة االتص ــار أكاديمي ــح مس ــرر أن يصب ــن املق ــادة. وم ــن الق م
الســعودية مركــًزا فريــًدا للتميــز يف مجــال التعلــم الرقمــي، وكذلــك 
لتوفيــر قيــادة فكريــة للشــركات التابعــة واملؤسســات الخارجيــة يف 
اململكــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، يف الوقــت الحاضــر لــدى 
ــدة  ــع ع ــتراتيجية م ــراكات اس ــعودية ش ــاالت الس ــة االتص أكاديمي
جهــات منهــا: مركــز القيــادة اإلبداعيــة، يوداســتي، مؤسســة مســك 
ــارد  ــة هارف ــع جامع ــة م ــراكات قادم ــل وش ــركة جوج ــة، وش الخيري
ومعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا وامبريــال كوليــدج يف لنــدن.
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. و – املسؤولية االجتماعية

تســعى الشــركة ملواصلــة مســيرتها الرائــدة كقائــدة ملجــال 
االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات باململكــة مــع حرصهــا ىلع االرتقــاء 
بأعمالهــا ومبادراتهــا لتكــون متوافقــة مــع رحلــة االســتدامة والتأثيــر 
ــا  ــي توجته ــام 2017م ، والت ــة ع ــا يف نهاي ــي بدأته ــي الت االجتماع
باتفاقيــة اســتراتيجية مــع مؤسســة امللــك خالــد الخيريــة لتعظيــم 
أثــر برامــج املســؤولية االجتماعيــة للشــركة، وإلــى التأثيــر املســتدام 
ــتدامة  ــتراتيجية االس ــاد اس ــم اعتم ــي، وت ــر املال ــاس األداء غي وقي
ــا  ــع تهيئته ــمبر 2018م م ــا يف ديس ــس اإلدارة واطالقه ــن مجل م
لتكــون منســجمة مــع رؤيــة اململكــة 2030، وتعتبــر هــذه االتفاقيــة 
رافــدا مهمــا لالســتفادة مــن ثــراء الخبــرات لــدى  مؤسســة امللــك 
ــك  ــة يف مجــال التنافســية املســؤولة للشــركات وكذل ــد الخيري خال
ــر  ــاع غي ــا يف القط ــة لديه ــات القوي ــوع العالق ــن تن ــتفادة م االس

ــة. ــي باململك الربح

 هــذا وتشــمل االتفاقيــة أربعــة مراحــل، منهــا تحليــل الوضــع القائــم 
وتقييــم أثــر البرامــج وتنفيــذ املبــادرات االجتماعيــة وتطويرهــا. كمــا 
ــركة  ــتراتيجية ش ــذ اس ــل ىلع تنفي ــل العم ــدى املراح ــن إح تتضم
ــة ىلع أرض  ــاريع تنموي ــى مش ــا إل ــعودية وترجمته ــاالت الس االتص

الواقــع. 

ــي  ــول الرقم ــادة التح ــرز يف قي ــتدامة يب ــركة باالس ــزام الش إن الت
ملجتمعنــا مــن خــالل كوننــا شــركة رياديــة يف مجالهــا ، فقــد تحولنا 
مــن ثقافــة الدعــم والرعايــة املباشــرة الــى التمكيــن وفتــح نوافــذ 
ــا،  ــج ونتائجه ــر البرام ــم أث ــات وتعظي ــق التطلع ــدة لتحقي أمــل جدي
ــد  ــع تأكي ــتدامة، م ــاريع االس ــة مش ــن خدم ــة م ــن التقني وتمكي
التزامنــا تجــاه مجتمعنــا وموظفينــا وغــرس ثقافــة االســتدامة 
ــود  ــراز جه ــر اب ــا عب ــا وأعمالن ــتدامة يف عملياتن ــات املس واملمارس
ــة  ــق مســيرة التنمي ــا وإســهامها يف تحقي الشــركة وقصــص نجاحه
املســتدامة بأبعادهــا البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة، اعتمــادا ىلع 

ــي : ــة وه ــتدامة األربع ــتراتيجية االس ــز اس ركائ

*التواصل من خالل التقنية.

*تنمية القوى العاملة ورفاهيتها.

*املمارسات التجارية.

*ابتكار حلول رقمية للمستقبل.

واســتطاعت  الشــركة تنفيــذ الكثيــر مــن اإلنجــازات يف مجــال 
ــاور  ــق مح ــك وف ــام 2018 وذل ــالل الع ــة خ ــؤولية االجتماعي املس

ــي: ــال وه ــذا املج ــا يف ه خطته

ــتثمار  ــرأة، واالس ــن امل ــباب، وتمكي ــن الش ــة، وتمكي ــن التقني تمكي
ــي.    االجتماع

االستثمار االجتماعي

ــنة«  ــدوة الحس ــعفة الق ــة “س ــنوية يف مؤسس ــاهمة الس 	املس
ــز  ــر وتعزي ــى نش ــة ال ــدف املؤسس ــال، وته ــون ري ــغ  ملي بمبل
ــون  ــع، وأن تك ــة يف املجتم ــة والعدال ــفافية والنزاه ــم الش قي
بمثابــة مرجــع وطنــي للمعرفــة والخبــرة يف املواضيــع املتعلقــة 
ــعة يف  ــات موس ــاث ودراس ــراء أبح ــة، وإج ــفافية والنزاه بالش
ــاد. ــة الفس ــفافية والنزاهة ومكافح ــة بالش ــاالت ذات الصل املج

رعايــة املهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة بالجنادريــة يف دورتــه  	

ــة  ــات الوطني ــركة للفعالي ــاندة الش ــن مس ــا م الـــ 34 انطالق
ــة. ــي للمملك ــوروث االجتماع ــاظ ىلع امل ــاهمة يف الحف واملس

االذن  قوقعــة  زارعــي  االطفــال  تأهيــل  برنامــج  تنفيــذ  	

لغــة  ملترجمــي  الســعودية  الجمعيــة  مــع  بالتعــاون 
لهــم  والتخاطــب  النطــق  مهــارات  لتنميــة  اإلشــارة 
بالريــــاض.  املتخصصــة  الطبيــة  املراكــز  أحــد  يف  وذلــك 

ــركة  ــي للش ــز الرئيس ــدم يف املرك ــرع بال ــالت للتب ــة حم 	اقام
وعــدد مــن مناطــق اململكــة لصالــح املرضــى املنوميــن 

الحكوميــة.  باملستشــفيات 

	إطــالق عــدة حمــالت يف قنــوات التواصــل االجتماعــي للشــركة 
بهــدف التوعيــة والتثقيــف املجتمعــي يف االيــام العامليــة: لغــة 
اإلشــارة - الســكر - املــرأة - اإلعاقــة - التطــوع - العصــا البيضــاء 
- مكافحــة التدخيــن - العمــل اإلنســاني – يــوم األم – الســرطان. 

	بــادرت الشــركة بتبنــي دورات تعليــم البرمجــة للمكفوفيــن 
بالتعــاون مــع جمعيــة املكفوفيــن بالريــاض وجمعية الحاســبات 
ــات يف  ــن الكفيف ــدد م ــل ع ــى تأهي ــة ال ــعودية والهادف الس
علــم برمجــة الحاســب اآللــي مــع تقييــم التطبيقــات املوجــودة 
أو العمــل ىلع انشــاء تطبيقــات حديثــة مبتكــرة تخدمهــم 
وتؤهلهــم لدخــول ســوق العمــل عبــر تصميــم وبنــاء التطبيقات، 

ــاون. ــداع والتع ــة واإلب ــادئ الثق ــة ىلع مب ــاليب مبني ــق أس وف

ــادة  ــر بالتعــاون مــع “تســامي لري ــادرة كرياثــون الخي 	تنظيــم مب
األعمــال االجتماعيــة” بهــدف تمكيــن الجهــات الخيريــة وتعزيــز 
قدراتهــا عبــر إعــداد وصياغــة محتــوى ابداعــي يســهم يف 
ذلــك. وشــارك بــه أكثــر مــن 200 طالبــا وطالبــة مــن مختلــف 
ــور  ــددة وبحض ــات متع ــون تخصص ــة ويمثل ــات باململك الجامع
ناشــطين يف املجاليــن الخيــري واالجتماعــي إضافــة ملســؤولي 

ــة. ــات الخيري عــدد مــن الجمعي

ــرق  ــة الش ــد يف منطق ــق الوحي ــر التطبي ــس” فيعتب ــا “دوري بل ام
احصائيــات  مــن مشــاهدة  املشــاهد  يمكــن  الــذي  االوســط 
املباريــات مباشــرة، واســتخدام شــريط االحــداث الرئيســية للمباريــات 
للعــودة ملشــاهدة اي حــدث، ثــم العــودة ملشــاهدة البــث املباشــر 
ــات  ــر للمباري ــث املباش ــس ىلع الب ــر دوري بل ــت. وال يقتص ــاي وق ب
ــق  ــي تتعل ــار والفيديوهــات الت حيــث يعــد مــن اقــوى مصــادر االخب
ــي يف  ــوى الرياض ــق املحت ــا فري ــل دائم ــعودية ويعم ــة الس بالرياض
ــعودية  ــة الس ــع للرياض ــه املتاب ــا يحتاج ــر كل م ــس لتوفي دوري بل
ــن  ــة املتعاملي ــس” ىلع ثق ــد حصــل “دوري بل ــد. وق ــكان واح يف م
ــع  ــق يف جمي ــل التطبي ــم تحمي ــث ت ــعودية حي ــرة الس ــاق الك وعش
متاجــر التطبيقــات الذكيــة مــا يقــارب 5 مليــون مــرة. وتعــود ملكيــة 

ــرال.  ــركة إنتيغ ــى ش ــس إل وإدارة دوري بل

تأهيل االطفال زارعي القوقعة
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	رعايــة مؤتمــر املشــروعات الصغيــرة واالســر املنتجــة يف املغــرب 
ــد  ــذي انعق ــدن ال ــاء امل ــي إلنم ــد العرب ــه املعه ــذي نظم وال
بمشــاركة مــن املتخصصيــن بدعــم املشــروعات الصغيــرة 

ــة.  ــر املنتج واألس

ــق The Cliniciansبالتعــاون  ــم تطبي ــاء وتصمي 	املســاهمة يف بن
ــل  ــه التواص ــعوديين، وهدف ــاء الس ــن االطب ــة م ــع مجموع م
بيــن األطبــاء لعــرض الحــاالت الطبيــة والنقــاش يف تشــخيصها 
وتســهيل تبــادل املعرفــة بينهــم ليســهم يف تحســين مســتوى 
تشــخيص الحــاالت الطبيــة ورفــع مســتوى جــودة الرعايــة 

ــة. ــة يف اململك الصحي

ــم  ــي ت ــوار الوطن ــز للح ــك عبدالعزي ــز املل ــع مرك ــاون م 	بالتع
تنظيــم لقــاء عــن برنامــج القيــادات “واعــد”  يف صناعــة القــادة 
يف قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات، بمشــاركة عــدد مــن 
ــة  ــدرات الوطني ــاء الق ــز بن ــن تعزي ــث ع ــادات الشــركة للحدي قي
ــن  ــدد م ــره ع ــارف وحض ــرات واملع ــادل الخب ــتدامة وتب املس

ــرية. ــوارد البش ــن يف امل ــن واملهتمي املتخصصي

	فعاليــة 40 * 40: شــاركت الشــركة مــع املركــز الخليجــي 
للتوعيــة  الخليجيــة   الحملــة  لدعــم  الســرطان  ملكافحــة 

للســرطان.  العاملــي  اليــوم  مــع  بالتزامــن  بالســرطان 

	املســاهمة يف رعايــة عــدد مــن املؤتمــرات واملبــادرات والبرامــج 
ــة منها: املجتمعي

	املؤتمر الدولي الثالث لخبراء اإلعاقة. 	

	برنامج خير السعودية. 	

	بنــاء قــدرات وتعظيــم برامــج املســؤولية االجتماعيــة  	

.KKF لالتصــاالت

	أكاديمية أرامكو. 	

	دعم وتمكين الجمعيات الخيرية املتخصصة. 	

	دعم وحدة الرسومات البارزة بجمعية كفيف. 	

	نظام ERP االلكتروني املقدم للجمعيات الغير ربحية. 	

ــة شــاملة لألشــخاص ذوي  ــن االتصــاالت لتكــون بيئ 	تمكي 	

اإلعاقــة.

	مؤتمر قمم الشرق االوسط لشبكات التواصل االجتماعي. 	

	مشروع تطبيق الباركود للجمعية. 	

الترفيهــي لألشــخاص ذوي  الوطنــي  رعايــة املهرجــان  	 	

بالغاليــن”. “أهــاًل  اإلعاقــة 

ــال  ــة ألطف ــة وتعليمي ــول تربوي ــز فص ــاهمة يف تجهي 	املس 	

التوحــد يف جمعيــة اســر التوحــد بالشــرقية.

ــا  ــي أطلقته ــي والت ــاء الرقم ــادرة “العط ــة مب ــم ورعاي 	دع 	

وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات بهــدف نشــر املعرفــة 
الرقميــة بيــن املجتمعــات العربيــة، وإثــراء املحتــوى التقنــي 
العربــي بمشــاركة أكثــر من 14000 متخصــص ومتخصصــة، 

ــم إطــالق منصــة خاصــة بالعطــاء الرقمــي. كمــا ت

ــي  ــاري تعليم ــوس إش ــالق قام ــم إط ــاهمة يف دع 	املس 	

للغــة  الســعودية  الجمعيــة  مــع  بالتعــاون  لألطفــال 
اإلشــارة.

ــر  ــات غي ــن املنظم ــة لتمكي ــة املبارك ــادرة التقني ــم مب 	دع 	

الربحيــــة مــــن اســــتخدام التقنيــــة بكفــــاءة لتحقيــق 
ــا.  أهدافهــ

تمكين املرأة 

ــاالت  ــة واالتص ــاع التقني ــرأة يف قط ــى امل ــاركة يف ملتق 	املش
ــات بمركزهــا  ــة املعلوم ــذي تنظمــه وزارة االتصــاالت وتقني وال
الرئيســي بالريــاض بحضــور أكثــر مــن “400” ســيدة مــن 

ــة. ــي باململك ــال التقن ــات باملج املهتم

	إطــالق فعاليــة “توكلــي وانطلقــي” الهادفــة الــى تمكيــن املــرأة 
مــن قيــادة الســيارة وزيــادة الوعــي بقواعــد الســالمة املروريــة، 
وذلــك يف ســياق دعــم الشــركة لتنفيــذ األمر الســامي بالســماح 

لقيــادة املرأة. 

تمكين الشباب

	املســاهمة بمبلــغ 6 مليــون ريــال ســنويا لصالــح معهــد ريــادة 
األعمــال الوطنــي، وهــو تنظيــم وطنــي مؤسســي مســتقل غيــر 
ــادرة مــن وزارة الطاقــة واملؤسســة العامــة  ربحــي ُأســس بمب
للتدريــب التقنــي واملهنــي، لتمكيــن الراغبيــن يف ممارســة 
ــن  ــطة م ــرة واملتوس ــاريع الصغي ــاب املش ــر وأصح ــل الح العم
ــروع  ــن 10 آالف مش ــر م ــاح أكث ــن افتت ــر ع ــين، وقد أثم الجنس

ــذ التأســيس. من

ــن  ــد ب ــر محم ــة األمي ــع مؤسس ــتراتيجية م ــراكة اس ــد ش 	عق
ــريف  ــادل املع ــق التب ــدف تحقي ــك” به ــة “مس ــلمان الخيري س
وتوطيــن القــدرات وتمكيــن الشــباب والشــابات يف مجــال تقنية 
املعلومــات واالتصــاالت وبهــدف إثــراء املجتمــع يف اململكــة، 
وتعزيــز دور املــرأة، وبمــا يحقــق أهــداف رؤيــة اململكــة 2030، 
ــي والرقمــي -  ــداع التقن مــن خــالل )4( مجــاالت أساســية: اإلب

ــة.  ــج التدريبي ــية - البرام ــح الدراس ــي - املن ــل املجتمع التواص

تمكين التقنية

	خدمــة “التبــرع عبــر الرســائل النصيــة” للجهــات الخيريــة باململكــة 
الســتدامة  الجهــات،  لهــذه  التقنيــة  الحلــول  مــن  وهــي 
ــا 288  ــتفيدين منه ــدد املس ــل ع ــا، ووص ــاريعها وبرامجه مش

ــة. ــة خيري جه

ــم 116111  ــل” رق ــاندة الطف ــط “مس ــج خ ــي لبرنام ــم الفن 	الدع
ــري  ــان االس ــاريع الرائدة لبرنامج االم ــد املش ــد أح ــذي يع وال
ــل  ــاة تواص ــون قن ــة، ليك ــة باململك ــة الطفول ــي لخدم الوطن

ــط. ــات الخ ــن خدم ــتفيدين م ــرة للمس ــهلة وميس س

 InspireU تمكين رواد األعمال عبر حاضنة برنامج  ▪
وتقديم أفضل الخدمات واالستشارات والحلول 

التقنية للمساعدة يف اختيار املشاريع املحتضنة، 
ووصل عدد املشاريع التي تم اطالقها 28 

مشروعا ناجحا باستثمارات تصل قيمتها الى 34 
مليون ريال. 
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ز - خدمة حجاج بيت اهلل الحرام
تحــرص االتصــاالت الســعودية ىلع تقديــم أفضــل الخدمــات لحجــاج 
بيــت اهلل الحــرام وتنشــر خدماتهــا لشــبكات الجــوال والبيانــات 
والهاتــف بجــودة عاليــة وســرعات قياســية، حيــث ركزت الشــركة ىلع 
رفــع الطاقــة االســتيعابية للشــبكة يف موســم حــج عــام 1439 هـــ، 
لضمــان تمريــر جميــع املكاملــات الصــادرة مــن اململكــة إلــى جميــع 
دول العالــم وفــق انســيابية عاليــة. كمــا رفعــت عــدد دوائــر الربــط 
الدوليــة لتتجــاوز نصــف املليــون دائــرة دوليــة بنســبة 27% مقارنــة 
بموســم حــج العــام املاضــي، ممــا ســاهم بدعــم حركــة املكاملــات 
الصوتيــة بيــن اململكــة وجميــع دول العالــم، مــع التركيــز ىلع دول 
ــادة يف  ــرة موســم الحــج زي ــي تشــهد يف فت ــم اإلســالمي الت العال
ــة  ــوف الرحمــن يف مكــة املكرم حركــة املكاملــات مــن خــالل ضي

ــة املنــورة واملشــاعر املقدســة. واملدين

وســجلت الشــركة خــالل موســم الحــج أىلع ســاعات ذروة يف تاريــخ 
املشــاعر املقدســة خــالل يــوم الترويــة يف مشــعر منــى ويف وقفــة 
يــوم عرفــات وخــالل ســاعات املبيــت بمزدلفــة بجانــب أرقــام مميــزة 
يف نقــل حركــة البيانــات، إذ تجــاوزت حركــة املشــاعر املقدســة هــذا 
العــام أكثــر مــن 7.2 تيــرا بايــت خــالل ســاعة الــذروة يف يــوم الترويــة 
ــي، كأىلع  ــام املاض ــن الع ــرة م ــس الفت ــن نف ــدره 34% ع ــو ق بنم

ســاعة مشــغولية بيانــات يف تاريــخ املشــاعر املقدســة. 

 كمــا تــم رفــع نقــل البيانــات عبــر شــبكة الجيــل الرابــع يف 
ــوم  ــر مــن 160% عــن العــام املاضــي يف ي ــى أكث ــذروة ال ســاعات ال
ــبكة  ــتخدمي ش ــدد مس ــاع ع ــى ارتف ــو إل ــذا النم ــزى ه ــة، ويع عرف
ــن  ــاوز 9% ع ــو تج ــن بنم ــوف الرحم ــن ضي ــعودية م ــاالت الس االتص
العــام املاضــي، ورغــم االرتفــاع الكبيــر يف حجــم الحركــة إال أن كافــة 
ــالل  ــا خ ــوق نظيرته ــودة تف ــجلت ج ــات س ــة الخدم ــرات حرك مؤش

ــي. ــام املاض ــن الع ــرة م ــس الفت نف

ــة  ــة مكــة املكرم ــارة منطق ــع إم ــاون م وســاهمت الشــركة بالتع
باملشــاركة بنجــاح الحملــة الوطنيــة لتوعيــة ضيــوف الرحمــن 
“الحــج عبــادة وســلوك حضــاري”، كمــا دعمــت الشــركة “هاكاثــون 
الحــج” الــذي أقيــم خــالل العــام وحقــق نجاحــا كبيــرًا، الســيما مــع 
ــركة  ــاركت الش ــية، وش ــام القياس ــس لألرق ــوعة غيني ــه موس دخول
ــة بالحــج يف دعــم شــعار  ــة مــع القطاعــات املعني بجهــود متكامل
حــج 1439 هـــ “العالــم يف قلــب اململكــة” والذي كان اســما لشــبكة 

الجــوال الخاصــة بالشــركة. 

ومــن جهــة أخــرى لــم يقتصــر دور موظفي االتصــاالت الســعودية يف 
املشــاعر املقدســة ىلع ضمــان كفــاءة شــبكة االتصــاالت لضيــوف 
ــى  ــك إل ــدى ذل ــل تع ــتفيدة، ب ــات املس ــف القطاع ــن ومختل الرحم
تبنــي مهــام تطوعيــة ضمــن مبــادرات الشــركة يف املســؤولية 
االجتماعيــة، إذ تشــرف فريــق للعمــل التطوعــي مــن الشــركة بتوزيــع 

مــاء ســقيا والوجبــات الخفيفــة لحجــاج بيــت اهلل الحــرام.
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WE COMBINE
DARING VISION
WITH OPERATIONAL
EXCELLENCE TO MAKE
THE IMPOSSIBLE
 POSSIBLE

نحن نجمع بین
الرؤیة الجسورة السّباقة

وتمّیز األداء التشغیلي
لنجعل املستحیل

ممکنًا
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مجلس إدارة الشركة
تكوين مجلس اإلدارة ولجانه وتصنيف أعضائه   

واإلدارة التنفيذية

حــدد النظام األساســي للشــركة عدد أعضــاء مجلس إدارة الشــركة 
بتســعة أعضــاء، وهــو مــا يتوافــق مــع الئحــة حوكمــة الشــركات 
الصــادرة مــن هيئــة الســوق املاليــة، وقــد انتخــب يف عــام 2018م 

ــدة  ــابعة يف 2018/4/28م ومل ــدورة الس ــد لل ــس إدارة جدي مجل
ــة قائمــة بأســماء  ــن الجــداول التالي ــة، وتبي ثــالث ســنوات ميالدي
أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة يف دورتــه الســابعة، وعضويتهــم يف 
ــوق  ــة يف الس ــاهمة املدرج ــركات املس ــس اإلدارة يف الش مجال
املاليــة وغيــر املدرجــة داخــل اململكــة وخارجهــا وســيرهم الذاتية.

أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وتصنيف عضويتهم 	

الوظيفة الوظيفة الحالية الخبرات العمليةاملؤهالت العلميةالعضويةاالسمم
السابقة

تصنيف 
العضوية

1
صاحب السمو امللكي 
األمير/محمد بن خالد 

العبداهلل الفيصل

رئيس مجلس اإلدارة	 
اللجنة التنفيذية	 
لجنة االستثمار	 

خبرة يف املجال املصريف ماجستير  إدارة أعمال
واإلداري ملدة 26 سنة

رئيس مجموعة 
الفيصلية القابضة

نائب رئيس 
مجموعة 

الفيصلية القابضة
مستقل

الدكتور/خالد بن 2
حسين بياري

نائب رئيس مجلس 	 
اإلدارة

اللجنة التنفيذية	 

دكتوراه هندسة 
كهربائية

استاذ مشارك بجامعة امللك فهد 
للبترول واملعادن ملدة 12 سنة
خبرة يف األعمال اإلدارية ملدة 

23سنة

مساعد وزير الدفاع 
للشؤون التنفيذية – 

وزارة الدفاع

الرئيس 
التنفيذي لشركة 

االتصاالت 
السعودية

غير 
تنفيذي/

غير 
مستقل

األستاذ/ محمد بن طالل 3
النحاس

عضو مجلس اإلدارة	 
خبرة يف املجال املصريف وتطوير بكالوريوس املحاسبةلجنة االستثمار	 

األعمال واإلدارة ملدة 32 سنة

محافظ املؤسسة 
العامة للتقاعد

مدير شبكة 
الفروع بمصرف 

اإلنماء

غير 
تنفيذي/

غير 
مستقل

األستاذ/راشد 4
بن إبراهيم شريف

عضو مجلس اإلدارة	 
خبرة يف األعمال املصرفية ماجستير  إدارة أعماللجنة االستثمار	 

واإلدارية ملدة 19سنة

رئيس اإلدارة 
العامة لالستثمارات 
السعودية- صندوق 
االستثمارات العامة

الرئيس التنفيذي 
لشركة الرياض 

املالية

غير 
تنفيذي/

غير 
مستقل

عضو مجلس اإلدارة	 األستاذ/ سانجاي كابور5
خبرة يف األعمال اإلدارية ملدة ماجستير  إدارة أعمالاللجنة التنفيذية 	 

مستشار12 سنة
رئيس مجلس 

تنفيذي يف 
ماكروماكس

غير 
تنفيذي/

غير 
مستقل

عضو مجلس اإلدارة	 األستاذ/ روي تشيستنت6
خبرة يف األعمال اإلدارية ملدة ماجستير  إدارة أعماللجنة االستثمار	 

31 سنة

رئيس مجلس إدارة – 
شركة اتصاالت

Grande Communica-
.tion, Inc

نائب الرئيس 
التنفيذي 

لالستراتيجية
شركة فرايزون

غير 
تنفيذي/

غير 
مستقل

الدكتور/ إبراهيم بن 7
عبدالرحمن القاضي

عضو مجلس اإلدارة	 
لجنة املراجعة	 
اللجنة التنفيذية 	 

دكتوراه هندسة 
كهربائية

أستاذ هندسة االتصاالت بجامعة 
امللك سعود ملدة 26 سنة 

35 سنة خبرة يف مجال االتصاالت 
واملعلوماتية والتخطيط 

االستراتيجي وإدارة املخاطر وأمن 
املعلومات واآلثار االقتصادية 

واالجتماعية للتقنية

مستشار حر

كبير 
املستشارين 

يف هيئة 
االتصاالت وتقنية 

املعلومات

مستقل

األستاذ/ أسامة بن ياسين 8
الخياري

عضو مجلس اإلدارة	 
لجنة الترشيحات 	 

واملكافآت

بكالوريوس بحوث 
العمليات

خبرة يف املجال اإلداري ملدة 
25سنة

متقاعد – ومستشار 
مستقل

املدير العام 
ورئيس القطاع 

الحكومي شركة 
اكسنتشر

مستقل

األستاذ/ احمد بن محمد 9
العمران

عضو مجلس اإلدارة	 
لجنة الترشيحات 	 

واملكافآت

ماجستير علوم الحاسب 
اآللي

خبره يف مجال تقنية املعلومات 
ملدة 18سنة

مساعد محافظ 
املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية 
لتقنية املعلومات

مدير عام 
إدارة البنية 

األساسية لتقنية 
املعلومات 

يف املؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية

غير 
تنفيذي/

غير 
مستقل
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	أعضاء لجان مجلس اإلدارة الخارجيين

تصنيف الوظيفة السابقةالوظيفة الحالية الخبرات العمليةاملؤهالت العلميةالعضويةاالسمم
العضوية

الدكتور/ خالد بن داود 1
دكتوراة يف امليكانيكا لجنة املراجعةالفداغ

التطبيقية

خبرة فنية وإدارية يف مجال 
التدقيق يف شركة ارامكو 

السعودية

متقاعد من أرامكو 
السعودية

املدقق العام 
ألرامكو

عضو 
خارجي

األستاذ/ خالد بن عبداهلل 2
خبرة فنية وإدارية يف مجال بكالوريوس محاسبةلجنة املراجعةالعـنقـري

التدقيق

مدير عام مؤسسة 
بابل الخير للتجارة 

والعقارات

رئيس الخدمات 
املصرفية الخاصة، 

ومدير منتجات برنامج 
اإلقراض والهبات 
املصرفية الخاصة 

يف مجموعة سامبا 
املالية

عضو 
خارجي

األستاذ/ مدحـت بن فــريـد 3
لجنة املراجعةتوفـيق

ماجستير برنامج سيتي 
بنك آسيا واملحيط 

الهادي

خبرة فنية وإدارية يف مجال 
التدقيق، وإدارة املخاطر

مؤسس شركة 
لالستعانة بمصادر 

 IRSAA خارجية باسم
 لحلول األعمال

تتولى مسؤولية إدارة 
املخاطر والتدقيق 

الداخلي

مدير حسابات
يف مجموعة سامبا 

املالية

عضو 
خارجي

األستاذ/ سلطان بن 4
عبدامللك آل الشيخ

ماجستير يف العلوم اللجنة التنفيذية
املالية

خبرة يف عمليات االستثمار 
املصريف

نائب رئيس إدارة 
االستثمار السعودي 

بصندوق االستثمارات 
العامة

نائب الرئيس -
االستثمار املصريف -

شركة السعودي 
الفرنسي كابيتال

عضو 
خارجي

املهندس/ ناصر بن سليمان 5
بكالوريوس يف الهندسة اللجنة التنفيذيةالناصر

خبرة يف قطاع االتصاالتالكهربائية
الرئيس التنفيذي

ملجموعة االتصاالت 
السعودية

الرئيس التنفيذي 
للعمليات يف شركة 
االتصاالت السعوية

عضو 
خارجي/ 
تنفيذي

لجنة الترشيحات األستاذ/ جون براند6
واملكافآت

ماجستير يف االقتصاد 
التجاري  وماجستير يف 

قانون األعمال وماجستير 
يف القانون الخاص

خبرة يف االستشارات 
اإلدارية

مستشار مستقل يف 
شركة االستشارية 

القيادية

شريك رئيسي يف 
Egon Zehnder شركة

عضو 
خارجي

األستاذة/ هدى بنت محمد 7
الغصن

لجنة الترشيحات 
واملكافآت

ماجستير يف إدارة 
خبرة يف املوارد البشريةاألعمال

مدير تنفيذي لعالقات 
املوظفين والتدريب 

يف شركة أرامكو

املدير العام للتدريب 
والتنمية، يف شركة 

أرامكو

عضو 
خارجي

األستاذ/ مازن بن أحمد 8
خبرة يف إدارة عدد من ماجستيريف إدارة األعماللجنة االستثمارالجبير

الشركات
العضو املنتدب لشركة 

جوارس

نائب الرئيس 
التنفيذي لشركة 

أموال الخليج

عضو 
خارجي
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أعضاء اإلدارة التنفيذية 	
الشركةالوظيفة السابقةالوظيفة الحالية )االتصاالت السعودية(املؤهالت العلميةاالسمم

بكالوريوس هندسة   م. ناصر بن سليمان الناصر1
كهرباء

الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت 
االتصاالت السعوديةالرئيس التنفيذي للعملياتالسعودية

فوداونمدير إدارة املنتجات االستهالكية العامليةالنائب األىلع للرئيس لوحدة املستهلكماجستير إدارة اعمالأ. شنك اوزير سيردار2

دكتوراه هندسة د. طارق بن محمد عناية3
سيسكوالرئيس التنفيذيالنائب األىلع للرئيس لوحدة األعمالحاسب

االتصاالت السعوديةنائب الرئيس لقطاع املاليةالرئيس التنفيذي للماليةماجستير محاسبةأ. أمين بن فهد الشدي4

دكتوراه هندسة د. حمود بن محمد القصير5
اتصاالت

نائب الرئيس لقطاع الحوكمة والشؤون 
االتصاالت السعوديةنائب الرئيس لوحدة النواقل واملشغلينالتنظيمية

بكالوريس نظم م. عماد بن عودة العودة6
معلومات

نائب الرئيس لقطاع املشتريات وخدمات 
NUPCOالرئيس التنفيذيالدعم

Group CFOMountain Partners AGرئيس العمليات االستراتيجيةماجستير جغرافية جيرمي سيل7

م. عبداهلل عبدالرحمن 8
الزمامي

بكالوريوس هندسة 
االتصاالت السعوديةمدير عام ادارة تصميم الشبكاتنائب الرئيس لقطاع البنية التحتيةكهرباء

بكالوريوس هندسة م. هيثم بن محمد الفرج9
موبايليرئيس عمليات التقنيةالنائب األىلع للرئيس للتقنية والعملياتحاسب

أ. عبداهلل بن محسن 10
العويني

ماجستير هندسة 
االتصاالت السعوديةمدير عام األنظمة لتقنية املعلوماتنائب قطاع التطبيقاتحاسب آلي

أ. عبدالعزيز بن عبداهلل 11
نائب الرئيس لقطاع املراقبة والتقارير بكالوريوس محاسبةالقطعي

فيفا الكويترئيس العمليات املاليةاملالية

م. محمد بن عبدالعزيز 12
نائب الرئيس لقطاع مبيعات الشركات ماجستير حاسب آليالحقباني

االتصاالت السعوديةمدير عام حلول خدمات الشبكةبوحدة االعمال

بكالوريوس حاسب أ. رياض بن سعيد معوض13
سيسكو سيستماملدير االقليمي األولنائب الرئيس للمبيعات الحكومية والشركاتآلي

بكالوريوس نظم أ. رياض بن حمدان العنزي14
االتصاالت السعوديةمدير عام تجارب العمالءنائب الرئيس ملراكز العناية بالعمالءمعلومات

االتصاالت السعوديةمدير عام التشغيل وأداء العمليات الدوليةنائب الرئيس لعمليات االستثمارماجستير ادارة اعمالم. معيض بن هويج اليامي15

بكالوريوس هندسة م. أحمد بن مسفر الغامدي16
مدير عام تخطيط املوارد البشرية والتطوير نائب الرئيس لقطاع املوارد البشريةنظم

االتصاالت السعوديةالتنظيمي

م. محمد بن عبداهلل 17
نائب قطاع تنفيذ االستراتيجية والشؤون ماجستير ادارة اعمالالعبادي

سيسكوالرئيس التنفيذيالتنفيذية

محمد حمد عبداهلل 18
السليمان

دكتوراه تقنية 
Chief Operating Officer Saudi Kuwait Financeنائب الرئيس لقطاع التطوير املؤسسيمعلومات

Officer

أ. سلطان بن حسن بن 19
سعيد

بكالوريوس تقنية 
حلول املتقدمةالرئيس التنفيذينائب للرئيس لقطاع تطوير االعمالمعلومات

دكتوراه تقنية د. خالد بن منصور البراك20
معلومات

نائب الرئيس لقطاع التحليل والبيانات 
العربية لخدمات اإلنترنتمستشاراملؤسسية

سفايرمدير املكتب التجارينائب الرئيس لقطاع التسويقماجستير ادارة اعمالأ. ماركوس جولدير21

Etisalat, UAEنائب الرئيس إلستراتيجية التسعير والحوافزنائب الرئيس لقطاع األعمال املاليةماجستير ادارة ماليةأ. وجناند ارنست فان تيل22

بكالوريوس علم أ. االن فرانسيس ويالن23
Managing Director Northern Europe Vertivنائب الرئيس لوحده النواقل واملشغليننفس

مدير عام مراجعة انظمة املعلومات رئيس املراجعة الداخليةماجستير ادارة تنفيذيةأ. عبد اهلل بن صايل العنزي24
االتصاالت السعوديةوالشبكة

MBA - Management عاطف أحمد25
of Technologyنائب الرئيس  لهيكلية التقنية املؤسسية Vice President & Freedom Mobile

Communication Shaw

Group Chief Operration OfficerLAP GreenN – Dubaiنائب الرئيس لقطاع الشؤون االستراتيجية ماجستير إدارة أعمالديمتريوس لولياس26

بكالوريوس هندسة رأفت باري مالك27
Vice President IE Corporate Learning  عميد اكاديمية شركة االتصاالت السعوديةطيران

Alliance

علي عبداهلل حميد الفقيه 28
رئيس املالية نائب الرئيس لقطاع مالية الشركات  ماجستير محاسبةالحربي

الشركة الوطنية 
السعودية للنقل البحري 

)بحري(

بكالوريوس هندسة بدر عبداهلل سليمان اللهيب29
االتصاالت السعوديةمدير عام عمليات خدمة العمالءنائب الرئيس لقطاع التشغيل كهربائية

نائب الرئيس لقطاع مبيعات الشركات ماجستير اتصاالتم. آنف بن أحمد أبانمي30
االتصاالت السعودية مدير عام مبيعات قطاع األعمالبوحدة األعمال
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أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا 	
يف مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها  

1

صاحب السمو 
امللكي األمير/

محمد بن 
خالد العبداهلل 

الفيصل
رئيس مجلس 

اإلدارة، 
رئيس اللجنة 

التنفيذية، 
رئيس لجنة 

االستثمار

م

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضوًا يف مجالس إدارتها
 ) الحالية ( أو من مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمه غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محددة 
).... /

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا يف مجالس 
إدارتها )السابقة( أو من 

مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمه غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محددة 
).... /

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

مساهمة مغلقة3شركة أودي كابيتالمساهمة مدرجة3شركة االتصاالت السعودية1

____مساهمة مغلقة3مجموعة الفيصلية2

مساهمة مغلقة3شركة الخزامى3

مساهمة مغلقة3جي بي مورجان السعودية4

2

الدكتور/خالد 
بن حسين بياري

نائب رئيس 
املجلس، عضو 

اللجنة التنفيذية 

م
أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة 
عضوًا يف مجالس إدارتها
 ) الحالية ( أو من مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمه غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محددة 
).... /

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا يف مجالس 
إدارتها )السابقة( أو من 

مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمه غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محددة 
).... /

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

مساهمة مدرجة3شركة االتصاالت الكويتيةمساهمة مدرجة3شركة االتصاالت السعودية1

مساهمة مدرجة3شركة االتصاالت التركية____2

ذات مسؤولية 3شركة أوجيه تيليكوم3
محدودة

الشركة العربية لخدمات 4
ذات مسؤولية 3االنترنت

محدودة

ذات مسؤولية 3شركة سفاير املحدودة5
محدودة

شركة الخليج لإلعالم 6
ذات مسؤولية 3الرقمي

محدودة
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3

األستاذ/ محمد 
بن طالل 

النحاس
عضو مجلس 
اإلدارة، عضو 
لجنة االستثمار

م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

يف مجالس إدارتها
 ) الحالية ( أو من مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمه غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محددة 
).... /

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا يف مجالس 
إدارتها )السابقة( أو من 

مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمه غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محددة 
).... /

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

شركة طيبة القابضة مساهمة مدرجة3شركة االتصاالت السعودية1
مدرجة3عضو مجلس اإلدارة 

2
إدارة املؤسسة العامة 

للتقاعد
عضو مجلس إدارة 

شركة الشيكات السياحية غير مدرجة3
غير مدرجة3السعودية

3
الشركة السعودية 

للصناعات األساسية )سابك( 
عضو مجلس إدارة 

____مدرجة3

بنك الرياض4
مدرجة3عضو مجلس اإلدارة 

5
املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية
عضو مجلس اإلدارة

غير مدرجة3

6
إدارة املركز الوطني 

للتخصيص
عضو مجلس اإلدارة 

غير مدرجة3

7
الشركة الدولية ملشاريع 

الطاقة واملياه اكواباور
عضو مجلس اإلدارة 

غير مدرجة3

8
 ASMA أسماء كابيتال

Capital
رئيس مجلس اإلدارة 

غير مدرجة3

شركة االستثمارات الرائدة9
غير مدرجة3رئيس مجلس اإلدارة 

شركة رزا العقارية10
غير مدرجة3رئيس مجلس اإلدارة 

11
الشركة التعاونية لالستثمار 

العقاري 
رئيس مجلس اإلدارة 

غير مدرجة3

4

األستاذ/ راشد 
بن ابراهيم 

شريف 
عضو مجلس 
اإلدارة، عضو 
لجنة االستثمار

م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

يف مجالس إدارتها
 ) الحالية ( أو من مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمه غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محددة 
).... /

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا يف مجالس 
إدارتها )السابقة( أو من 

مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمه غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محددة 
).... /

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

شركة رؤى املدينة مساهمة مدرجة3شركة االتصاالت السعودية1
مساهمة غير مدرجة3القابضة

مساهمة غير مدرجة3شركة تحكم االستثماريةمساهمة مدرجة3البنك االهلي التجاري2

مساهمة غير 3مجموعة أكور إنفست3
مدرجة

شركة الرياض املالية
مساهمة غير مدرجة3الرئيس التنفيذي

شركة إدارة وتطوير مركز 4
مساهمة غير 3امللك عبداهلل املالي 

____مدرجة

مساهمة مدرجة3الشركة السعودية للكهرباء5
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5

األستاذ/ 
سانجاي كابور
عضو مجلس 
اإلدارة، عضو 

اللجنة التنفيذية

م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

يف مجالس إدارتها
 ) الحالية ( أو من مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمه غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محددة 
).... /

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا يف مجالس 
إدارتها )السابقة( أو من 

مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمه غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محددة 
).... /

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

شركة بينيت كوملان مساهمة مدرجة3شركة االتصاالت السعودية1
غير مدرجة3املحدودة

شركة االتصاالت العاملية 2
مساهمة مدرجة3شركة بي يف آرمساهمة مدرجة3املحدودة

شركة الرعايات الصحية 3
شركة ميكروماكس غير مدرجة 3املحدودة

غير مدرجة3للمعلومات املحدودة 

شركة أي بي أس لشبكة 4
شركة أبراج الهندس غير مدرجة3البنية التحتية املحدودة

غير مدرجة3املحدودة

شركة افيكو كيسان غير مدرجة3شكة تك كونكت للتجزئه5
غير مدرجة 3املحدودة

6
شركة زد اكسس 

لالستشارات اإلدارية 
واملستشارين االستراتيجيين

ذات مسؤولية 3
محدودة

شركة بهارتي الخليوي 
غير مدرجة 3املحدودة

غير مدرجة 3شركة جي اس ام آي____7

6

األستاذ/ روي 
تشيستنت

عضو مجلس 
اإلدارة، عضو 
لجنة االستثمار

م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

يف مجالس إدارتها
 ) الحالية ( أو من مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمه غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محددة 
).... /

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا يف مجالس 
إدارتها )السابقة( أو من 

مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمه غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محددة 
).... /

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

____مساهمة مدرجة3شركة االتصاالت السعودية 1

شركة عامة3شركة تيلستار2

شركة عامة3شركة توربينك الرقميه3

مجموعة بالكستون4
شركة عامة3مستشار 

شركة  دلتا بارتنرز5
شركة خاصة3شريك غير تنفيذي

7

الدكتور/ 
ابراهيم بن عبد 
الرحمن القاضي 

عضو مجلس 
اإلدارة، رئيس 

لجنة املراجعة، 
عضو اللجنة 

التنفيذية

م

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضوًا يف مجالس إدارتها
 ) الحالية ( أو من مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمه غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محددة 
).... /

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
يف مجالس إدارتها 
)السابقة( أو من 

مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمه غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محددة 
).... /

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

شركة ماكــســس مساهمة مدرجة3شركة االتصاالت السعودية1
مساهمة مدرجة3املاليزية

شركة ماكسس ____2
مساهمة غير مدرجة3لالتصاالت

شركة أوجــيــــه 3
مساهمة غير مدرجة3لالتصاالت
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8

األستاذ/ أسامة 
بن ياسين 
الخياري 

عضو مجلس 
اإلدارة، 

رئيس لجنة 
الترشيحات 
واملكافآت

م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

يف مجالس إدارتها
 ) الحالية ( أو من مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمه غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محددة 
).... /

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا يف مجالس 
إدارتها )السابقة( أو من 

مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمه غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محددة 
).... /

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

مساهمة مدرجة3شركة االتصاالت السعودية1

شركة اكسنتشر 
السعودية

)عضو مجلس ومدير 
عام(

ذات مسؤولية 3
محددة

ذات مسؤولية 3شركة رقمية )مستشار(2
محددة

شركة اكسنتشر الشرق 
األوسط

)عضو مجلس ومدير 
تنفيذي(

مسؤولية محدودة3

3____
مجموعة الفيصلية 

القابضة
مدير تنفيذي 

مساهمة مغلقة3

9

األستاذ/ أحمد 
بن محمد 

العمران
 عضو مجلس 
اإلدارة، عضو 

لجنة الترشيحات 
واملكافآت

م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

يف مجالس إدارتها
 ) الحالية ( أو من مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمه غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محددة 
).... /

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا يف مجالس 
إدارتها )السابقة( أو من 

مديريها

الكيان القانونيمقرها
)مساهمة مدرجة/

مساهمه غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

محددة / ....(

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

املجموعة السعودية مساهمة مدرجة3شركة االتصاالت السعودية1
مساهمة مدرجة3لالستثمار الصناعي

____مساهمة مدرجة3مجموعة سامبا املالية2

ذات مسؤولية 3شركة تكامل القابضة3
محددة

مساهمة مدرجة3شركة االسمنت السعودية4

مشاركة األعضاء يف اجتماعات املجلس واللجان   
أواًل: تبيــن الجــداول التاليــة عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان املتبقيــة مــن الــدورة السادســة املنتهيــة يف 2018/4/27م،   

ــي:  ــو التال ــام 2018م، ىلع النح ــالل الع ــات خ ــك االجتماع ــاء لتل ــور األعض وحض

اجتماعات مجلس اإلدارة )الدورة السادسة املنتهية يف 2018/4/27م(: 	
عقــد مجلــس اإلدارة أربعــة اجتماعــات، ويبيــن الجــدول التالــي عــدد اجتماعــات املجلــس خــالل عــام 2018م، وحضــور األعضــاء لتلــك   

ــات. االجتماع
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املنصباالسمم

دورة املجلس السادسة املنتهية يف 2018/4/27م

املجموع 25262728

26-27
25 ابريل4 ابريل21 مارسفبراير

33334رئيس مجلس اإلدارة الدكتور/ عبداهلل بن حسن العبدالقادر1

33334نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ طه بن عبداهلل القويز2

33334عضواألستاذ/ محمد بن طـالل النـحاس3

33334عضو الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي4

33334عضواألستاذ/ عمر بن محمد التركي5

33334عضواألستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان6

33334عضواألستاذ/ صالح بن علي العذل7

33334عضواألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي8

33334عضوالدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي9

اجتماعات لجان مجلس اإلدارة 	
اللجنة التنفيذية: 	 	

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعين، ويبين الجدول التالي عدد اجتماعات اللجنة خالل عام 2018م، وحضور األعضاء لتلك االجتماعات.  

املنصباالسمم

دورة املجلس السادسة املنتهية يف 2018/4/27م

املجموع 1718

26 مارس14 مارس

332رئيس اللجنة الدكتور/ عبداهلل بن حسن العبدالقادر1

332عضواألستاذ/ عمر بن محمد التركي2

332عضواألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي3

332عضوالدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي4

لجنة الترشيحات واملكافآت:    
عقــدت لجنــة الترشــيحات واملكافــآت خمســة اجتماعــات ، ويبيــن الجــدول التالــي عــدد اجتماعــات اللجنــة خــالل عــام 2018م،   

ــات. ــك االجتماع ــاء لتل ــور األعض وحض

املنصباالسمم

دورة املجلس السادسة املنتهية يف 2018/4/27م

املجموع 2324252627

2 ابريل21 مارس7 مارس20 فبراير10 يناير

333335رئيس اللجنة الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي 1

333335عضواألستاذ/ طه بن عبداهلل القويز2

333335عضواألستاذ/ عمر بن محمد التركي3

333335عضواألستاذ / صالح بن علي العذل4
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لجنة املراجعة:   	

عقــدت لجنــة املراجعــة ســتة اجتماعــات، ويبيــن الجــدول التالــي عــدد اجتماعــات اللجنــة خــالل عــام 2018م، وحضــور األعضــاء   
ــات. ــك االجتماع لتل

املنصباالسمم

دورة املجلس السادسة املنتهية يف 2018/4/27م

املجموع 262728293031

22 ابريل3 ابريل18 مارس1 فبراير25 يناير1 يناير

األستاذ / عبد العزيز بن هبدان 1
3333336رئيس اللجنة الهبدان

3333336عضوالدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي2

3333336عضواألستاذ / خالد بن محمد الخويطر 3

3333336عضوالدكتور/ خالد بن داؤد الفداغ4

لجنة االستثمار:   	

عقدت لجنة االستثمار اجتماعين، ويبين الجدول التالي عدد اجتماعات اللجنة خالل عام 2018م، وحضور األعضاء لتلك االجتماعات.  

املنصباالسمم

دورة املجلس السادسة املنتهية يف 2018/4/27م

املجموع 2324

23 ابريل5 فبراير

332رئيس اللجنة األستاذ/ طه بن عبداهلل القويز1

332عضواألستاذ/ محمد بن طـالل النـحاس2

332عضواألستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان3

332عضواألستاذ / صالح بن علي العذل4

332عضواألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي5

لجنة الحوكمة واملخاطر وااللتزام:   	

عقدت لجنة الحوكمة واملخاطر وااللتزام ثالث اجتماعات، ويبين الجدول التالي عدد اجتماعات اللجنة خالل عام 2018م، وحضور   
األعضاء لتلك االجتماعات.

املنصباالسمم

دورة املجلس السادسة املنتهية يف 2018/4/27م

املجموع 101112

5 ابريل12 مارس29 يناير

3333رئيس اللجنة الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي1

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن 2
3333عضوالقاضي

األستاذ /عبد اهلل بن ابراهيم 3
3333عضوالهويش

األستاذ / بكر بن عبد اللطيف 4
3333عضوالهبوب

ــدأت يف  ــي ب ــابعة الت ــدورة الس ــان لل ــس اإلدارة واللج ــات مجل ــدد اجتماع ــة ع ــداول التالي ــن الج ــًا: تبي ثاني
2018/4/28م، وحضــور األعضــاء لتلــك االجتماعــات خــالل عــام 2018م، ىلع النحــو التالــي : 
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اجتماعات مجلس اإلدارة )الدورة السابعة التي بدأت يف 2018/4/28م(:  
عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات ، ويبين الجدول التالي عدد اجتماعات املجلس خالل عام 2018م، وحضور األعضاء لتلك االجتماعات.  

املنصباالسمم

دورة املجلس السابعة التي بدأت يف 2018/4/28م

املجموع 1234

16 ديسمبر12 سبتمبر28 يونيو8 مايو

صاحب السمو امللكي األمير/محمد بن خالد 1
33334رئيس مجلس اإلدارة العبداهلل الفيصل

33334نائب رئيس مجلس اإلدارة الدكتور/خالد بن حسين بياري2

333✗3عضو األستاذ/ محمد بن طالل النحاس3

33334عضواألستاذ/راشد بن ابراهيم شريف4

33334عضواألستاذ/ سانجاي كابور5

3333✗عضواألستاذ/ روي تشيستنت6

33334عضوالدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي7

33334عضواألستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري8

33334عضواألستاذ/ احمد بن محمد العمران9

ويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض االجتماعات لضروف خاصة.  

اجتماعات لجان مجلس اإلدارة  
وفقــا لالئحــة حوكمــة الشــركة، واألنظمــة واللوائــح الصــادرة مــن الجهــات ذات العالقــة، يشــكل املجلــس اللجــان الالزمــة لتأديــة   
ــل  ــد مســؤولياتها، وإجــراءات عملهــا، مــن قب ــد تشــكيل اللجــان تحدي ــة املجلــس، ويراعــى عن ــه بمــا يحقــق كفــاءة وفاعلي عمل
املجلــس وتوثيــق هــذه املســؤوليات واإلجــراءات، وإصــدار القــرارات الالزمــة لذلــك، وتعريــف ذوي العالقــة بهــا ىلع نحــو مناســب. 

وقــد ُشــكلت لجــان املجلــس للــدورة الحاليــة )الســابعة( ىلع النحــو التالــي:

اللجنة التنفيذية:   	

ــتراتيجيات  ــة االس ــة بمراجع ــص اللجن ــن، وتخت ــن خارجيي ــس اإلدارة، وعضوي ــاء مجل ــن أعض ــاء م ــة أعض ــن أربع ــة م ــون اللجن تتك  
واملوازنــات الســنوية التقديريــة واألعمــال املحليــة والدوليــة للشــركة يف مجــاالت العمــل األساســية وغيــر األساســية، واملوافقــة 
عليهــا بحســب الصالحيــات املنوطــة بهــا واملحــددة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، وقــد عقــدت اللجنــة ثالثــة اجتماعــات خــالل عــام 

ــي: ــدول التال ــح يف الج ــو موض ــا ه 2018م، كم

املنصباالسمم

دورة املجلس السابعة التي بدأت يف 2018/4/28م

املجموع 123

4 ديسمبر4 سبتمبر27 يونيو

صاحب السمو امللكي األمير/محمد بن خالد 1
3333رئيس اللجنةالعبداهلل الفيصل

3333عضوالدكتور/خالد بن حسين بياري2

3333عضواألستاذ/ سانجاي كابور3

3333عضوالدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي 4

3333عضواألستاذ/ سلطان بن عبدامللك آل الشيخ5

3333عضواملهندس/ ناصر بن سليمان الناصر6
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لجنة الترشيحات واملكافآت:   	

تتكــون اللجنــة مــن عضويــن مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، وعضويــن خارجييــن وتختــص اللجنــة بمراجعــة عمليــة تصميــم آليــة   
التشــغيل املالئمــة واملصادقــة عليهــا وإقرارهــا ووضــع ومراجعــة هيــكل الرواتــب بمــا يتناســب مــع معاييــر وتطــورات الســوق، 
وتطبيقهــا تطبيقــا عــاداًل بمــا يؤّمــن الحوافــز الالزمــة لــإلدارة واملوظفيــن للقيــام بالــدور املطلــوب، ومراجعــة هيــكل مجلــس 
ــتقاللية  ــن اس ــنوي م ــكل س ــد بش ــا، والتأك ــن إجراؤه ــي يمك ــرات الت ــأن التغيي ــس اإلدارة بش ــات ملجل ــع التوصي اإلدارة ورف
األعضــاء املســتقلين وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح خصوصــا إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى، 
وكذلــك مراجعــة سياســة املميــزات والتعويضــات ملجلــس اإلدارة واملصادقــة عليهــا تمهيــدًا إلحالتهــا إلــى مجلــس اإلدارة، 

وقــد عقــدت اللجنــة أربعــة اجتماعــات خــالل عــام 2018م، كمــا هــو موضــح يف الجــدول التالــي:

املنصباالسمم

دورة املجلس السابعة التي بدأت يف 2018/4/28م

املجموع 1234

28 نوفمبر3 سبتمبر26 يونيو29 مايو

33334رئيس اللجنةاألستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري1

33334عضواألستاذ/ احمد بن محمد العمران2

33334عضواألستاذ/ جون براند3

333✗3عضواألستاذة/ هدى بنت محمد الغصن4

ويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض االجتماعات لدواعي السفر.  

لجنة املراجعة:   	

وافقــت الجمعيــة العامــة ىلع تشــكيل لجنــة املراجعــة، لــدورة املجلس الســابعة، تبــدأ مــن 2018/6/7م. وىلع مهامهــا وضوابط   
عملهــا، ومكافــآت أعضائهــا، وتتكــون اللجنــة مــن عضــو مجلــس اإلدارة، وثالثــة أعضــاء خارجييــن مختصيــن بالشــؤون املاليــة 
واملحاســبية وأعمــال املراجعــة، وتختــص اللجنــة بمراجعــة السياســات واإلجــراءات املاليــة واإلداريــة للشــركة، وإجــراءات إعــداد 
التقاريــر املاليــة ومخرجاتهــا، كمــا تّطلــع اللجنــة ىلع تقاريــر وملحوظــات املراجعــة الداخليــة والتوصيــة ملجلــس اإلدارة بتعييــن 
املحاســبين القانونييــن وفصلهــم وتحديــد أتعابهــم والتأكــد مــن اســتقالليتهم، ودراســة القوائــم املاليــة األوليــة والســنوية 
ــم  ــي ىلع القوائ ــب القانون ــات املحاس ــة ملحوظ ــأنها، ودراس ــه بش ــرأي والتوجي ــداء ال ــس اإلدارة وإب ــا ىلع مجل ــل عرضه قب
املاليــة وكذلــك دراســة خطــة املراجعــة مــع املحاســب القانونــي وإبــداء ملحوظاتهــا عليهــا، وغيرهــا مــن األعمــال بصــورة 
دوريــة ومنتظمــة، وبمــا يمكنهــا مــن تقويــم كفــاءة وفاعليــة األنشــطة الرقابيــة وإدارة املخاطــر يف الشــركة، وقــد عقــدت 

اللجنــة أربعــة اجتماعــات خــالل عــام 2018م، كمــا هــو موضــح يف الجــدول التالــي:

املنصباالسمم

قررت الجمعية العامة بتشكيل لجنة املراجعة بتاريخ 2018/6/7م

املجموع 1234

1 نوفمبر24 أكتوبر26 يوليو7 يونيو

33334رئيس اللجنةالدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي 1

33334عضوالدكتور / خالد بن داود الفداغ2

33334عضواألستاذ/ خالد بن عبداهلل العـنـقــري3

33334عضواألستاذ/ مـدحـت بن فــريـد تــوفــيـق4
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لجنة االستثمار:   	

تتكــون اللجنــة مــن أربعــة أعضــاء مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، وعضــو خارجــي وتختــص اللجنــة بمراجعــة سياســة االســتثمارات   
وفــق اســتراتيجيات الشــركة، كمــا تراجــع اللجنــة وتــدرس فــرص االســتثمار االســتراتيجية والتوصيــة باملناســب منهــا، وقــد 

ــي: ــدول التال ــح يف الج ــو موض ــا ه ــام 2018م، كم ــالل ع ــات خ ــالث اجتماع ــة ث ــدت اللجن عق

املنصباالسمم

دورة املجلس السابعة التي بدأت يف 2018/4/28م

املجموع 123

5 ديسبمر5 سبتمبر28 مايو

صاحب السمو امللكي األمير/محمد بن خالد العبداهلل 1
3333رئيس اللجنةالفيصل

3333عضواألستاذ/ محمد بن طـالل النـحاس2

3333عضواألستاذ/راشد بن ابراهيم شريف3

2✗33عضواألستاذ/ روي تشيستنت 4

3333عضواألستاذ/ مازن بن أحمد الجبير5

ويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض االجتماعات لدواعي السفر.  

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية 2018م وأسماء أعضاء املجلس    	
الحاضرين لهذه الجمعيات: 

أواًل: الجمعية العامة العادية بتاريخ 2018/4/26م:   

ُعقد االجتماع يف مقر الشركة الرئيس بالرياض، يوم الخميس 1439/8/10هـ )املوافق 2018/4/26م(، بعد اكتمال  
النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور )85,19%( من رأس املال، وقد جرى نشر نتائج اجتماع الجمعية العامة يف  

موقع السوق املالية تداول)www.tadwul.com.sa( بتاريخ 2018/4/29م.  

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

املوافقة ىلع القوائم املالية املوحدة للشركة للسنة املالية املنتهية يف 2017/12/31م.    .3   
املوافقــة ىلع تعييــن الســادة أرنســت ويونــغ )Ernst & Young( مراجــع الحســابات للشــركة مــن بيــن املرشــحين بنــاء ىلع   .4   
توصيــة لجنــة املراجعــة، وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم املاليــة للربــع الثانــي والثالــث والرابــع والســنوي مــن 

ــه. ــد أتعاب ــي 2019م وتحدي ــام املال ــن الع ــع األول م ــي 2018م، والرب ــام املال الع
املوافقة ىلع إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية يف 2017/12/31م.    .5   

إنتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة مــن بيــن املرشــحين لعضويــة املجلــس للــدورة القادمــة ملــدة ثــالث ســنوات والتــي تبــدأ   .6   
مــن تاريــخ 2018/4/28م، حتــى تاريــخ 2021/4/28م، وذلــك وفقــا لطريقــة التصويــت التراكمــي وهــم:

صاحب السمو امللكي األمير/محمد بن خالد العبداهلل الفيصل آل سعود  .1    

معالي الدكتور/ خالد بن حسين بن صالح بياري  .2    
معالي األستاذ/ محمد بن طالل بن محمد النحاس  .3    

األستاذ/ راشد بن ابراهيم بن محمد شريف  .4    
األستاذ/ سانجاي كابور   .5    

األستاذ/ روي تشيستنت   .6    
الدكتور/ ابراهيم بن عبدالرحمن بن حمد القاضي  .7    

األستاذ/ أسامة بن ياسين بن أحمد الخياري  .8    
األستاذ/ احمد بن محمد بن عبدالقادر العمران  .9    

املوافقــة ىلع املكافــآت والتعويضــات املدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة نظيــر عضويتهــم واملضمنــة يف تقريــر مجلــس   .7   
اإلدارة للفتــرة مــن 1 ينايــر 2017م وحتــى 31 ديســمبر 2017م.
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وأسماء األعضاء الحاضرين إلجتماع الجمعية كالتالي:  

الحضوراالسمم

3الدكتور/ عبداهلل بن حسن العبدالقادر1

✗األستاذ/ طه بن عبداهلل القويز2

3األستاذ/ محمد بن طالل النحاس3

✗الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي 4

✗األستاذ/ عمر بن محمد التركي5

3األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان6

3األستاذ/ صالح بن علي العذل7

3األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي8

3الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي9

يعــزى عــدم حضــور األســتاذ/طه بــن عبــداهلل القويــز، والدكتــور/ خليــل بــن عبدالفتــاح كــردي، واألستاذ/عـــمر بــن مـحـمـــد  	  
ــبقا. ــد مس ــم بمواعي ــي، الرتباطه الترك

www.stc.com.sa يمكن االطالع ىلع محاضر االجتماعات يف موقع الشركة اإللكتروني 	  

ثانيًا: الجمعية العامة العادية بتاريخ 2018/6/7م: 
ُعقــد االجتمــاع يف مقــر الشــركة الرئيــس بالريــاض، يــوم الخميــس  1439/9/23هـــ )املوافــق 2018/6/7م(، بعــد اكتمــال النصــاب   
ــة العامــة يف موقــع  ــج اجتمــاع الجمعي ــث بلغــت نســبة الحضــور )84,08%( مــن رأس املــال، وقــد جــرى نشــر نتائ ــي، حي القانون
ــة ىلع  ــت ىلع جــدول أعمــال الجمعي ــت نتيجــة التصوي ــخ 2018/6/10م وكان ــداول )www.tadawul.com.sa( بتاري ــة ت الســوق املالي

ــي:   النحــو التال

ــس االدارة يف  ــدورة الســابعة ملجل ــة ال ــدأ مــن 2018/6/7م وتنتهــي بنهاي ــي تب ــة والت ــة املراجع املوافقــة ىلع تشــكيل لجن  .1  
2021/4/28م، وىلع مهامهــا وضوابــط عملهــا، ومكافــآت أعضائهــا البالغــة )100.000( ريــال ســنويا لــكل عضــو، وذلــك وفقــا 

ــم: ــة ه ــاء اللجن ــادي، وأعض ــت الع ــة التصوي لطريق

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي  .1   
الدكتور/ خالد بن داود الفداغ  .2   

األستاذ/ خالد بن عبداهلل العنقري  .3   
األستاذ/ مدحت بن فريد توفيق   .4   

وأسماء األعضاء الحاضرين إلجتماع الجمعية كالتالي:  

الحضوراالسمم

3صاحب السمو امللكي األمير/محمد بن خالد العبداهلل الفيصل1

3الدكتور/خالد بن حسين بياري2

3األستاذ/ محمد بن طالل النحاس3

✗األستاذ/راشد بن ابراهيم شريف4

✗األستاذ/ سانجاي كابور5

✗األستاذ/ روي تشيستنت6

3الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي7

3األستاذ/ أسامة ياسين الخياري8

3األستاذ/ احمد بن محمد العمران9
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التقييم السنوي ملجلس اإلدارة   	 

ــخ 1439/7/4هـــ  ــه بتاري ــس اإلدارة يف اجتماع ــر مجل أق   
)املوافــق 2018/3/12م( سياســة تقييــم أداء مجلــس 
ــد  ــى تحدي ــة إل ــذه السياس ــدف ه ــه، وته اإلدارة ولجان
قواعــد العمــل والضوابــط املعنيــة بتقييــم أداء املجلــس 
والوفــاء  األداء،  وتطويــر  املتابعــة  لغــرض  ولجانــه، 

النظاميــة. باملتطلبــات 

سياسة الشركة يف توزيع األرباح   	

النظــام األســاس لشــركة  تنــص املــادة )45( مــن    
االتصــاالت الســعودية ىلع توزيــع أربــاح الشــركة الصافيــة 

اآلتــي:  الوجــه  ىلع  الســنوية 

يجنــب )10%( مــن صــايف األربــاح لتكويــن االحتياطــي   .1   
النظامــي للشــركة، ويجــوز أن تقــر الجمعيــة العامــة 
العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي 

املذكــور )30%( مــن رأس املــال املدفــوع .

2.  للجمعيــة العامــة العاديــة، بنــاء ىلع اقتــراح مجلــس    
اإلدارة، أن تجنــب نســبة مئويــة مــن األرباح الســنوية 
أو  لغــرض  يخصــص  اتفاقــي  احتياطــي  لتكويــن 

أغــراض تقررهــا الجمعيــة العامــة.

تكويــن  تقــرر  أن  العاديــة  العامــة  للجمعيــة   .3   
احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق 
مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر 
اإلمــكان ىلع املســاهمين، وللجمعيــة املذكــورة 
كذلــك أن تقتطــع مــن صــايف األربــاح مبالغ إلنشــاء 
ــة  ــركة أو ملعاون ــي الش ــة لعامل ــات اجتماعي مؤسس

مــا يكــون قائمــا مــن هــذه املؤسســات. 

يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك ىلع املســاهمين   .4   
املدفــوع. الشــركة  رأســمال  مــن   )%5( تمثــل  نســبة 

ــررة يف املــادة )21( مــن  ــاة األحــكام املق مــع مراع  .5   
ــعودية،  ــاالت الس ــركة االتص ــاس لش ــام األس النظ
للجمعيــة  الشــركات،  نظــام  مــن   )76( واملــادة 
ــاء  ــأة أعض ــدم مكاف ــد ماتق ــص بع ــة تخصي العام
مجلــس اإلدارة، ىلع أن يكــون اســتحقاق هــذه 
املكافــأة نســبة تمثــل )%5( مــن رأســمال الشــركة 

املدفــوع. 

للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر -بنــاء ىلع اقتــراح   .6   
مجلــس اإلدارة-توزيــع الباقــي بعــد ماتقــدم)إن 
مــن  إضافيــة  كحصــة  املســاهمين  ىلع  وجــد( 
ــة  ــاح مرحلي ــع أرب ــركة توزي ــوز للش ــا يج ــاح. كم األرب
ىلع مســاهميها بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع 
ــاء ىلع تفويــض صــادر مــن قبــل  ــك بن ســنوي، وذل

اإلدارة. العاديــة ملجلــس  العامــة  الجمعيــة 

كمــا تنــص املــادة )46( مــن النظــام األســاس لشــركة    
االتصــاالت الســعودية ىلع أنــه "يســتحق املســاهم 

حصتــه يف األربــاح؛ وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر 
يف هــذا الشــأن، ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ 
األســهم  ملالكــي  األربــاح  أحقيــة  وتكــون  التوزيــع 
ــوم  ــة الي ــاهمين يف نهاي ــجالت املس ــجلين يف س املس
ــا  ــرر توزيعه ــاح املق ــع األرب ــتحقاق، وتدف ــدد لالس املح
ــي  ــات الت ــد واآللي ــكان واملوعي ــاهمين يف امل ىلع املس
يحددهــا مجلــس اإلدارة وفقــا للتعليمــات التــي تصدرهــا 

ــة".  ــات املختص الجه

اجتماعــه  أقــر يف  قــد  الشــركة  إدارة  مجلــس  وكان    
ــق 2015/11/10م(  ــخ 1437/1/28هـــ )املواف ــد بتاري املنعق
ــنوات  ــالث س ــدة ث ــركة مل ــاح للش ــع األرب ــة توزي سياس
ــدت  ــام 2015م، واعتم ــن الع ــع م ــع الراب ــن الرب ــة م بداي
ــام 2015م. و  ــة لع ــة العام ــاع الجمعي ــة يف اجتم السياس
هــي سياســة توزيعــات تقــوم ىلع أســاس الحفــاظ ىلع 
حــد أدنــى مــن التوزيعــات للســهم الواحــد ىلع أســاس 
ــنوات  ــاح للس ــع األرب ــون توزي ــث يك ــنوي، بحي ــع س رب
الثــالث متماشــيا مــع هــذه السياســة، وهــي ىلع النحــو 

ــي: التال

ريــال  بتوزيــع  الســعودية  االتصــاالت  تلتــزم شــركة    
ســعودي واحــد عــن كل ربــع ســنة، وذلــك ملــدة 
الســنوات الثــالث كمــا أقــر مجلــس اإلدارة يف اجتماعــه 
ــخ 1440/4/9هـــ )املوافــق 2018/12/16م(،  املنعقــد بتاري
سياســة توزيــع األربــاح، التــي تقــوم ىلع أســاس الحفــاظ 
ىلع حــد أدنــى مــن التوزيعــات للســهم الواحــد ىلع 
ــعودي  ــال س ــع ري ــك بتوزي ــنوي، وذل ــع س ــاس رب أس
واحــد عــن كل ربــع ســنة، ملــدة ثــالث ســنوات قادمــة 
ابتــداًء مــن الربــع الرابــع للعــام املالــي 2018م، وســوف 
ــث تخضــع  ــة، بحي تنظــر الشــركة بدفــع توزيعــات إضافي
هــذه التوزيعــات اإلضافيــة ملوافقــة مجلــس اإلدارة بعــد 
تقييــم الوضــع املالــي للشــركة والتوقعــات املســتقبلية 
واملتطلبــات الرأســمالية للشــركة، ومــن املرجــح أن 
تتفــاوت هــذه التوزيعــات اإلضافيــة مــن ربــع ســنة إلــى 
ــات  ــة توزيع ــا أن سياس ــركة. كم ــاء ىلع أداء الش ــر بن آخ

ــي:  ــاًء ىلع التال ــر بن ــة للتغيي ــتظل قابل ــاح س األرب

أي تغييرات جوهرية يف اســتراتيجية الشــركة وأعمالها،      
ــا  ــل به ــي تعم ــة الت ــة التجاري ــك البيئ ــا يف ذل )بم  

. الشــركة(

والضوابــط  والتشــريعات  واألنظمــة،  القوانيــن،      
الشــركة. لهــا  تخضــع  التــي  للقطــاع  املنظمــة 

أي التزامــات أو تعهــدات لجهــات مصرفيــة أو تمويلية      
ــي،  ــف االئتمان ــات وكاالت التصني ــة متطلب أو مقابل
ــت  ــن وق ــركة م ــة ىلع الش ــون ملزم ــد تك ــي ق الت

ــر.  آلخ

ورفــع مجلــس اإلدارة يف اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ    
1440/4/9هـــ )املوافق 2018/12/16م( سياســـــة توزيـــع 

العتمادهــا. العامــة  الجـمعـيـــة  إلــى  األربــاح 

يعــزى عــدم حضــور األستاذ/راشــد بــن ابراهيــم شــريف، واألســتاذ/ ســانجاي كابــور، واألســتاذ/ روي تشيســتنت،، الرتباطهــم  	  
ــبقا. ــد مس بمواعي

 www.stc.com.sa يمكن االطالع ىلع محاضر االجتماعات يف موقع الشركة اإللكتروني 	  
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وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء  
مجلس اإلدارة وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين شركة االتصاالت السعودية )الدورة السادسة(  

اسم العضوم
2018/4/27مبداية العام 2018م

نسبة التغييرصايف التغيير
أدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد األسهم

0%0-1,000-1,000الدكتور/ عبداهلل بن حسن العبدالقادر1

0%0-0-0األستاذ/ طه بن عبداهلل القويز2

0%0-0-0معالي األستاذ/ محمد بن طالل النحاس3

0%0-0-0الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي 4

0%0-0-0األستاذ/ عمر بن محمد التركي5

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

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

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

0%0-2,666-2,666الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي9

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

اسم الشركة اسم العضوم
التابعة

2018/4/27مبداية العام 2018م
نسبة التغييرصايف التغيير

أدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهم

0%0-0-0ال يوجدالدكتور/ عبداهلل بن حسن العبدالقادر1

0%0-0-0ال يوجداألستاذ/ طه بن عبداهلل القويز2

0%0-0-0ال يوجدمعالي األستاذ/ محمد بن طالل النحاس3

0%0-0-0ال يوجدالدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي 4

0%0-0-0ال يوجداألستاذ/ عمر بن محمد التركي5

0%0-0-0ال يوجداألستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان6

0%0-0-0ال يوجداألستاذ/ صالح بن علي العذل7

0%0-0-0ال يوجداألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي8

0%0-0-0ال يوجدالدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي9
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وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء  
مجلس اإلدارة وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين شركة االتصاالت السعودية )الدورة السابعة(  

اسم العضوم
نهاية العام 2018م2018/4/28م

نسبة التغييرصايف التغيير
أدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد األسهم

صاحب السمو امللكي األمير/محمد بن خالد ١
0%0-14,823-14,823العبداهلل الفيصل

0%0-2,000-2,000الدكتور/خالد بن حسين بياري2

0%0-0-0األستاذ/ محمد بن طالل النحاس3

0%0-0-0األستاذ/راشد بن ابراهيم شريف4

0%0-0-0األستاذ/ سانجاي كابور5

0%0-0-0األستاذ/ روي تشيستنت6

0%0-2,666-2,666الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي7

0%0-0-0األستاذ/ أسامة  بن ياسين الخياري8

0%0-0-0األستاذ/ احمد بن محمد العمران9

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

اسم الشركة اسم العضوم
التابعة

نهاية العام 2018م2018/4/28م
نسبة التغييرصايف التغيير

أدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهم

صاحب السمو امللكي األمير/محمد بن 1
0%0-0-0ال يوجدخالد العبداهلل الفيصل

0%0-0-0ال يوجدالدكتور/خالد بن حسين بياري2

0%0-0-0ال يوجداألستاذ/ محمد بن طالل النحاس3

0%0-0-0ال يوجداألستاذ/راشد بن ابراهيم شريف4

0%0-0-0ال يوجداألستاذ/ سانجاي كابور5

0%0-0-0ال يوجداألستاذ/ روي تشيستنت6

0%0-0-0ال يوجدالدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي7

0%0-0-0ال يوجداألستاذ/ أسامة  بن ياسين الخياري8

0%0-0-0ال يوجداألستاذ/ احمد بن محمد العمران9
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وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود  
لكبار التنفيذيين يف أسهم أو أدوات دين شركة االتصاالت السعودية  

اسم العضوم
نهاية العام 2018مبداية العام 2018م

نسبة التغييرصايف التغيير
أدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهم

0%0-0-0  م. ناصر بن سليمان الناصر1

0%0-0-0أ. شنك اوزير سيردار2

0%0-0-0د. طارق بن محمد عناية3

0%0-0-0أ. أمين بن فهد الشدي4

0%0-0-0د. حمود بن محمد القصير5

0%0-0-0م. عماد بن عودة العودة6

0%0-0-0 جيرمي سيل7

0%0-0-0م. عبداهلل عبدالرحمن الزمامي8

0%0-0-0م. هيثم بن محمد الفرج9

0%0-0-0أ. عبداهلل بن محسن العويني10

0%0-4,500-4,500أ. عبدالعزيز بن عبداهلل القطعي11

0%0-52-52م. محمد بن عبدالعزيز الحقباني12

0%0-0-0أ. رياض بن سعيد معوض13

0%0-0-0أ. رياض بن حمدان العنزي14

0%0-0-0م. معيض بن هويج اليامي15

0%0-0-0م. أحمد بن مسفر الغامدي16

0%0-0-0م. محمد بن عبداهلل العبادي17

0%0-0-0محمد حمد عبداهلل السليمان18

0%0-0-0أ. سلطان بن حسن بن سعيد19

0%0-0-0د. خالد بن منصور البراك20

0%0-0-0أ. ماركوس جولدير21

0%0-0-0أ. وجناند ارنست فان تيل22

0%0-0-0أ. االن فرانسيس ويالن23

0%0-0-0أ. عبد اهلل بن صايل العنزي24

0%0-0-0عاطف أحمد25

0%0-0-0ديمتريوس لولياس26

0%0-0-0رأفت باري مالك27

0%0-0-0علي عبداهلل حميد الفقيه الحربي28

0%0-0-0بدر عبداهلل سليمان اللهيب29

0%0-0-0م. آنف بن أحمد أبانمي30
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وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود
لكبار التنفيذيين يف أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة

اسم الشركة التابعةاسم العضوم
صايف نهاية العام 2018مبداية العام 2018م

نسبة التغييرالتغيير
أدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهم

0%0-0-0ال يوجد  م. ناصر بن سليمان الناصر1

0%0-0-0ال يوجدأ. شنك اوزير سيردار2

0%0-0-0ال يوجدد. طارق بن محمد عناية3

0%0-0-0ال يوجدأ. أمين بن فهد الشدي4

0%0-0-0ال يوجدد. حمود بن محمد القصير5

0%0-0-0ال يوجدم. عماد بن عودة العودة6

0%0-0-0ال يوجد جيرمي سيل7

0%0-0-0ال يوجدم. عبداهلل عبدالرحمن الزمامي8

0%0-0-0ال يوجدم. هيثم بن محمد الفرج9

0%0-0-0ال يوجدأ. عبداهلل بن محسن العويني10

0%0-0-0ال يوجدأ. عبدالعزيز بن عبداهلل القطعي11

0%0-0-0ال يوجدم. محمد بن عبدالعزيز الحقباني12

0%0-0-0ال يوجدأ. رياض بن سعيد معوض13

0%0-0-0ال يوجدأ. رياض بن حمدان العنزي14

0%0-0-0ال يوجدم. معيض بن هويج اليامي15

0%0-0-0ال يوجدم. أحمد بن مسفر الغامدي16

0%0-0-0ال يوجدم. محمد بن عبداهلل العبادي17

0%0-0-0ال يوجدمحمد حمد عبداهلل السليمان18

0%0-0-0ال يوجدأ. سلطان بن حسن بن سعيد19

0%0-0-0ال يوجدد. خالد بن منصور البراك20

0%0-0-0ال يوجدأ. ماركوس جولدير21

0%0-0-0ال يوجدأ. وجناند ارنست فان تيل22

0%0-0-0ال يوجدأ. االن فرانسيس ويالن23

0%0-0-0ال يوجدأ. عبد اهلل بن صايل العنزي24

0%0-0-0ال يوجدعاطف أحمد25

0%0-0-0ال يوجدديمتريوس لولياس26

0%0-0-0ال يوجدرأفت باري مالك27

0%0-0-0ال يوجدعلي عبداهلل حميد الفقيه الحربي28

0%0-0-0ال يوجدبدر عبداهلل سليمان اللهيب29

0%0-0-0ال يوجدم. آنف بن أحمد أبانمي30
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حوكمة الشركة   	

بعــد صــدور نظــام الشــركات باملرســوم امللكــي رقــم   
ــة  ــة حوكم ــدور الئح ــخ 1437/1/28هـــ، وص م/3 يف تاري
ــخ  ــة بتاري ــوق املالي ــة الس ــس هيئ ــن مجل ــركات ع الش
ــركة  ــدت ش ــق 2017/2/13م(؛ عم 1438/5/16هـــ )املواف
ــث نظامهــا األساســي  ــى تحدي االتصــاالت الســعودية إل
اإلدارة  مجلــس  عمــل  ولوائــح  الحوكمــة،  والئحــة 
ــآت،  ــيحات واملكاف ــة، والترش ــة )التنفيذي ــه املنبثق ولجان
نظــام  مــع  يتوافــق  بمــا  واالســتثمار(،  واملراجعــة، 

الشــركات الجديــد والئحــة حوكمــة الشــركات.

ــركة،  ــاس للش ــام األس ــل النظ ــاد تعدي ــم اعتم ــد ت وق  
ــة  ــآت والئح ــيحات واملكاف ــة الترش ــل لجن ــة عم والئح
عمــل لجنــة املراجعــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة 
للشــركة بتاريــخ 1439/07/13هـــ )املوافــق 2017/4/10م(، 
ــركة  ــة الش ــة حوكم ــس اإلدارة الئح ــد مجل ــا اعتم كم
لجانــه  عمــل  ولوائــح  املجلــس  عمــل  والئحــة 
)التنفيذيــة، واالســتثمار(   بتاريــخ 1439/3/4هـــ )املوافــق 

2017/11/22م(.

وقــد تــم تطبيــق جميــع أحــكام الئحــة حوكمة الشــركات   
ــام  ــة ع ــة، ويف بداي ــوق املالي ــة الس ــن هيئ ــادرة م الص
2018م، وتــم تطبيــق املــادة رقــم )84( )سياســة االبــالغ 
ــادة  ــاد(، وامل ــالس والفس ــش واالخت ــاالت الغ ــن ح ع
ــت  ــد أن تم ــي( بع ــلوك املهن ــة الس ــم )86( )سياس رق
عليهمــا يف اجتمــاع مجلــس  اإلدارة بتاريــخ  املوافقة

2018/3/21م.

الرقابة الداخلية    
ــابات  ــجالت الحس ــأن س ــركة ب ــس إدارة الش ــر مجل يق  
ــة  ــة الداخلي ــام الرقاب ــح، وأن نظ ــكل الصحي ــدت بالش أع
ــة،  ــاءة عالي ــليمة وكف ــس س ــدت ىلع أس ــا أع وإجراءاته
ــدرة  ــر يف ق ــد تؤث ــة، ق ــود ملحوظــات جوهري ــدون وج ب

الشــركة ىلع مواصلــة نشــاطها.

ــس اإلدارة  ــن مجل ــة م ــة املنبثق ــة املراجع ــوم لجن وتق  
ــوم  ــي تق ــة الت ــة الداخلي ــال املراجع ــراف ىلع أعم باإلش
ــام  ــة نظ ــة وفاعلي ــدى كفاي ــص م ــكل دوري بفح بش
وإجــراءات الرقابــة الداخليــة بمــا يمكــن مــن توفيــر تقويم 
مســتمر لنظــام الرقابــة الداخليــة ومــدى فاعليتــه. ويأتــي 
ــول ىلع  ــس اإلدارة يف الحص ــداف مجل ــن أه ــك ضم ذل

ــة  ــم وفاعلي ــالمة تصمي ــدى س ــن م ــول ع ــاع معق اقتن
أداء نظــام الرقابــة الداخليــة بالشــركة، حيــث قامــت 
لجنــة املراجعــة يف هــذا الســبيل، وخــالل العــام املالــي 
خاللهــا  ناقشــت  اجتماعــات  عشــرة  بعقــد  2018م، 
عــددًا مــن املوضوعــات ذات الصلــة بأعمــال اللجنــة 
ومنهــا ىلع ســبيل املثــال مراجعــة القوائــم املاليــة 
ــركة  ــال يف الش ــدات األعم ــة وح ــتثمارات ومراجع واالس
واملــوارد  الشؤون االســتراتيجية والتنظيمية  وكذلــك 
البشــرية واملشــتريات إضافــة إلــى مراجعــة أنظمــة تقنيــة 
ــك بحضــور املســؤولين يف  املعلومــات وأنشــطتها، وذل
ــركة،  ــة بالش ــات ذات العالق ــة والقطاع ــة الداخلي املراجع
إلــى غيــر ذلــك مــن املســائل املتعلقــة بســير العمــل يف 

ــب. ــع الجوان ــن جمي ــركة م الش

املراجعة الداخلية    	

تقــوم املراجعــة الداخلية يف شــركة االتصاالت الســعودية   
باســتقاللية  واستشــارية  تأكيديــة  خدمــات  بتقديــم 
ــات  ــين العملي ــة وتحس ــة قيم ــرض إضاف ــة بغ وموضوعي
ــة  ــاعد املراجع ــا. وتس ــركة العلي ــداف الش ــق أه وتحقي
الداخليــة الشــركة يف تحقيــق أهدافهــا مــن خــالل تبنــي 
مدخــل منتظــم لتقويــم وتحســين فاعليــة إدارة املخاطــر 
والرقابــة الداخليــة. وقــد قامــت املراجعــة الداخليــة 
بتنفيــذ العديــد مــن عمليــات املراجعــة الدوريــة والخاصــة 
ــل  ــن قب ــدة م ــنوية املعتم ــة الس ــة املراجع ــا لخط وفق
لجنــة املراجعــة بهــدف إعطــاء التأكيــدات الالزمــة بشــأن 
فاعليــة وكفــاءة الرقابــة الداخليــة وإدارة املخاطــر يف 
الشــركة، مــع التركيــز ىلع األنشــطة والوظائــف ذات 
املخاطــر العاليــة. وشــملت خطــة املراجعة الســنوية-ىلع 
ســبيل املثال-مراجعــة السياســات واإلجــراءات املتعلقــة 
باملشــتريات والشــؤون االســتراتيجية وتقنيــة املعلومــات 
ــا  ــاع املالي، كم ــى القط ــة إل ــال باإلضاف ــدات األعم ووح
ــارية  ــات استش ــم خدم ــة بتقدي ــة الداخلي ــوم املراجع تق
ــين  ــة يف تحس ــع اإلدارة التنفيذي ــاهمة م ــرض املس بغ
كفــاءة عمليــات الشــركة املختلفــة وفاعليتهــا،  وخفــض 
ــى  ــة إل ــرادات، إضاف ــد اإلي ــن فق ــد م ــف، والح التكالي
اإلســهام يف مراجعــة القوائــم املاليــة األوليــة والســنوية 
ــأن  ــة، علمــا ب ــة الخارجي وتنســيق أعمــال الجهــات الرقابي
عمليــات املراجعــة املشــار اليهــا لــم تظهــر وجــود 

ــة. ــات جوهري ملحوظ

فقد وزعت الشركة ارباح نقدية ىلع مساهمي الشركة عن الربع 
األول والثاني والثالث من العام 2018م بمبلغ وقدره )2,000( مليون 

ريال سعودي عن كل ربع بواقع )1(  ريال سعودي عن كل سهم.



63 التقرير السنوي لشركة االتصاالت السعودية لعام 2018م 

سجل املساهمين   	

تم الطلب )13( مرة لسجل املساهمين من شركة مركز ايداع االوراق املالية خالل عام 2018م وذلك لألغراض التالية :  

تحديث سجل املساهمين شهريا .   	 	

توزيع االرباح الربع سنوية .   	 	

عقد الجمعية العمومية .     

مبررات الطلبتاريخ طلب سجل املساهمينم

تحديث سجل املساهمين شهريًا2018/1/31م1

تحديث سجل املساهمين شهريًا2018/2/28م2

تحديث سجل املساهمين شهريًا2018/3/29م3

تحديث سجل املساهمين شهريًا2018/4/24م4

عقد الجمعية العامة2018/4/26م5

توزيع االرباح الربع سنوية الربع الرابع لعام 2018/4/302017م6

توزيع االرباح الربع سنوية الربع االول لعام 2018/5/92018م7

عقد الجمعية العامة2018/6/7م8

توزيع االرباح الربع سنوية الربع الثاني لعام 2018/8/22018م9

تحديث سجل املساهمين شهريًا2018/9/30م10

توزيع االرباح الربع سنوية الربع الثالث لعام 2018/10/312018م11

تحديث سجل املساهمين شهريًا2018/11/30م12

تحديث سجل املساهمين الشهري2018/12/31م13

ثالثًا: توزيع األرباح واملكافآت وتوصيات مجلس اإلدارة 
توزيعات األرباح    	

ــرة الثــالث ســنوات القادمــة والتــي بــدأت مــن الربــع الرابــع مــن عــام  ــاح لفت تماشــيا مــع سياســة الشــركة يف توزيــع األرب  
ــة العامــة  ــر 2015م( واعتمدتهــا الجمعي ــخ 28 محــرم 1437هـــ )املوافــق 10 نوفمب ــي أقرهــا مجلــس اإلدارة بتاري 2015م، والت
ــال  ــع ري ــات بواق ــن التوزيع ــى م ــد أدن ــاظ ىلع ح ــاس الحف ــوم ىلع أس ــات تق ــة توزيع ــي سياس ــل 2016م، وه ــخ 4 أبري بتاري
ســعودي لــكل ســهم ىلع أســاس ربــع ســنوي، فقــد وزعــت الشــركة اربــاح نقديــة ىلع مســاهمي الشــركة عــن الربــع األول 
والثانــي والثالــث مــن العــام 2018م بمبلــغ وقــدره )2,000( مليــون ريــال ســعودي عــن كل ربــع بواقــع )1(  ريــال ســعودي عــن 

ــهم. كل س

ــركة  ــاهمي الش ــة ىلع مس ــاح نقدي ــع أرب ــق 2018/12/16م( ، بتوزي ــخ 1440/4/9هـــ )املواف ــس اإلدارة بتاري ــى مجل ــا أوص كم  
عــن الربــع الرابــع مــن عــام 2018م، بمبلــغ وقــدره )2,000( مليــون ريــال ســعودي بواقــع )1( ريــال ســعودي عــن كل ســهم، 
باإلضافــة لذلــك وبعــد تقييــم الوضــع املالــي والتوقعــات املســتقبلية واملتطلبــات الرأســمالية للشــركة أوصــى مجلــس اإلدارة 
ــة  ــد موافق ــة -بع ــاح املوزع ــي األرب ــح إجمال ــك يصب ــام 2018م، وبذل ــن ع ــدة ع ــرة واح ــايف مل ــع إض ــال كتوزي ــع )2( ري بتوزي
الجمعيــة- عــن عــام 2018م مبلــغ )12,000( مليــون ريــال ســعودي، بواقــع )6( ريــال ســعودي للســهم الواحــد، و فيمــا يلــي 

ــام 2018م: ــن ع ــات ع ــان للتوزيع بي

إجمالي التوزيعالبيان
)ماليين الرياالت(

نصيب السهم
تاريخ التوزيعتاريخ االستحقاقتاريخ اإلعالن)ريال(

2018/05/28م2018/05/07م2018/04/22م2,0001توزيعات نقدية عن الربع األول 2018م

2018/08/16م2018/07/31م2018/07/26م2,0001توزيعات نقدية عن الربع الثاني 2018م

2018/11/20م2018/10/29م2018/10/24م2,0001توزيعات نقدية عن الربع الثالث 2018م

2019/05/16م2019/04/24م2018/12/16م2,0001توزيعات نقدية عن الربع الرابع 2018م

2019/05/16م2019/04/24م2018/12/16م4,0002توزيع إضايف ملرة واحدة عن عام 2018م

12,0006إجمالي التوزيعات
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مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين   	

وافقــت الجمعيــة العامــة للشــركة لعــام 2017م، ىلع سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه، وىلع مكافــآت أعضــاء   
ــس،  ــه يف املجل ــر عضويت ــال، نظي ــة )200,000( ري ــأة بقيم ــس اإلدارة ىلع مكاف ــو مجل ــل عض ــث يحص ــة، حي ــة املراجع لجن
ويحصــل ىلع مكافــأة بقيمــة )200,000( ريــال، نظيــر عضويتــه يف لجــان املجلــس، وبــدل حضــور جلســات املجلــس واللجــان 
بقيمــة )5,000( ريــال، عــن كل جلســة، ويحصــل عضــو لجنــة املراجعــة ىلع مكافــأة بقيمــة )100,000( ريــال، نظيــر عضويتــه يف 

ــة املراجعــة. لجن

وبلغــت مكافــآت وبــدالت أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة عــن حضورهــم لجلســات املجلــس ولجانــه خــالل الســنة املنتهيــة يف   
2018م إضافــة إلــى أكبــر خمســة تنفيذييــن يف الشــركة بمــا فيهــم الرئيــس التنفيــذي، والرئيــس التنفيــذي للماليــة خــالل عــام 

ــاه: 2018م وفــق الجــدول أدن

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة   
للدورة السادسة املنتهية يف 2018/4/27م  

)ريال(

املكافآت املتغيرةاملكافآت الثابتة
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أواًل : األعضاء املستقلين

-220,000-------220,000---1200,00020,000- صالح بن علي العذل

2- عبدالرحمن بن 
-220,000-------220,000---200,00020,000عبدالعزيز مازي

3- إبراهيم بن عبدالرحمن 
-220,000-------220,000---200,00020,000القاضي

-660,000-------660,000---600,00060,000املجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

1- عبداهلل بن حسن 
-220,000-------220,000---200,00020,000العبدالقادر

-220,000-------220,000---2200,00020,000- طه بن عبداهلل القويز

3- محمد بن طـــالل 
-220,000-------220,000---200,00020,000الـنحـاس

4- خليل بن عبدالفتاح 
-220,000-------220,000---200,00020,000كردي

-220,000-------220,000---5200,00020,000-عمر بن محمد التركي

6- عبدالعزيز بن هبدان 
-220,000-------220,000---200,00020,000الهبدان

-1,320,000-------1,320,000---1,200,000120,000املجموع

ثالثًا : األعضاء التنفيذيين

---------------اليوجد

---------------املجموع 

1,980,000-------1,980,000---1,800,000180,000املجموع الكلي 

وافق مجلس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 1438/6/14هـ )املوافق 2017/3/13م(، ىلع تعديل مكافأة رئيس مجلس اإلدارة؛   
لتكون )100,000( مائة ألف ريال شهريا.
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مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة   
للدورة السابعة التي بدأت يف 2018/4/28م  

)ريال(

املكافآت املتغيرةاملكافآت الثابتة
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أواًل : األعضاء املستقلين

1- صاحب السمو امللكي 
األمير/محمد بن خالد 

العبداهلل الفيصل
-20,000---20,000-------20,000-

2- الدكتور/ إبراهيم بن 
-20,000-------20,000---20,000-عبدالرحمن القاضي

3- األستاذ/ أسامة بن 
-20,000-------20,000---20,000-ياسين الخياري

-60,000-------60,000---60,000-املجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

1- الدكتور/خالد بن حسين 
-20,000-------20,000---20,000-بياري*

2- األستاذ/ محمد بن 
-15,000-------15,000---15,000-طالل النحاس

3- األستاذ/راشد بن 
-20,000-------20,000---20,000-ابراهيم شريف*

4- األستاذ/ سانجاي 
-20,000-------20,000---20,000-كابور*

5- األستاذ/ روي 
-15,000-------15,000---15,000-تشيستنت*

6- األستاذ/ احمد بن 
-20,000-------20,000---20,000-محمد العمران

-110,000-------110,000---110,000-املجموع

ثالثًا : األعضاء التنفيذيين

---------------اليوجد

---------------املجموع 

-170,000-------170,000---170,000-املجموع الكلي 

وافق مجلس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 1438/6/14هـ )املوافق 2017/3/13م(، ىلع تعديل مكافأة رئيس مجلس اإلدارة؛   
لتكون )100,000( مائة ألف ريال شهريا، كما وافق يف اجتماعه املنعقد بتاريخ  1439/8/22هـ )املوافق 2018/5/8م(، ىلع تحديد 

مكافأة نائب رئيس مجلس اإلدارة بقيمة )100,000( مائة ألف ريال شهريا.

* يورد بدل حضور جلسات املجلس ملمثلي   
صندوق االستثمارات العامة إلى الصندوق.
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)مكافآت أعضاء اللجان يف الدورة السادسة املنتهية يف 2018/4/27م(  

املكافآت الثابتة اللجاناالسم
)عدا بدل حضور الجلسات(

بدل حضور 
املجموعجلسات

64,79610,00074,796	التنفيذيةالدكتور/ عبداهلل بن حسن العبدالقادر

	الترشيحات واملكافآتاألستاذ/ طه بن عبداهلل القويز
64,79635,00099,796	االستثمار

64,79610,00074,796	االستثماراألستاذ/ محمد بن طـالل النحاس

	املراجعةالدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي
64,79645,000109,796	الحوكمة واملخاطر وااللتزام

	التنفيذيةاألستاذ/ عمر بن محمد التركي
64,79635,00099,796	الترشيحات واملكافآت

	املراجعةاألستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان
64,79640,000104,796	االستثمار

	الترشيحات واملكافآتاألستاذ/ صالح بن علي العذل
64,79635,00099,796	االستثمار

	التنفيذيةاألستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز مازي
64,79620,00084,796	االستثمار

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي
	التنفيذية

	الترشيحات واملكافآت
	الحوكمة واملخاطر وااللتزام

64,79650,000114,796

100,00030,000130,000	املراجعة )عضو خارجي(األستاذ/ خالد بن محمد الخويطر

100,00030,000130,000	املراجعة )عضو خارجي(الدكتور  / خالد بن داود الفداغ 

	الحوكمة واملخاطر وااللتزام األستاذ /عبد اهلل بن ابراهيم الهويش
100,00015,000115,000     )عضو خارجي(

	الحوكمة واملخاطر وااللتزاماألستاذ / بكر بن عبد اللطيف الهبوب
100,00015,000115,000     )عضو خارجي(

983,164370,0001,353,164املجمــــــــــوع
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)مكافآت أعضاء اللجان يف الدورة السابعة املبتدئة يف 2018/4/28م(  

املكافآت الثابتة اللجاناالسم
)عدا بدل حضور الجلسات(

بدل حضور 
املجموعجلسات

صاحب السمو امللكي األمير/محمد بن خالد 
العبداهلل الفيصل

	التنفيذية
135,20430,000165,204	االستثمار

135,20415,000150,204	التنفيذيةالدكتور/خالد بن حسين بياري

135,20415,000150,204	االستثماراألستاذ/ محمد بن طالل النحاس

135,20415,000150,204	االستثماراألستاذ/راشد بن ابراهيم شريف

135,20415,000150,204	التنفيذيةاألستاذ/ سانجاي كابور

135,20410,000145,204	االستثماراألستاذ/ روي تشيستنت

	التنفيذيةالدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي
135,20435,000170,204	املراجعة

135,20420,000155,204	الترشيحات واملكافآتاألستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري

135,20420,000155,204	الترشيحات واملكافآتاألستاذ/ احمد بن محمد العمران

-20,00020,000	املراجعة )عضو خارجي(الدكتور / خالد بن داود الفداغ

-20,00020,000	املراجعة )عضو خارجي(األستاذ/ خالـد بن عبداهلل العـنــقــري

-20,00020,000	املراجعة )عضو خارجي(األستاذ/ مـدحــت بن فــريـد تــوفــيـق

-15,00015,000	التنفيذية )عضو خارجي(األستاذ/ سلطان بن عبدامللك آل الشيخ

-15,00015,000	التنفيذية )عضو خارجي/ تنفيذي(املهندس/ ناصر بن سليمان الناصر

-20,00020,000	الترشيحات واملكافآت )عضو خارجي(األستاذ/ جون براند

-15,00015,000	الترشيحات واملكافآت )عضو خارجي(األستاذة/ هدى بنت محمد الغصن

-15,00015,000	االستثمار )عضو خارجي(األستاذ/ مازن بن أحمد الجبير

1,216,836315,0001,531,836املجمــــــــــوع
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مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين   
)من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية خالل عام 2018م(  

)ريال(

املكافآت املتنغيرةاملكافآت الثابتة

مكافأت نهاية 
الخدمة

مجموع 
مكافآت 

التنفيذيين 
عن عضوية 

مجالس 
إدارات 
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14,496,6405,605,4431,714,43836,069,897--14,496,640--14,253,375-11,011,5003,241,875املجموع

األحداث الالحقة   •
ــادى  ــخ 4 جم ــد بتاري ــه املنعق ــس اإلدارة يف اجتماع ــق مجل واف
االول 1440هـــ )املوافــق 10 ينايــر 2019م( ىلع شــراء حصــة إضافيــة 
مقدارهــا )39%( يف شــركة فيرجــن موبايــل الســعودية بمبلــغ 151 
مليــون ريــال ســعودي ىلع ان يتــم اســتكمال اإلجــراءات القانونيــة 
ــة  ــا حص ــع بعده ــام 2019 لترتف ــالل ع ــة خ ــات النظامي واملوافق
مجموعــة االتصــاالت الســعودية يف شــركة فيرجــن موبايــل 

ــى )%49(. ــعودية  ال الس

قامــت املجموعــة خــالل شــهر فبرايــر مــن عــام 2019م باالكتتــاب 
يف إصــدارات صكــوك حكوميــة بمبلــغ 1,772 مليــون ريال ســعودي. 

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

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  

ــذ  ــليمة وُنف ــس س ــد ىلع أس ــة أع ــة الداخلي ــام الرقاب أن نظ  
ــة.   بفاعلي

ــدرة  ــأن ق ــر بش ــك يذك ــس أي ش ــدى املجل ــد ل ــه ال يوج أن  
الشــركة ىلع مواصلــة نشــاطها.

ــة يف  ــنة املنتهي ــدة للس ــة املوح ــم املالي ــداد القوائ ــم إع ت  
ــي  ــر املال ــة للتقري ــر الدولي ــا للمعايي ــمبر 2018م وفق 31 ديس
املعتمــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية واملعاييــر  و 
الســعودية  الهيئــة  مــن  املعتمــدة  األخــرى  اإلصــدارات 

القانونييــن. للمحاســبين 

لــم ُتبّلــغ الشــركة عــن أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري تملــك   
ــام  ــالل ع ــركة خ ــدرة للش ــهم املص ــن األس ــر م )5%( أو أكث

2018م.

ــهم أو أي  ــى أس ــل إل ــة للتحوي ــن قابل ــد أي أدوات دي ال يوج  
ــابهة  ــوق مش ــاب أو حق ــق اكتت ــرات ح ــار أو مذك ــوق خي حق

أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل عــام 2018م.

ــركة  ــه الش ــت ب ــاء قام ــراء أو إلغ ــترداد أو ش ــد أي اس ال يوج  
خــالل عــام 2018م ألي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد.

ــاء  ــد أعض ــه أح ــازل بموجب ــاق تن ــات أو اتف ــد أي ترتيب ال يوج  
مجلــس إدارة الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي راتــب 

ــض. أو تعوي

ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي   
ــاح. ــوق يف األرب ــن أي حق ــركة ع الش

ال يوجــد أي عقــد تكــون الشــركة طرفــا فيــه وتوجــد أو كانــت   
ــس اإلدارة  ــاء مجل ــد أعض ــة ألح ــة جوهري ــه مصلح ــد في توج
ــة أو ألي  ــذي للمالي ــس التنفي ــذي أو الرئي ــس التنفي أو الرئي
شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم، فيمــا عــدا مــا تــم ذكــره يف 

ــح األطــراف ذات العالقــة. وصــف مصال

لــم تقــدم الشــركة قرضــا نقديــا مــن أي نــوع ألعضــاء   
مجلــس إدارتهــا أو ضمنــت أي قــرض عقــده واحــد منهــم مــع 

ــره. غي

ــاء  ــود ألعض ــاب تع ــوق اكتت ــار أو حق ــوق خي ــد أي حق ال يوج  
ــن أو أزواجهــم أو أوالدهــم  ــار التنفيذيي ــس اإلدارة أو كب مجل

ــر.  القص

ــظ  ــه دون تحف ــدى رأي ــد أب ــركة ق ــي للش ــع الخارج إن املراج  
ىلع القوائــم املاليــة املوحــدة لعــام 2018م.

التوصيات: 
يوصــي مجلــس إدارة شــركة االتصــاالت الســعودية الجمعيــة 

ــي: ــركة بمايل ــة للش العام

ــنة  ــن الس ــس اإلدارة ع ــر مجل ــة ىلع تقري ــت باملوافق التصوي  .1
2018/12/31م. يف  املنتهيــة  املاليــة 

ــركة  ــابات الش ــع حس ــر مراج ــة ىلع تقري ــت باملوافق التصوي   .2
2018/12/31م.  املنتهيــة يف  املاليــة  للســنة 
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التصويــت باملوافقــة ىلع القوائــم املاليــة املوحــدة للشــركة   .3
للســنة املاليــة املنتهيــة يف 2018/12/31م.

التصويــت باملوافقــة ىلع تعييــن مراجــع الحســابات للشــركة    .4
مــن بيــن املرشــحين بنــاء ىلع توصيــة لجنــة املراجعــة، 
وذلــك لتقديــم خدمــات الــزكاة والضريبــة ولفحــص ومراجعــة 
وتدقيــق القوائــم املاليــة للربــع الثانــي والثالــث والرابــع 
والســنوي مــن العــام املالــي 2019م، و للربــع األول والثانــي 
والثالــث والرابــع والســنوي مــن العــام املالــي 2020م و الربع 

ــه. ــد أتعاب ــام 2021م وتحدي األول لع

التصويــت باملوافقــة ىلع اعتمــاد سياســة توزيــع األربــاح    .5
للشــركة لفتــرة الســنوات الثــالث القادمــة بدايــة مــن الربــع 

ــام 2018م.  ــن ع ــع م الراب

ــات  ــس اإلدارة بتوزيع ــة مجل ــة ىلع توصي ــت باملوافق التصوي  .6
إضافيــة ملــرة واحــدة عــن عــام 2018م بمبلــغ مقــداره 
ــال ســعودي عــن  ــال ســعودي بواقــع 2 ري ــون ري 4,000 ملي
ــاح للمســاهمين  ــة توزيعــات األرب كل ســهم، وســتكون أحقي
ــداع األوراق  ــز اي ــدى مرك ــجلين ل ــهم املس ــن لألس املالكي
املاليــة بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة 
ــم  ــع. )ت ــخ التوزي ــن تاري ــا ع ــة للشــركة، وســيعلن الحق العام

تحديــد التاريــخ 2019/5/16م(.

ــرة  ــم )16(، الفق ــادة رق ــل امل ــة ىلع تعدي ــت باملوافق التصوي   .7
ــندات  ــة بالس ــركة، املتعلق ــاس للش ــام األس ــن النظ )ب( م
ــس  ــن مجل ــرار م ــركة -بق ــوز للش ــون: "يج ــوك لتك والصك
ــح  ــة واللوائ ــة واألنظم ــوق املالي ــام الس ــا لنظ اإلدارة-ووفق
األخــرى ذات العالقــة، إصــدار أي نــوع مــن أنــواع أدوات 
الديــن القابلــة للتــداول ســواء بالعملــة الســعودية او غيرهــا، 
ــندات  ــا، كالس ــعودية أو خارجه ــة الس ــة العربي ــل اململك داخ
والصكــوك، ســواء أصــدرت تلــك األدوات يف الوقــت نفســه أو 
مــن خــالل سلســلة مــن اإلصــدارات أو مــن خــالل برنامــج أو 
أكثــر يضعــه مجلــس إدارة الشــركة مــن وقــت إلــى آخــر، وكل 
ــا  ــي يقره ــروط الت ــا للش ــغ ووفق ــات وباملبال ــك يف األوق ذل
ــراءات  ــع اإلج ــاذ جمي ــق اتخ ــه ح ــركة، ول ــس إدارة الش مجل

ــك". ــة يف ذل الالزم

ــرة  ــل املــادة رقــم )29(، الفق ــت باملوافقــة ىلع تعدي التصوي   .8
رقــم )2( مــن النظــام األســاس للشــركة، املتعلقــة بالدعــوة 
النعقــاد الجمعيــة العامــة، لتكــون املــدة قبــل 21 يومــا ىلع 

األقــل.

ــن  ــم )40(، م ــادة رق ــل امل ــة ىلع تعدي ــت باملوافق التصوي  .9
ــة  ــخ كافي ــداع نس ــة بإي ــركة، املتعلق ــاس للش ــام األس النظ

مــن تقريــر مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة يف الشــركة، 
يف مركــز الشــركة الرئيــس، تحــت تصــرف املســاهمين، 
لتكــون املــدة قبــل 21 يومــا ىلع األقــل قبــل موعــد انعقــاد 

ــة. ــة العام الجمعي

ــل املــادة رقــم )44(، الفقــرة  ــت باملوافقــة ىلع تعدي التصوي  .10
ــداع  رقــم )2(، مــن النظــام األســاس للشــركة، املتعلقــة باي
ــن نشــاطها  ــر ع ــة للشــركة وتقري ــم املالي نســٍخ مــن القوائ
ــز الشــركة  ــة، يف مرك ــن الســنة املنقضي ــي ع ومركزهــا املال
الرئيــس، تحــت تصــرف املســاهمين، لتكــون املــدة قبــل 21 

ــة. ــة العام ــاد الجمعي ــد انعق ــن موع ــل م ــا ىلع األق يوم

ــاء  ــيح أعض ــة ترش ــل سياس ــة ىلع تعدي ــت باملوافق التصوي  .11
مجلــس اإلدارة ومكافآتهــم، ومكافــآت اللجــان املنبثقــة، 

التنفيذيــة. اإلدارة  ومكافــآت 

لجنــة  عمــل  الئحــة  تعديــل  ىلع  باملوافقــة  التصويــت    .12
الترشــيحات واملكافــآت.

التصويــت باملوافقــة ىلع تعديــل الئحــة عمــل لجنــة املراجعة،   .13
ــة  ــا البالغ ــأت أعضائه ــا، ومكاف ــط عمله ــا وضواب وىلع مهامه
150,000 ريــال ســنويا، لــكل عضــو، وبــدل حضــور مبلــغ 5,000 

ريــال عــن كل جلســة.

التصويــت باملوافقــة ىلع املكافــآت والتعويضــات املدفوعــة   .14
ألعضــاء مجلــس اإلدارة نظيــر عضويتهــم واملضمنــة يف تقريــر 
مجلــس اإلدارة للفتــرة مــن 1 ينايــر 2018م وحتــى 31 ديســمبر 

2018م.

التصويــت باملوافقــة ىلع قيــام الشــركة بإنشــاء برنامــج   .15
ــر أو  ــكل مباش ــه بش ــوك بموجب ــرح صك ــة وط ــوك دولي صك
عــن طريــق تأســيس منشــأة ذات غــرض خــاص يتــم إنشــاؤها 
ــزء أو  ــة يف ج ــة أو ثانوي ــوك أولي ــدار صك ــتخدامها إلص واس
عــدة أجــزاء أو مرحلــة أو عــدة مراحــل، أو مــن خــالل سلســلة 
ــدوالر  ــذا،  بال ــوك ه ــج الصك ــب برنام ــدارات بموج ــن اإلص م
األمريكــي، وذلــك بمــا ال يتجــاوز مبلغــا وقــدره 5,000 مليــون 
دوالر أمريكــي، إلجمالــي قيمــة إصــدارات و أجــزاء برنامــج 
ــات،  ــن األوق ــت م ــاله يف أي وق ــه أع ــار إلي ــوك املش الصك
ــل  ــروط والتفاصي ــدد والش ــت وامل ــغ والتوقي ــك باملبال وذل
األخــرى التــي يوافــق عليهــا مجلــس اإلدارة مــن حيــن 
ــات  ــة التصرف ــاذ كاف ــك اتخ ــبيل ذل ــس يف س ــر، وللمجل آلخ
ــوك  ــدار الصك ــج وإص ــيس البرنام ــة لتأس ــراءات الالزم واإلج
بموجبــه، ومنــح املجلــس حــق تفويــض أي أو كل مــن تلــك 
الصالحيــات ألي شــخص أو أشــخاص آخريــن وإعطائهــم حــق 

ــر.  ــض الغي تفوي

الخاتمة:
يتقــدم مجلــس إدارة الشــركة - بعــد شــكر اهلل عــز وجــل ىلع توفيقــه- بالشــكر ملقــام خــادم الحرميــن الشــريفين امللــك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود 
ــر أدائهــا وتحســين  ــا الرشــيدة. مشــيدين بالدعــم والرعايــة والتشــجيع الــذي تلقــاه الشــركة منهــم يف ســعيها لتطوي وحكومتن
خدماتهــا، كمــا يتقــدم مجلــس اإلدارة بالشــكر والتقديــر لعمــالء الشــركة ومســاهميها الكــرام ىلع ثقتهــم، ولجميــع موظفــي 
الشــركة ىلع إخالصهــم وتفانيهــم يف أداء أعمالهــم، ولــكل املتعامليــن معهــا، ويؤكــد املجلــس ســعي الشــركة لتطويــر أعمالهــا 
بمــا يلبــي احتياجــات عمالئهــا، ويحقــق تطلعــات مســاهميها، ويخــدم األهــداف االجتماعيــة، ويؤكــد املكانــة الرياديــة للشــركة يف 

قطــاع االتصــاالت يف اململكــة العربيــة الســعودية.
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قائمة املركز املالي املوحدة كما يف 31 ديسمبر 2018
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(   

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018إيضاح
)معدلة - إيضاح 3(

1 يناير 2017
)معدلة – إيضاح 3( 

األصول
األصول غير املتداولة

741,920,40939,940,61639,407,579ممتلكات وآالت ومعدات
89,560,1197,174,5757,259,148أصول غير ملموسة وشهرة

196,581,7336,908,6536,301,641استثمارات يف شركات زميلة ومشاريع مشتركة
131,030,1291,091,2541,131,085تكاليف العقد

14504,042276,84264,676أصول العقد
153,373,0167,793,2917,401,610أصول مالية 

12371,621860,851259,051أصول غير متداولة أخرى
63,341,06964,046,08261,824,790إجمالي األصول غير املتداولة

األصول املتداولة
9787,456482,281474,516مخزون

1014,422,17820,368,53114,335,511مدينون تجاريون وآخرون
119,685,49114,465,36415,004,490مرابحات قصيرة األجل

148,117,4635,211,2116,019,946أصول العقد
155,488,245335,487432,501أصول مالية

121,952,8781,006,073935,532أصول متداولة أخرى
178,153,8652,567,0443,631,202نقد وما يماثله

48,607,57644,435,99140,833,698إجمالي األصول املتداولة
111,948,645108,482,073102,658,488إجمالي األصول

حقوق امللكية وااللتزامات
حقوق امللكية

2020,000,00020,000,00020,000,000رأس املال املصّدر 
2110,000,00010,000,00010,000,000احتياطي نظامي
)1,935,473()1,775,390()1,903,878(22احتياطيات أخرى

37,417,56234,637,79132,622,215أرباح مبقاة
65,513,68462,862,40160,686,742حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة 

1,147,914939,1801,255,725حقوق ملكية غير مسيطرة
66,661,59863,801,58161,942,467إجمالي حقوق امللكية

االلتزامات

االلتزامات غير املتداولة
233,965,4794,005,9804,017,231قروض طويلة األجل

24891,9101,203,1521,122,266مخصصات  
263,919,3623,922,0653,776,269مخصص مكافأة نهاية الخدمة

252,144,290990,275670,139إيرادات مؤجلة 
27771,915773,165775,638التزامات العقد

281,526,25959,755208,963التزامات مالية أخرى
2932,72687,22790,887التزامات غير متداولة أخرى

13,251,94111,041,61910,661,393إجمالي االلتزامات غير املتداولة

االلتزامات املتداولة
3016,670,95813,155,92713,908,388دائنون تجاريون وأخرون

23320,533647,7631,867,220قروض قصيرة األجل 
246,829,4517,633,2805,686,284مخصصات 

311,465,7751,507,8811,378,960زكاة وضريبة دخل مستحقة
2541,14196,43181,654إيرادات مؤجلة 
272,538,9403,261,6952,961,889التزامات العقد

2890,73154,64044,138التزامات مالية أخرى
294,077,5777,281,2564,126,095التزامات متداولة أخرى

32,035,10633,638,87330,054,628إجمالي االلتزامات املتداولة
45,287,04744,680,49240,716,021إجمالي االلتزامات

111,948,645108,482,073102,658,488إجمالي حقوق امللكية وااللتزامات

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 46 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

     
رئيس مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة املفوض  الرئيس التنفيذي للشــركة  الرئيس التنفيذي للمالية   
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 20182017إيضاح
)معدلة - إيضاح 3(

3251,963,24350,661,335إيرادات 

)22,105,926()21,416,928(33تكلفة اإليرادات

30,546,31528,555,409إجمالي  الربح

املصاريف التشغيلية

)5,608,634()5,463,212(34بيعية وتسويقية

)4,516,029()5,247,348(35عمومية وإدارية

)7,444,735()7,590,530(7،8استهالك وإطفاء

)17,569,398()18,301,090(إجمالي املصاريف التشغيلية

12,245,22510,986,011الربح التشغيلي

اإليرادات واملصاريف األخرى

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

36554,909584,682ايرادات تمويل

)353,542()398,814(37تكاليف تمويل

102,94385,036صايف إيرادات اخرى

305,591)10,605(صايف )خسائر( / مكاسب استثمارات يف شركات زميلة ومشاريع مشتركة

)18,405()215,493(38صايف خسائر أخرى

3,362)417,060(إجمالي اإليرادات واملصاريف األخرى

11,828,16510,989,373صايف الربح قبل الزكاة والضريبة 

)720,700()747,667(31الزكاة وضريبة الدخل

11,080,49810,268,673صايف الربح 

صايف الربح العائد الى:

10,779,77110,015,576مساهمي الشركة 

300,727253,097حقوق امللكية غير املسيطرة

11,080,49810,268,673

395,395,01ربحية السهم األساسية واملخفضة )بالريال السعودي(

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 46 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة الربح أو الخسارة املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

     
رئيس مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة املفوض  الرئيس التنفيذي للشــركة  الرئيس التنفيذي للمالية   
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قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

 2017 2018إيضاح
)معدلة - إيضاح 3(

11,080,49810,268,673صايف الربح 

الدخل الشامل اآلخر: 

 بنود لن يعاد تصنيفها الحقا الى قائمة الربح أو الخسارة املوحدة:

)117,361(2613,414إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

113,54390,557التغيرات يف القيمة العادلة ألدوات امللكية من خالل الدخل الشامل اآلخر

)26,804(126,957إجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقا الى قائمة الربح أو الخسارة املوحدة

بنود سيعاد تصنيفها الحقًا الى قائمة الربح أو الخسارة املوحدة:

6,875)10,003(فروقات ترجمة العمالت األجنبية 

)30,603()247,317(حصة من بنود الخسارة الشاملة االخرى للشركات الزميلة وشركات املشروع املشترك، صايف

)23,728()257,320(إجمالي البنود التي سيعاد تصنيفها الحقًا الى قائمة الربح أو الخسارة املوحدة

)50,532()130,363(الخسارة الشاملة األخرى 

10,950,13510,218,141إجمالي الدخل الشامل 

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:

10,651,2839,958,319مساهمي الشركة 

298,852259,822حقوق امللكية غير املسيطرة

10,950,13510,218,141

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 46 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

     
رئيس مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة املفوض  الرئيس التنفيذي للشــركة  الرئيس التنفيذي للمالية   
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

20182017إيضاح
)معدلة - إيضاح 3(

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
11,828,16510,989,373صايف الربح قبل الزكاة والضريبة 

التعديالت ىلع:
7،87,590,5307,444,735استهالك وإطفاء

33،34623,136579,468خسائر انخفاض وإطفاء تكاليف وأصول العقد
10741,583848,495خسائر انخفاض القيمة يف املدينين التجاريين 

931,863124,487انخفاض قيمة املخزون 
)584,682()554,909(36إيرادات تمويل

37398,814353,542تكاليف تمويل
1,293,5812,806,935مخصص مكافأة نهاية الخدمة واملخصصات األخرى 

)305,591(10,605  صايف خسائر/ )مكاسب( استثمارات يف شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
38215,49318,405صايف خسائر أخرى

22,178,86122,275,167الربح التشغيلي قبل التغيرات يف رأس املال العامل

الحركة يف رأس املال العامل:
)8,298,267(5,274,505مدينون تجاريون وأخرون

)132,252()337,038(مخزون
)404,074()477,758(تكاليف العقد

1,756,702)3,339,955(أصول العقد
)702,237()1,210,921(أصول أخرى

3,246,720410,636دائنون تجاريون وأخرون
1,098,725374,007إيرادات مؤجلة
)1,027,978()724,005(التزامات العقد
2,813,388)5,482,112(التزامات أخرى

20,227,02217,065,092النقد الناتج من العمليات التشغيلية
)649,427()690,934(31يطرح: زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

)499,614()521,861(26يطرح: مخصص مكافأة نهاية خدمة مدفوعة 
19,014,22715,916,051صايف النقد من األنشطة التشغيلية

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية
)6,576,858()8,406,935(إضافات للممتلكات واآلالت واملعدات 

)1,359,313()1,350,151(إضافات لألصول غير امللموسة
123,28313,375املتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 

)375,095(-تكلفة شراء حصة يف شركة زميلة
41,077-متحصالت من شركات زميلة

595,731752,261إيرادات تمويل محصلة
4,129,233498,916  متحصالت ومدفوعات متعلقة بأصول مالية، صايف

)7,005,637()4,908,839(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

التدفق النقدي من األنشطة التمويلية
)8,019,234()8,054,671(توزيعات أرباح مدفوعة

)437,382(-2-16  تكلفة االستحواذ ىلع حصة يف حقوق امللكية غير املسيطرة يف  شركة تابعة
)3,298,573()635,710(قروض مسددة 
303,9361,924,461قروض مستلمة 

)149,454()130,517(تكاليف تمويل مدفوعة
)9,980,182()8,516,962(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية
)1,069,768(5,588,426صايف الزيادة / )النقص( يف النقد وما يماثله

2,567,0443,631,202النقد وما يماثله يف بداية السنة
5,610)1,605(أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية 

178,153,8652,567,044النقد وما يماثله يف نهاية السنة

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 46 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

     
رئيس مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة املفوض  الرئيس التنفيذي للشــركة  الرئيس التنفيذي للمالية   
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قائمة التغيرات يف حقوق امللكية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

ايضاح
رأس املال 

املصّدر
)إيضاح 20( 

االحتياطي 
النظامي

)إيضاح 21(

احتياطيات 
أخرى

األرباح املبقاة )ايضاح 22(

إجمالي حقوق 
امللكية 
العائدة 

ملساهمي 
الشركة

حقوق امللكية 
غير املسيطرة  
)إيضاح 16-2(

إجمالي حقوق 
امللكية

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

اثر تطبيق املعيارين الدوليين للتقرير املالي 
664,136)81,251(360745,027745,387--)9( و)15( 

32,622,21560,686,7421,255,72561,942,467)1,935,473(20,000,00010,000,000الرصيد كما يف 1 يناير 2017 بعد التعديل 

10,015,57610,015,576253,09710,268,673---صايف الربح )معدل(

)50,532(6,725)57,257(-)57,257(--الخسارة الشاملة االخرى 

10,015,5769,958,319259,82210,218,141)57,257(--إجمالي الدخل الشامل )معدل(

)8,000,000(-)8,000,000()8,000,000(---    45توزيعات أرباح ملساهمي الشركة 

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

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

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

34,637,79162,862,401939,18063,801,581)1,775,390(20,000,00010,000,000الرصيد كما يف 31 ديسمبر 2017 بعد التعديل

34,637,79162,862,401939,18063,801,581)1,775,390(20,000,00010,000,000الرصيد كما يف 1 يناير 2018

10,779,77110,779,771300,72711,080,498---صايف الربح 

)130,363()1,875()128,488(-)128,488(--الخسارة الشاملة األخرى 

10,779,77110,651,283298,85210,950,135)128,488(--إجمالي الدخل الشامل 

)8,000,000(-)8,000,000()8,000,000(---45توزيعات أرباح ملساهمي الشركة

)90,118()90,118(-----توزيعات أرباح لحقوق امللكية غير املسيطرة 

37,417,56265,513,6841,147,91466,661,598)1,903,878(20,000,00010,000,000الرصيد كما يف 31 ديسمبر 2018

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 46 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

معلومات عامة  .1
تأسيس الشركة أ. 

تأسســت شــركة االتصــاالت الســعودية )“الشــركة”( كشــركة 
مســاهمة ســعودية بموجــب املرســوم امللكــي رقــم م/35 
وتاريــخ 24 ذي الحجــة 1418هـــ )املوافــق 21 أبريــل 1998( والــذي 
ــد  ــرق والبري ــوزارة الب ــف ب ــرق والهات ــاع الب ــل قط ــى بتحوي قض
والهاتــف )“قطــاع االتصــاالت”( مــع مختلــف مكوناتــه وإمكانياتــه 
الفنيــة واإلداريــة إلــى الشــركة، وطبقــا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
213 بتاريــخ 23 ذي الحجــة 1418 هـــ )املوافــق 20 أبريــل 1998( تــم 
ــت  اعتمــاد نظــام الشــركة األساســي )“النظــام األساســي”( وكان
ــة  ــه مملوكــة بالكامــل لحكومــة اململكــة العربي الشــركة يف حين
ــم  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــب ق ــة”(. وبموج ــعودية )“الحكوم الس
ــت  ــبتمبر 2002(، قام ــق 9 س ــب 1423هـــ )املواف ــخ 2 رج 171 بتاري

ــهمها. ــن أس ــع 30% م ــة ببي الحكوم

ــاق  ــاالت ىلع نط ــات االتص ــر خدم ــا بتوفي ــركة عمله ــدأت الش ب
ــرم 1419هـــ  ــة”( يف 6 مح ــعودية )“اململك ــة الس ــة العربي اململك
ــاري  ــجلها التج ــركة ىلع س ــت الش ــو 1998( وحصل ــق 2 ماي )املواف
ــع  ــخ 4 ربي ــعودية بتاري ــاهمة س ــركة مس ــم 1010150269 كش رق
ــي  ــز الرئيس ــع املرك ــو 1998(. يق ــق 29 يوني األول 1419هـــ )املواف
للشــركة يف مجمــع امللــك عبــد العزيــز ىلع طريــق اإلمــام محمــد 
بــن ســعود يف حــي املرســالت، الريــاض، اململكــة العربيــة 

ــعودية. الس

أعمال وأنشطة املجموعة ب. 
تتمثــل األنشــطة الرئيســة للشــركة والشــركات التابعــة لهــا 
)يشــار اليهــم جميعــا بـــ “املجموعــة”( يف توفيــر وتقديــم خدمــات 
االتصــاالت واملعلومــات واإلعــالم، وتشــمل أغراضهــا ىلع ســبيل 

ــي:  ــا يل ــال ال الحصــر، م املث

وأنظمــة  شــبكات  وصيانــة  وتشــغيل  وإدارة  إنشــاء   )1(
التحتيــة.  والبنــى  واملتنقلــة  الثابتــة  االتصــاالت 

توصيــل خدمــات االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات املختلفــة   )2(
ــا.  ــا وإدارته ــالء، وصيانته ــى العم ــا إل وتقديمه

لتطويــر خدمــات  الالزمــة  والدراســات  الخطــط  إعــداد   )3(
ــن  ــا م ــا وتوفيره ــات وتنفيذه ــة املعلوم ــاالت وتقني االتص
جميــع النواحــي الفنيــة واملاليــة واإلداريــة. وإعــداد وتنفيــذ 
الخطــط التدريبيــة يف مجــال االتصــاالت وتقنيــة املعلومات، 

ــارية. ــات االستش ــم الخدم وتقدي

التوّســع يف شــبكات ونظــم االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات   )4(
ــق اســتخدام أحــدث  ــة وتطويرهــا، عــن طري ــى التحتي والبن
األجهــزة واملعــدات التــي توصلــت إليهــا تقنيــة االتصــاالت 
خصوصــا يف مجــال تقديــم الخدمــات والتطبيقــات والبرامــج 

وإدارتهــا. 

تقديــم حلــول تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت الشــاملة   )5(
ــاالت  ــر )االتص ــال ال الحص ــبيل املث ــك ىلع س ــا يف ذل بم
ــدارة –  ــات امل ــات – الخدم ــا املعلوم ــات تكنولوجي – خدم

ــحابية(.  ــات الس الخدم

املعتمــدة  واألنظمــة  والتقنيــات  املعلومــات  توفيــر   )6(
ــع  ــداد وتوزي ــك إع ــا يف ذل ــالء، بم ــات للعم ىلع املعلوم
ــات  ــرات واملعلوم ــة والنش ــة التجاري ــف واألدل ــة الهات أدل
والبيانــات وتوفيــر وســائل االتصــال الالزمــة لنقل خــــدمات 

)اإلنترنــت(. 

تجــارة الجملــة والتجزئــة واســتيراد وتصديــر وشــراء وامتالك   )7(
وتأجيــر وتصنيــع وتســويق وبيــع وتطويــر وتصميــم وتركيب 
ــاالت  ــبكات االتص ــات ش ــدات ومكون ــزة ومع ــة أجه وصيان
املختلفــة، بمــا يف ذلــك الشــبكات الثابتــة واملتحركــة 
ــكات  ــي واملمتل ــب اآلل ــج الحاس ــك برام ــة، وكذل والخاص
الفكريــة األخــرى، وتقديــم الخدمــات والقيــام بأعمــال 

ــة.  ــاالت املختلف ــبكات االتص ــة بش ــاوالت املتعلق املق

ــع  ــن بي ــك م ــب ىلع ذل ــد يترت ــا ق ــارات وم ــتثمار العق اس  )8(
وصيانــة.  وتطويــر  وإدارة  وتأجيــر  وشــراء 

عقــد القــروض وتملــك األصــول الثابتــة واملنقولــة بقصــد   )9(
ــا.  ــق أغراضه تحقي

األخــرى  والخدمــات  واإلداري  املالــي  الدعــم  تقديــم   )10(
التابعــة.  للشــركات 

تقديــم خدمــات التطويــر والتدريــب وإدارة األصــول والتنميــة   )11(
ــة.  ــرى ذات العالق ــات األخ والخدم

تقديــم حلــول دعــم القــرار وذكاء األعمــال واســتثمار   )12(
البيانــات. 

تقديم خدمات سلسلة اإلمدادات والخدمات األخرى.  )13(

تقديم خدمات املدفوعات الرقمية.  )14(

االتصــاالت  وابــراج  محطــات  وإصــالح  وإقامــة  انشــاء   )15(
والــرادار. والالســلكية  الســلكية 
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

معلومات عامة )تتمة(  .1
أعمال وأنشطة املجموعة )تتمة( أ.  

فضــال عــن ذلــك يحــق لهــا إنشــاء شــركات بمفردهــا ذات مســؤولية محــدودة أو مســاهمة مقفلــة، كمــا يجــوز لهــا أن تمتلــك األســهم 
ــاهمة أو ذات  ــركات املس ــيس الش ــا يف تأس ــع غيره ــتراك م ــق االش ــا ح ــا، وله ــج معه ــة أو تندم ــرى قائم ــركات أخ ــص يف ش والحص

املســؤولية املحــدودة أو أي كيانــات أخــرى ســواء داخــل اململكــة أو خارجهــا.

السياسات املحاسبية الهامة  .2
أساس اإلعداد   1-2

ــر  ــة الســعودية واملعايي ــي املعتمــدة يف اململكــة العربي ــر املال ــة للتقري ــر الدولي ــا للمعايي ــة املوحــدة وفق ــم املالي ــم إعــداد القوائ ت
ــن.  ــة الســعودية للمحاســبين القانونيي واالصــدارات األخــرى املعتمــدة مــن الهيئ

ــك ، كمــا هــو موضــح يف  ــم يذكــر خــالف ذل ــة مــا ل ــدأ التكلفــة التاريخي ــة املوحــدة ىلع أســاس مب ــم املالي ــم إعــداد هــذه القوائ ت
ــاه. ــبية أدن ــات املحاس السياس

تــم عــرض قائمــة مركــز مالــي موحــدة إضافيــة كمــا يف 1 ينايــر 2017 نتيجــة تطبيــق املعياريــن الدولييــن للتقريــر املالــي )9( و )15( – أنظــر 
 .2-3 إيضاح 

يتــم عــرض القوائــم املاليــة املوحــدة بالريــال الســعودي وهــي العملــة الوظيفيــة للمجموعــة وتــم تقريــب جميــع املبالــغ ألقــرب ألــف 
ريــال ســعودي، مالــم يذكــر خــالف ذلــك. 

أساس التوحيد  2-2 
تشمل القوائم املالية املوحدة للمجموعة ىلع البيانات املالية للشركة وشركاتها التابعة  )واملشار اليها يف اإليضاح رقم 16(. 

تتحقق السيطرة عندما يكون لدى املجموعة:

الســيطرة ىلع الشــركة املســتثمر فيهــا )أي وجــود حقــوق تمنــح املجموعــة املقــدرة ىلع توجيــه األنشــطة ذات العالقة بالشــركة   
املســتثمر فيهــا(

التعرض ملخاطر، ولديها حقوق يف الحصول ىلع عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة املستثمر فيها.  

املقدرة ىلع استخدام سلطاتها ىلع الشركة املستثمر فيها للتأثير ىلع عوائدها.  

ــدى  ــون ل ــا يك ــراض، فعندم ــذا االفت ــدًا له ــيطرة. وتأيي ــت س ــوق التصوي ــة حق ــن أغلبي ــج ع ــه ينت ــراض بأن ــاك افت ــام، هن ــكل ع وبش
ــار  ــن االعتب ــة يف الشــركة املســتثمر فيهــا، تأخــذ املجموعــة بعي ــة يف حقــوق التصويــت أو حقــوق مماثل املجموعــة أقــل مــن األغلبي
كافــة الحقائــق والظــروف املتعلقــة بذلــك عنــد التأكــد فيمــا إذا كانــت تمــارس ســيطرة ىلع الشــركة املســتثمر فيهــا، ويشــمل ذلــك:

الترتيب )الترتيبات( التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين يف الشركة املستثمر فيها.  

الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.  

حقوق التصويت الخاصة باملجموعة وحقوق التصويت املحتملة.  

تقــوم املجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر ىلع الشــركة املســتثمر فيهــا أو ال، إذا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير إلــى 
وجــود تغيــرات ىلع واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة.

يبــدأ توحيــد الشــركة التابعــة عنــد انتقــال الســيطرة ىلع الشــركة التابعــة إلــى املجموعــة وتتوقــف عنــد فقــدان املجموعــة الســيطرة 
ىلع الشــركة التابعــة. يتــم إدراج )او إســتبعاد( أصــول والتزامــات وإيــرادات ومصاريــف الشــركة التابعــة التــي تــم اإلســتحواذ عليهــا )أو 
اســتبعادها( خــالل الســنة يف القوائــم املاليــة املوحــدة بــدءًا مــن تاريــخ انتقــال الســيطرة ىلع الشــركة التابعــة للمجموعــة ولحيــن 

التوقــف عــن ممارســة هــذه الســيطرة.

إن األربــاح أو الخســائر وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر يــوزع إلــى مســاهمي الشــركة وإلــى حقــوق امللكيــة غيــر املســيطرة. 
يتــم توزيــع صــايف الدخــل الشــامل للشــركات التابعــة إلــى مســاهمي الشــركة وإلــى حقــوق امللكيــة غيــر املســيطرة حتــى لــو نتــج عــن 

ذلــك وجــود عجــز يف حقــوق امللكيــة غيــر املســيطرة. 

ــات  ــع السياس ــبية م ــاتها املحاس ــى سياس ــي تتماش ــة ك ــركات التابع ــة للش ــم املالي ــالت ىلع القوائ ــراء تعدي ــم إج ــرورة، يت ــد الض عن
ــة. ــبية للمجموع املحاس

يتــم إســتبعاد جميــع األصــول وااللتزامــات واإليــرادات واملصاريــف والتدفقــات النقديــة املتعلقــة باملعامــالت بيــن شــركات املجموعــة 
بالكامــل عنــد التوحيــد.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(  .2
أساس التوحيد )تتمة(  2-2

التغيــرات يف حصــص ملكيــة املجموعــة يف الشــركات التابعــة التــي ال تــؤدي إلــى فقــدان الســيطرة ىلع الشــركات التابعــة يتــم اعتبارهــا 
ــرات  ــر املســيطرة لتعكــس التغي ــة غي ــة وحقــوق امللكي ــة لحصــص املجموع ــم الدفتري ــل القي ــم تعدي ــة. يت كمعامــالت حقــوق ملكي
يف الحصــص النســبية يف الشــركات التابعــة.  يتــم االعتــراف بــأي فــرق بيــن املبلــغ الــذي تــم بموجبــه تعديــل حقــوق امللكيــة غيــر 

املســيطرة والقيمــة العادلــة للعــوض املدفــوع أو املســتلم مباشــرة يف حقــوق امللكيــة العائــدة ملســاهمي الشــركة.

عندمــا تفقــد املجموعــة الســيطرة ىلع شــركة تابعــة، يتــم إدراج أي مكاســب أو خســائر يف قائمــة الربــح أو الخســارة املوحــدة ويتــم 
احتســابها بالفــرق بيــن )1(  إجمالــي القيمــة العادلــة للمبلــغ املســتلم والقيمــة العادلــة ألي حصــة محتفــظ بهــا و )2( القيمــة الدفتريــة 
الســابقة لألصــول )بمــا يف ذلــك الشــهرة(، وإلتزامــات الشــركة التابعــة وأي حقــوق ملكيــة غيــر مســيطرة. يتــم احتســاب جميــع املبالــغ  
املدرجــة ســابقا ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر املتعلقــة بتلــك الشــركة التابعــة كمــا لــو قامــت املجموعــة باســتبعاد أصــول وإلتزامــات 
الشــركة التابعــة بشــكل مباشــر )معــاد تصنيفهــا إلــى قائمــة الربــح أوالخســارة املوحــدة أو نقلهــا إلــى فئــة أخــرى مــن حقــوق امللكيــة 
ــه يف  ــظ ب ــتثمار محتف ــة ألي اس ــة العادل ــة(. إن القيم ــي املطبق ــر املال ــة للتقري ــر الدولي ــه يف املعايي ــموح ب ــدد / مس ــو مح ــا ه كم
الشــركة التابعــة الســابقة يف تاريــخ فقــدان الســيطرة تعتبــر بمثابــة القيمــة العادلــة عنــد االعتــراف األولــي للمحاســبة الالحقــة بموجــب 
املعيارالدولــي للتقريــر املالــي رقــم )9(، إن وجــد، وتعتبــر بمثابــة التكلفــة عنــد االعتــراف األولــي لالســتثمار يف شــركة زميلــة أو مشــروع 

مشــترك.

تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة واملعدلة   .3
املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة واملعدلة الصادرة وغير السارية املفعول بعد  1-3

املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )16( “عقود اإليجار”  1-1-3
تــم اصــدار املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم )16( “عقــود اإليجــار” يف ينايــر 2016 وســوف يتــم تطبيقــه ىلع املجموعــة اعتبــاًرا مــن 1 
ينايــر 2019 ، ليحــل محــل معيــار املحاســبة الدولــي رقــم )17( “عقــود اإليجــار”. يحــدد املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم )16( كيفيــة 
قيــام املنشــأة باالثبــات والقيــاس والعــرض واالفصــاح عــن عقــود االيجــار. يوفــر املعيــار نموذًجــا واحــًدا للمحاســبة للمســتأجر، والــذي 
يتطلــب مــن املســتأجرين اثبــات األصــول وااللتزامــات لجميــع عقــود اإليجــار مــا لــم يكــن مــدة عقــد اإليجــار 12 شــهرًا أو أقــل أو أن 
قيمــة األصــل األساســي منخفضــة. يســتمر املؤجــرون بتصنيــف عقــود االيجــار ىلع أنهــا عقــود إيجــار تشــغيلي أو تمويلــي دون تغييــر 
جوهــري عــن مــا هــو مطبــق يف املعيــار املحاســبي الدولــي رقــم )17(. لــم تطبــق املجموعــة هــذا املعيــار بشــكل مبكــر وعليــه ســيتم 
تطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم )16( يف 1 ينايــر 2019. تقــوم املجموعــة حالًيــا بتقييــم االثــر املالــي لتطبيــق املعيــار الدولــي 

للتقريــر املالــي رقــم )16( ىلع القوائــم املاليــة املوحــدة  للمجموعــة.

بعــض التعديــالت األخــرى للمعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي و لجنــة تفســيرات التقاريــر املاليــة الدوليــة مطبقــة مــن التاريــخ املشــار 
إليــه إزاء كل تعديــل او تفســير :

  تاريخ التطبيقالتعديالت والتفسيرات

1 يناير 2019تعديالت على المعيار الدولي للتقرير املالي رقم )9( “األدوات المالية” - مزايا الدفع المسبق مع تعويض سلبي  

1 يناير 2019تعديالت ىلع معيار املحاسبة الدولي رقم )19( “منافع املوظفين” - تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها

تعديالت ىلع معيار املحاسبة الدولي رقم )28( “االستثمارات يف املنشآت الزميلة واملشاريع املشتركة” - 
1 يناير 2019املصالح طويلة األجل يف املنشآت الزميلة واملشاريع املشتركة

1 يناير 2019التفسير رقم )23 ( “عدم التأكد املحيط بمعالجات ضريبة الدخل”

1 يناير 2020تعديالت ىلع مراجع اإلطار املفاهيمي يف املعايير الدولية لإلبالغ املالي

1 يناير 2019التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير املالي للفترة من 2017-2015 

تعديالت ىلع املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )10( “القوائم املالية املوحدة” ومعيار املحاسبة الدولي 
رقم )28( “االستثمارات يف الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة” - بيع أو مساهمة األصول بين املستثمر 

والشريك التابع له أو املشروع املشترك

تم تأجيل تاريخ السريان 
إلى أجل غير مسمى مع 
السماح بالتبني يف وقت 

مبكر
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة واملعدلة )تتمة(  .3
املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة الصادرة واملطبقة   2-3

3-2-1   املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )9( األدوات املالية 
ــراف  ــة: االعت ــي )39( االدوات املالي ــبة الدول ــار املحاس ــل معي ــة” مح ــم )9( “االدوات املالي ــي رق ــر املال ــي للتقري ــار الدول ــل املعي يح
والقيــاس للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 ينايــر 2018، حيــث يتنــاول املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم )9( متطلبــات تصنيــف 
وقيــاس وإلغــاء االعتــراف باألصــول وااللتزامــات املاليــة وتقديــم قواعــد جديــدة حــول محاســبة التحــوط ومتطلبــات انخفــاض قيمــة 

األصــول املاليــة.

قامــت املجموعــة بتطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم 9 بأثــر رجعــي بــدأ مــن 1 ينايــر2017 وفًقــا ملعيــار املحاســبة الدولــي 
رقــم )8( “السياســات املحاســبية، والتغيــرات يف التقديــرات املحاســبية واألخطــاء” )انظــر إيضــاح 3-2-3(.

3-2-2   املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )15( اإليرادات من العقود مع العمالء
يحــل املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم )15( والتفســيرات املتعلقــة بــه محــل معيــار املحاســبة الدولــي رقــم )11( “عقــود اإلنشــاءات”، 
ــق هــذا  ــي. ويطب ــر املال ــة للتقري ــر الدولي ــا يتصــل بهمــا مــن تفســيرات للمعايي ــرادات” وم ــي رقــم )18( “اإلي ــار املحاســبة الدول ومعي
ــر اخــرى. ويعتمــد  ــرادات الناشــئة عــن العقــود مــع العمــالء، مــا لــم تكــن هــذه العقــود ضمــن نطــاق معايي ــار ىلع جميــع االي املعي

املعيــار ىلع خمــس خطــوات لالعتــراف باإليــرادات الناشــئة عــن العقــود مــع العمــالء. 

قامــت املجموعــة بتطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم 15 بأثــر رجعــي بــدأ مــن 1 ينايــر2017 وفًقــا للمعيــار املحاســبي الدولــي 
رقــم )8( “السياســات املحاســبية، والتغيــرات يف التقديــرات املحاســبية واألخطــاء” )انظــر إيضــاح 3-2-3(.

أثر تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة واملعدلة   3-2-3 
اعتمدت المجموعة تطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم )9( واملعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم )15( بأثــر رجعــي، والــذي نتــج 

عنــه تعديــالت تتمثــل يف إعــادة القيــاس وإعــادة التصنيــف كمــا يلــي: 

بنود قائمة املركز املالي املوحدة كما يف 1 يناير 2017:

قبل التعديل حسب 
معايير املحاسبة 

الدولية 

رقم  18 و39

تعديالت ناتجة عن 
تطبيق معيار التقرير 

املالي رقم 9

تعديالت ناتجة عن 
تطبيق معيار التقرير 

املالي رقم 15

بعد التعديل حسب 
املعايير الدولية 

للتقرير املالي رقم 
15 و9

7,259,148)581,295(-7,840,443أصول غير ملموسة وشهرة  )ب(

1,131,0851,131,085--تكاليف العقد                   )ب(    

6,137,2036,084,622)52,581(-أصول العقد                     )ج(

14,335,511)5,651,301( 19,768,149218,663مدينون تجاريون وآخرون   )أ،ج(

73,848,122)320,043()131(74,168,296أخرى                              )هـ(

101,776,888165,951715,649102,658,488اجمالي األصول  

23,97213,908,388)1,145(13,885,561دائنون تجاريون وآخرون 

3,737,5273,737,527--التزامات العقد                 )د(

751,793)3,510,825(-4,262,618إيرادات مؤجلة                 )د(

22,318,313)32,065(-22,350,378أخرى

218,60940,716,021)1,145(40,498,557إجمالي االلتزامات 

31,877,188167,096577,93132,622,215األرباح املبقاة               )ب( )د( 

29,320,252)80,891(-29,401,143أخرى

101,776,888165,951715,649102,658,488إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة واملعدلة )تتمة(  .3
املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة الصادرة واملطبقة )تتمة(  2-3

أثر تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة واملعدلة )تتمة(  3-2-3
بنود قائمة املركز املالي املوحدة كما يف 31 ديسمبر 2017:

قبل التعديل حسب 
معايير املحاسبة 

 الدولية 
رقم  18 و39

تعديالت ناتجة عن 
تطبيق معيار التقرير 

املالي رقم 9

تعديالت ناتجة عن 
تطبيق معيار التقرير 

املالي رقم 15

بعد التعديل حسب 
املعايير الدولية للتقرير 

 املالي 
رقم 15 و9

7,174,575)599,264(-7,773,839أصول غيرملموسة وشهرة  )ب(

1,091,2541,091,254--تكاليف العقد                   )ب(    

5,541,1255,488,053)53,072(-أصول العقد                     )ج(

20,368,531)5,406,625(25,549,424225,732مدينون تجاريون وآخرون   )أ،ج(

74,359,660)429,881(-74,789,541أخرى                             )هـ(

108,112,804172,660196,609108,482,073اجمالي األصول  

13,155,927)670,428()1,451(13,827,806دائنون تجاريون واخرون   )هـ(

4,034,8604,034,860--التزامات العقد                )د(

1,086,706)3,548,817(4,635,523إيرادات مؤجلة                )د(

26,402,999)1,803(-26,404,802أخرى

44,680,492)186,188()1,451( 44,868,131إجمالي االلتزامات 

34,010,412173,016454,36334,637,791األرباح املبقاة             )ب( )د( 

29,163,790)71,566( 29,234,2611,095أخرى 

172,660196,609108,482,073 108,112,804إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية 

بنود قائمة الربح او الخسارة املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017:

قبل التعديل حسب 
معايير املحاسبة 

الدولية رقم 18 و39

تعديالت ناتجة عن 
تطبيق معيار التقرير 

املالي رقم 9

تعديالت ناتجة عن 
تطبيق معيار التقرير 

املالي رقم 15

بعد التعديل حسب 
املعايير الدولية 

للتقرير املالي رقم 
15 و9 

50,661,335)85,340(-50,746,675اإليرادات                    )ج(

)22,105,926()850,449(-)21,255,477(تكلفة اإليرادات            )ب(  

)5,608,634(5,616112,030)5,726,280(مصاريف بيعية وتسويقية)ب(       

)4,516,029()44,456(-)4,471,573(مصاريف عمومية وإدارية   

)7,444,735(763,625-)8,208,360(االستهالك واإلطفاء      )ب(  

)353,542(-657)354,199(تكاليف التمويل

)363,796()2,792()353()360,651(أخرى

10,268,673)107,382(10,370,1355,920صايف الربح 
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة واملعدلة )تتمة(  .3
املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة الصادرة واملطبقة )تتمة(  2-3

أثر تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة واملعدلة )تتمة(  3-2-3
بنود قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017:

قبل التعديل 
حسب معايير 

املحاسبة الدولية 
رقم    18 و 39

تعديالت ناتجة 
عن تطبيق معيار 

التقرير املالي 
رقم 9

تعديالت ناتجة 
عن تطبيق معيار 

التقرير املالي 
رقم 15

بعد التعديل 
حسب املعايير 
الدولية للتقرير 

املالي رقم 15 و 9 

10,268,673)107,382(10,370,1355,920صايف الربح

بنود لن يعاد تصنيفها الحقا الى قائمة الربح أو الخسارة املوحدة:

)117,361( --)117,361( إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

التغيرات يف القيمة العادلة ألدوات امللكية من 
90,557-90,557-خالل الدخل الشامل اآلخر

إجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقًا الى 
)26,804(-90,557)117,361(قائمة الربح أو الخسارة املوحدة

بنود سيعاد تصنيفها الحقا الى قائمة الربح أو الخسارة املوحدة:

6,875-24,837 )17,962(فروقات ترجمة العمالت األجنبية

التغيرات يف القيمة العادلة ألدوات امللكية 
--)90,557(90,557املتاحة للبيع

حصة من بنود الخسارة الشاملة األخرى 
للشركات الزميلة وشركات املشروع املشترك، 

صايف
-)30,603(-)30,603(

إجمالي البنود التي سيعاد تصنيفها الحقًا إلى 
)23,728(-)96,323(72,595قائمة الربح أو الخسارة املوحدة

)50,532(-)5,766()44,766(الخسارة  الشاملة األخرى

10,218,141)107,382(10,325,369154إجمالي الدخل الشامل 

بنود قائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017:

قبل التعديل حسب 
معايير املحاسبة الدولية 

رقم   18 و39
   التعديالت 

بعد التعديل حسب 
املعايير الدولية للتقرير 

املالي    رقم 15 و9 

15,916,051)784,104(16,700,155صايف النقد من األنشطة التشغيلية

)7,005,637(784,104)7,789,741(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

)9,980,182(-)9,980,182(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية 



التقرير السنوي لشركة االتصاالت السعودية لعام 2018م 92

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة واملعدلة )تتمة(  .3
املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة الصادرة واملطبقة )تتمة(  2-3

أثر تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة واملعدلة )تتمة(  3-2-3
تغيرات نتيجة تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )9( :

ــًرا ىلع السياســات املحاســبية للمجموعــة املتعلقــة باألصــول  ــًرا كبي ــي رقــم )9( تأثي ــر املال ــي للتقري ــار الدول ــق املعي ــم يكــن لتطبي ل
وااللتزامــات املاليــة فيمــا عــدا إعــادة تصنيــف فئــات األصــول املاليــة الخاصــة باملجموعــة واملتطلبــات الجديــدة لالنخفــاض يف القيمــة. 

يوضــح الجــدول التالــي فئــات القيــاس األصليــة وفقــا ملعيــار املحاســبة الدولــي رقــم )39( باإلضافــة الــى فئــات القيــاس الجديــدة وفقــا 
للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم )9( لفئــة األصــول املاليــة الخاصــة باملجموعــة كمــا يف 1 ينايــر 2017م :

التصنيف األساسي 
وفقًا ملعيار املحاسبة 

الدولي رقم )39(

التصنيف الجديد وفقًا 
للمعيار الدولي للتقرير 

املالي رقم )9(

القيمة الدفترية 
األساسية 

وفقًا ملعيار 
املحاسبة 

الدولي رقم 
)39(

القمية الدفترية 
الجديدة وفقًا 
للمعيار الدولي 

للتقرير املالي رقم 
)9(

األصول املالية  

استثمارات يف محفظة استثمارية 
متنوعة 

بالقيمة العادلة من 
خالل قائمة الربح أو 

الخسارة
بالقيمة العادلة من 

3,986,1043,986,104خالل الربح أو الخسارة

19,768,14914,335,511بالتكلفة املطفأةقروض وذمم مدينةمدينون تجاريون وآخرون )أ،ج(

2,731,9142,731,914بالتكلفة املطفأةقروض وذمم مدينةاستثمارات يف مرابحات وصكوك 

701,088701,088بالتكلفة املطفأةقروض وذمم مدينةاستثمارات أخرى 

15,004,49015,004,490بالتكلفة املطفأةقروض وذمم مدينةمرابحات قصيرة األجل

3,631,2023,631,202بالتكلفة املطفأةقروض وذمم مدينةنقد وأرصدة لدى البنوك

استثمارات متاحة للبيع استثمارات يف صناديق استثمارية 
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
اآلخر 

415,005415,005

انخفاض قيمة األصول املالية أ. 
يتطلــب املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم )9( إســتخدام نمــوذج الخســارة اإلئتمانيــة املتوقعــة بــدل نمــوذج الخســارة اإلئتمانيــة 

املتكبــدة بموجــب معيــار املحاســبة الدولــي رقــم )39(.

تغيرات نتيجة تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )15(

تكاليف العقد  ب. 
ــف خدمة  ــد( وتكالي ــود المتعلقة بالعمولة )تكلفة الحصول ىلع العق ــم )18( تم تسجيل تكاليف العق ــي رق ــبة الدول ــار املحاس ــا ملعي وفق
ــار محاســبي  ــراف بهــا كأصــل بموجــب أي معي ــة لالعت ــم تكــن مؤهل ــث ل التركيب )تكلفة الوفــاء بالعقــد( كمصروفات عند تكبدهــا حي
آخــر. وعنــد تطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم )15( تــم رســملتها كتكاليــف عقــود وتــدرج كأصــول يف قائمــة املركــز املالــي 
املوحــد. تعتبــر تكاليــف العمولــة بمثابــة تكلفــة للحصــول ىلع العقــد ألنهــا تكاليــف إضافيــة وتتوقــع املجموعــة اســتردادها. يف حيــن 
تعتبــر تكاليــف خدمــة التركيــب بمثابــة تكلفــة للوفــاء بالعقــد مــع العميــل وال تقــع هــذه التكاليــف ضمــن نطــاق معيــار آخــر، وتعتــرف 

املجموعــة بالتكاليــف املتكبــدة للوفــاء بالعقــد كأصــول فقــط إذا كانــت تلــك التكاليــف تســتويف جميــع املعاييــر التاليــة:

التكاليف تتعلق بشكل مباشر بعقد )أو بعقد محدد متوقع(.  .1

ــات األداء يف  ــاء( بالتزام ــتمرار بالوف ــاء )أو االس ــتخدامها يف الوف ــيتم اس ــة س ــوارد للمجموع ــن م ــق أو تحس ــف تحق التكالي  .2
املســتقبل.  

من املتوقع أن يتم استرداد التكاليف.  .3
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة واملعدلة )تتمة(  .3
املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة الصادرة واملطبقة )تتمة(  2-3

أثر تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة واملعدلة )تتمة(  3-2-3
تغيرات نتيجة تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )15( )تتمة(

أصول العقد  ج. 
ــل بدفــع  ــل أن يقــوم العمي ــل قب ــى عمي ــة ســلع أو خدمــات إل ــت املجموع ــي رقــم )15( إذا حول ــر املال ــي للتقري ــار الدول ــا للمعي وفق
العــوض أو قبــل اســتحقاق الســداد، يجــب ىلع املجموعــة عــرض العقــد ىلع انــه أصــل عقــد، باســتثناء أيــة مبالــغ مســتحقة التحصيــل. 
أصــل العقــد هــو حــق املجموعــة يف عــوض مقابــل ســلع أو خدمــات قامــت املجموعــة بتحويلهــا الــى العميــل. لــم يكــن هنــاك أي 

تعديــل جوهــري بســبب هــذا التغييــر، باســتثناء إعــادة تصنيــف بيــن مبالــغ مســتحقة التحصيــل وأصــول العقــد.

التزامات العقد د. 
إيرادات االشتراكات املدفوعة مقدًما 

ــي  ــار الدول ــق املعي ــة لتطبي ــهر” ونتيج ــاس “األش ــا ىلع أس ــة مقدم ــتراكات املدفوع ــرادات االش ــجل إي ــة تس ــت املجموع ــابقا كان س
للتقريــر املالــي رقــم )15( تــم التســجيل ىلع أســاس »األيــام« ونتــج عــن ذلــك زيــادة يف تكاليــف التزامــات العقــود وانخفــاض يف األربــاح 

املبقــاة. 

رسوم التركيب 
بموجــب معيــار املحاســبة الدولــي رقــم )18( تــم االعتــراف باإلريــرادات مقدمــا عنــد اكتمــال عمليــة التركيــب. ووفقــا للمعيــار الدولــي 
ــق  ــة رســوم ملــرة واحــدة تتعل ــم إضاف ــي، يت ــزام أداء منفصــل وبالتال ــب كالت ــة التركي ــار خدم ــم اعتب ــم يت ــم )15( ل ــي رق ــر املال للتقري
ــراف  ــت االعت ــر توقي ــا أدى لتغيي ــة، مم ــم الخدم ــرة تقدي ــدى فت ــا ىلع م ــراف به ــم االعت ــة ويت ــعر املعامل ــي س ــى إجمال ــب إل بالتركي

ــرادات. باإلي

إعادة تصنيف  هـ. 
إعادة تصنيف وتعديالت ناتجة من تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )15(.

املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة الصادرة واملطبقة   3-3
بعــض التعديــالت األخــرى ىلع املعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي ولجنــة التفســيرات التــي اعتمدتهــا املجموعــة خــالل الســنة ولــم يكــن 

لهــا اثــر جوهــري:

  تاريخ التطبيقالتعديالت والتفسيرات

1 يناير 2018التفسير رقم )22(  املعامالت بعملة اجنبية والعوض املستلم او املدفوع مقدما

ــاس  ــع ىلع أس ــم )2( “الدف ــي رق ــر املال ــداد التقري ــي إلع ــار الدول ــالت ىلع املعي تعدي
ــهم  ــاس األس ــع ىلع أس ــالت الدف ــاس معام ــف وقي ــح تصني ــهم”: توضي 1 يناير 2018الس

ــق  ــن” - تطبي ــود التأمي ــم )4( “عق ــي رق ــر املال ــي للتقري ــار الدول ــالت ىلع املعي تعدي
املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم )9( “األدوات املاليــة” مــع املعيــار الدولــي للتقريــر 

ــن” ــي رقــم )4( “عقــود تأمي املال
1 يناير 2018 )اختياري(

إيضاحــات حــول املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم )15 (”اإليــرادات مــن العقــود مــع 
1 يناير 2018العمــالء”

بشأن  توضيح  العقارية”:  “االستثمارات   )40( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت 
استثماري عقار  من  أو  إلى  العقارات  1 يناير 2018تحويالت 

1 يناير 2018التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير املالي للفترة من 2016-2014
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

ملخص السياسات املحاسبية الهامة   .4
عمليات تجميع األعمال  1-4

                                                                  يتــم املحاســبة عــن عمليــات تجميــع األعمــال باســتخدام طريقــة 
االســتحواذ وذلــك عندمــا تنتقــل الســيطرة للمجموعــة. يتــم 
ــم احتســابها  ــي يت ــة، الت ــاس العــوض املحــول بالقيمــة العادل قي
ــول  ــتحواذ لألص ــخ االس ــة بتاري ــم العادل ــوع القي ــا مجم ىلع أنه
املحولــة مــن قبــل املجموعــة، واإللتزامــات التــي تكبدتهــا 
ــابقين  ــا الس ــتحوذ عليه ــركة املس ــي الش ــاه مالك ــة تج املجموع
باإلضافــة إلــى حقــوق امللكيــة امُلصــدرة للمجموعــة مقابــل 
الحصــول ىلع الســيطرة ىلع الشــركة املســتحوذ عليهــا. يتــم 
ــا يف  ــتحواذ عموم ــات االس ــة بعملي ــف املتعلق ــراف بالتكالي االعت

ــا. ــد تكبده ــدة عن ــارة املوح ــح أو الخس ــة الرب قائم

عندمــا تقــوم املجموعــة باإلســتحواذ ىلع أعمــال، تقــوم بتقييــم 
ــل  ــن أج ــا م ــد به ــم التعه ــي ت ــة الت ــات املالي ــول واإللتزام األص
ــروف  ــد والظ ــود العق ــا لبن ــم وفق ــص املالئ ــف والتخصي التصني
ــتحواذ.  ــخ اإلس ــا يف تاري ــة كم ــروط ذات الصل ــة والش اإلقتصادي
ــة  ــن أدوات مالي ــة ضم ــتقات املدرج ــل املش ــك فص ــمل ذل ويش

ــتحوذه. ــه املس ــل الجه ــن قب ــي م ــد الرئيس ــرى يف العق أخ

يف تاريــخ االســتحواذ، يتــم االعتــراف باألصــول املســتحوذ عليهــا 
ــا  ــا بقيمته ــد به ــم التعه ــي ت ــات الت ــد واإللتزام ــة للتحدي القابل

ــدودة. ــتثناءات مح ــتحواذ، باس ــخ االس ــة بتاري العادل

ــادة يف  ــا الزي ــتحواذ ىلع أنه ــخ اإلس ــهرة بتاري ــاس الش ــم قي يت
مجمــوع العــوض املحــول، ومبلــغ أي حصــص غيــر مســيطر 
عليهــا يف االعمــال املســتحوذ عليهــا، والقيمــة العادلــة يف تاريــخ 
ــن  ــابقا م ــا س ــظ به ــة املحتف ــوق امللكي ــة حق ــتحواذ لحص اإلس
قبــل املجموعــة يف األعمــال املســتحوذ عليهــا )إن وجــدت( عــن 
ــخ اإلســتحواذ لألصــول املســتحوذ عليهــا  ــغ يف تاري صــايف املبال
ــام  ــد إتم ــا. وبع ــرض تحمله ــات املفت ــد واإللتزام ــة للتحدي القابل
عمليــة إعــادة التقييــم، ويف حــال تجــاوزت صــايف القيمــة العادلــة 
ــا  ــد املســتحوذ عليه ــة للتحدي ــخ اإلســتحواذ لألصــول القابل بتاري
واإللتزامــات التــي تــم تحملهــا مجمــوع العــوض املحــول، ومبلــغ 
أي حصــص غيــر مســيطرة يف االعمــال املســتحوذ عليهــا، والقيمــة 
ــة املحتفــظ  ــخ اإلســتحواذ لحصــة حقــوق امللكي ــة يف تاري العادل
بهــا ســابقا مــن قبــل املجموعــة يف األعمــال املســتحوذ عليهــا 
)إن وجــدت(، فتقــوم املجموعــة بإعــادة تقييــم إذا مــا تــم االعتراف 
ــم  ــي ت ــات الت ــة االلتزام ــا وكاف ــتحوذ عليه ــول املس ــة األص بكاف
تحملهــا بالشــكل الصحيــح ويتــم مراجعــة اإلجــراءات املســتخدمة 

ــتحواذ. ــخ االس ــا يف تاري ــرف به ــغ املعت ــاس املبال يف قي

إذا مــا زالــت نتيجــة إعــادة التقييــم تظهــر زيــادة يف صــايف األصــول 
ــم  ــا يت ــول عنده ــوض املح ــي الع ــن إجمال ــا ع ــتحوذ عليه املس
االعتــراف بربــح  مــن صفقــة شــراء مربحــة ضمــن قائمــة األربــاح 

أوالخســائر املوحــدة.

بعــد االعتــراف املبدئــي، تقــاس الشــهرة بالتكلفــة مطروحــا منهــا 
الخســائر املتراكمــة النخفــاض القيمــة. ولغــرض فحــص انخفــاض 
ــخ  ــن تاري ــال وم ــع األعم ــن تجمي ــبة م ــهرة املكتس ــة للش القيم
ــع  ــد متوق ــدة للنق ــدات مول ــا ىلع وح ــيتم توزيعه ــتحواذ، س االس
ــول  ــت األص ــا إذا كان ــر عم ــض النظ ــج بغ ــن الدم ــتفيد م أن تس
األخــرى أو االلتزامــات املســتحوذ عليهــا قــد تــم تخصيصهــا لتلــك 

الوحــدات.

ــدة  ــدات املول ــبة ىلع الوح ــهرة املكتس ــع الش ــم توزي ــم يت إذا ل
للنقــد املحــددة بســبب عــدم اكتمــال االحتســاب املبدئــي، فلــن 
ــرت  ــة إال إذا توف ــهرة املبدئي ــة الش ــاض قيم ــص انخف ــم فح يت
مؤشــرات النخفــاض القيمــة تمكــن املجموعــة مــن توزيــع القيمــة 
الدفتريــة للشــهرة ىلع الوحــدات املولــدة للنقــد أو مجموعــة 
الوحــدات املولــدة للنقــد املتوقــع أن تســتفيد مــن منافــع دمــج 

ــد  ــدة للنق ــدة املول ــهرة ىلع الوح ــع ش ــم توزي ــا ت ــال. أينم األعم
ــهرة  ــإن الش ــدة ف ــذه الوح ــات ه ــن عملي ــزء م ــتبعاد ج ــم اس وت
ــة  ــن القيم ــر ضم ــوف تظه ــتبعدة س ــة املس ــة بالعملي املرتبط
الدفتريــة للعمليــة عنــد تحديــد الربــح أو الخســارة مــن اســتبعاد 
ــة. إن الشــهرة املســتبعدة يف مثــل هــذه الظــروف  هــذه العملي
يتــم قياســها بنــاءًا ىلع قيمــة مماثلــة للعمليــة املســتبعدة والجزء 

ــد. ــدة للنق املتبقــي مــن الوحــدة املول

إن حقــوق امللكيــة غيــر املســيطرة التــي تمثــل حصــة ملكيــة حالية 
وتخــول مالكيهــا امتــالك حصــة تناســبية يف صــايف أصول املنشــأة 
ــة  ــا بالقيم ــي إم ــكل أول ــها بش ــن قياس ــة يمك ــة التصفي يف حال
ــيطرة  ــر املس ــة غي ــوق امللكي ــبية لحق ــة التناس ــة أو بالحص العادل
يف املبالــغ املعتــرف بهــا لصــايف األصــول القابلــة للتحديــد 
ــة  ــار أســاس كل معامل ــم اختي يف املنشــأة املســتحوذ عليهــا. يت
ــر  ــة غي ــوق امللكي ــرى لحق ــواع األخ ــاس األن ــم قي ــدة. ويت ىلع ح
املســيطرة بالقيمــة العادلــة أو وفــق األســس األخــرى املحــددة  

ــر املالــــي إذا انطبقــت. ــة للتقري ــر الدولي يف املعايي

يتــم قيــاس املقابــل املحتمــل دفعــه )إن وجــد( بقيمتــه العادلــة 
يف تاريــخ االســتحواذ ويتــم تصنيفــه إمــا كحقــوق ملكيــة أو كإلتزام 
مالــي. يتــم الحقــا إعــادة قيــاس املبالــغ املصنفــة كإلتــزام مالــي 
بالقيمــة العادلــة مــع إدراج التغيــرات يف القيمــة العادلــة يف قائمــة 
الربــح أو الخســارة املوحــدة. ويف الحالــة التــي يتــم فيهــا تصنيــف 
املقابــل املحتمــل ىلع أنــه حقــوق ملكيــة عندهــا ال ُيعــاد قياســه 

ويتــم املحاســبة عــن التســوية ضمــن حقــوق امللكيــة. 

ــاس  ــم قي ــل، يت ــال ىلع مراح ــع األعم ــة تجمي ــم عملي ــا تت عندم
ــابقا يف  ــا س ــظ به ــة املحتف ــوق امللكي ــة يف حق ــة املجموع حص
املنشــأة املســتحوذ عليهــا بالقيمــة العادلــة يف تاريــخ االســتحواذ، 
ــدت،  ــارة، إن وج ــب أو خس ــن مكس ــج م ــا ينت ــراف بم ــم االعت ويت
ــغ الناشــئة عــن  ــح أو الخســارة املوحــدة. إن املبال يف قائمــة الرب
الحصــص يف املنشــأة املســتحوذ عليهــا قبــل تاريــخ االســتحواذ 
واملدرجــة ســابقا يف الدخــل الشــامل اآلخــر يتــم إعــادة تصنيفهــا 
ــذه  ــت ه ــال كان ــدة يف ح ــارة املوح ــح أو الخس ــة الرب ــى قائم إل

ــك الحصــص. ــم اســتبعاد تل ــو ت املعالجــة مالئمــة فيمــا ل

إذا لــم تكتمــل املحاســبة املبدئيــة لتجميــع األعمــال حتــى نهايــة 
ــع،  ــي حــدث فيهــا التجمي ــرة الت ــي تشــكل الفت ــر والت ــرة التقري فت
فتقــوم املجموعــة بعــرض البنــود التــي لــم تكتمــل عمليــة 
احتســابها بقيمــة مؤقتــة يف القوائــم املاليــة املوحــدة. خــالل فترة 
قياســها، والتــي ال تزيــد عــن مدة ســنة مــن تاريــخ االســتحواذ، يتم 
تعديــل القيمــة املؤقتــة املعتــرف فيهــا بتاريــخ االســتحواذ بأثــر 
رجعــي لكــي تعكــس املعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا حــول 
ــحتواذ  ــخ االس ــودة يف تاري ــت موج ــي كان ــروف الت ــق والظ الحقائ
ــغ  ــاس املبال ــرًا ىلع قي ــيكون مؤث ــك س ــأن ذل ــد ب ــم التأك وإذا ت
ــاس  ــرة القي ــالل فت ــخ. خ ــك التاري ــن ذل ــارًا م ــا اعتب ــرف به املعت
ــم  ــة إذا ت ــراف بأصــول أو إلتزامــات إضافي ــة باالعت تقــوم املجموع
ــق أو ظــروف  ــدة حــول وجــود حقائ الحصــول ىلع معلومــات جدي
كانــت موجــودة يف تاريــخ االســتحواذ وإذا تبيــن أن ذلــك ســينتج 
ــخ.  ــك التاري ــارًا مــن ذل ــراف باألصــول أو االلتزامــات إعتب ــه االعت عن
وتنتهــي فتــرة القيــاس بمجــرد حصــول املجموعــة ىلع املعلومــات 
التــي كانــت تســعى لهــا حــول الحقائــق والظــروف التــي ُوجــدت 
يف تاريــخ االســتحواذ، أو بمجــرد علمهــا بعــدم إمكانيــة الحصــول 

ــر. ىلع معلومــات أكث

االستثمارات يف شركات زميلة ومشاريع مشتركة  2-4
الشــركة الزميلــة هــي شــركة تمــارس املجموعة عليهــا تأثيــرًا هاما 
وليســت مســيطرة أو لديهــا ســيطرة مشــتركة عليهــا. التأثيــر الهام 
ــات  ــرارات والسياس ــاركة يف الق ــة ىلع املش ــدرة املجموع ــو ق ه
املاليــة والتشــغيلية يف الشــركة املســتثمر بهــا، والتعتبــر ســيطرة 

او ســيطرة مشــتركة ىلع تلــك السياســات.

املشــروع املشــترك هــو ترتيــب مشــترك والــذي يكــون بموجبــه 
ــا  ــا أن لديه ــب كم ــك الترتي ــة ســيطرة مشــتركة ىلع ذل للمجموع
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الحــق يف صــايف أصــول الترتيــب املشــترك. الســيطرة املشــتركة 
هــي املشــاركة التعاقديــة املتفــق عليهــا للســيطرة ىلع الترتيــب، 
ــطة  ــأن األنش ــرارات بش ــب ق ــا تتطل ــط عندم ــد فق ــي تتواج والت
ــاركين يف  ــراف املش ــن األط ــاع م ــة باإلجم ــة املوافق ذات الصل
الســيطرة. إن االعتبــارات يف تحديــد التأثيــر الهــام والســيطرة 
ــر –  ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــاظ – بش ــي االحتف ــتركة ه املش
بنســبة مــن حــق التصويــت للشــركة املســتثمر فيهــا، التمثيــل يف 
مجلــس اإلدارة أو جهــات حوكمــة مماثلــة يف الشــركة املســتثمر 
ــاركة  ــك املش ــا يف ذل ــات، بم ــع السياس ــاركة يف صن ــا، املش فيه
ــرى،  ــات االخ ــاح أو التوزيع ــات األرب ــة بتوزيع ــرارات املتعلق يف الق
واملنشــاة املســتمر  املجموعــة  بيــن  الجوهريــة  املعامــالت 
ــة  ــر املعلومــات التقني ــن أو توفي ــن االداريي ــادل املوظفي فيهــا، تب

ــية.  االساس

تتــم املحاســبة عن االســتثمارات يف الشــركات الزميلة أو املشــاريع 
ــتخدام  ــة بإس ــدة للمجموع ــة املوح ــم املالي ــتركة يف القوائ املش
ــم  ــة، يت ــوق امللكي ــة حق ــا لطريق ــة. وفق ــوق امللكي ــة حق طريق
ــة أو املشــاريع مشــتركة  ــراف باالســتثمار يف الشــركات زميل االعت
يف قائمــة املركــز املالــي املوحــدة مبدئيــا بالتكلفــة ويتــم 
ــح  ــة الرب ــة يف قائم ــة املجموع ــراف بحص ــا لالعت ــه الحق تعديل
ــة  ــركة الزميل ــر للش ــامل اآلخ ــل الش ــدة والدخ ــارة املوح أو الخس
ــة  ــاض يف قيم ــا أي انخف ــا منه ــتركة مطروح ــاريع املش أو املش
ــائر  ــة يف خس ــة املجموع ــد حص ــا تزي ــتثمارات. عندم ــايف االس ص
ــا  ــة ملكيته ــن حص ــتركة ع ــاريع املش ــة أو املش ــركات الزميل الش
يف تلــك الشــركات الزميلــة أو املشــاريع املشــتركة )التــي تتضمــن 
أي حصــص طويلــة اآلجــل، يف جوهرهــا، تشــكل جــزءًا مــن صــايف 
ــتركة(،  ــاريع مش ــة أو مش ــركات زميل ــة يف ش ــتثمار املجموع اس
تتوقــف املجموعــة عــن االعتــراف بحصتهــا يف الخســائر اإلضافيــة. 

ــط  ــات فق ــا كالتزام ــة واثباته ــائر اإلضافي ــراف بالخس ــم االعت يت
إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه لــدى املجموعــة التزامــات قانونيــة 
ــركات  ــن الش ــة ع ــات بالنياب ــديد دفع ــت بتس ــة أو قام أو متوقع

ــتركة.  ــاريع املش ــة أو املش الزميل

يتــم اســتبعاد املكاســب أو الخســائر غيــر املحققــة الناتجــة 
ــة أو املشــروع  ــة والشــركة الزميل ــن املجموع عــن املعامــالت بي
املشــترك بقــدر حصــة املجموعــة يف الشــركة الزميلة أو املشــروع 

ــترك. املش

أو  الزميلــة  الشــركات  تتــم املحاســبة عــن االســتثمارات  يف 
ــن  ــدءًا م ــة ب ــوق امللكي ــة حق ــق طريق ــتركة وف ــاريع املش املش
التاريــخ الــذي أصبحــت فيــه الشــركة املســتثمر بهــا شــركة زميلــة 
ــركة  ــتثمار يف ش ــتحواذ ىلع االس ــد االس ــترك. عن ــروع مش أو مش
ــادة يف تكلفــة االســتثمار  ــة أو مشــروع مشــترك، فــإن أي زي زميل
ىلع حصــة املجموعــة مــن صــايف القيمــة العادلــة لألصــول 
واإللتزامــات القابلــة للتحديــد يتــم االعتــراف بهــا كشــهرة ضمنيــة، 

ــتثمار.  ــة لالس ــة الدفتري ــن القيم ــدرج ضم وت

يتــم اثبــات الزيــادة يف حصــة املجموعــة يف صــايف القيمــة العادلــة 
لألصــول واإللتزامــات القابلــة للتحديــد عــن تكلفــة االســتثمار، بعد 

إعــادة التقييــم، مباشــرة يف قائمــة الربــح أو الخســارة املوحــدة يف 
ســنة االســتحواذ. 

يتــم تطبيــق متطلبــات املعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي لتحديد ما 
إذا كان مــن الضــروري االعتــراف بأيــة خســارة انخفــاض يف القيمــة 
ــروع  ــة أو مش ــركة زميل ــة يف ش ــتثمار املجموع ــق باس ــا يتعل فيم
أو  زميلة  شركة  يف  لالستثمار  الدفترية  القيمة  اختبار  يتم  مشــترك. 
مشروع مشترك لتحديد انخفاض القيمة وفقا للسياسة المذكورة يف 

إيضــاح رقــم )6-17-3(.

ــة مــن  تتوقــف املجموعــة عــن أســتخدام طريقــة حقــوق امللكي
ــة  ــه شــركة زميل ــه االســتثمار عــن كون ــذي يتوقــف في ــخ ال التاري
أو مشــروع مشــترك، أو عندمــا يتــم تصنيــف االســتثمار كمحتفــظ 

بــه للبيــع. 

ــة  ــركة زميل ــا يف ش ــض حصته ــة بتخفي ــوم املجموع ــا تق عندم
ــتخدام  ــتمرة بإس ــة مس ــت املجموع ــترك وال زال ــروع مش أو مش
ــد  ــة أن تعي ــب ىلع املجموع ــه يج ــة، فإن ــوق امللكي ــة حق طريق
ــل  ــن الدخ ــابقا ضم ــت س ــارة املثب ــب أو الخس ــف املكس تصني
ــح أو  ــك اإلنخفــاض يف قائمــة الرب ــق بذل الشــامل االخــر، واملتعل
الخســارة املوحــدة، إذا كان هــذا التصنيــف للمكســب والخســارة 

ــة. ــات ذات العالق ــول أو اإللتزام ــتبعاد األص ــن إس يتضم

بالتعامــل مــع  عندمــا تقــوم أي منشــأة ضمــن املجموعــة 
ــراف  ــم االعت ــة، يت ــترك للمجموع ــروع مش ــة أو مش ــركة زميل ش
باألربــاح والخســائر الناتجــة مــن املعامــالت مــع الشــركة الزميلــة 
ــة املوحــدة للمجموعــة  ــم املالي أو املشــروع املشــترك يف القوائ
ــروع  ــة أو املش ــركة الزميل ــة يف الش ــص امللكي ــدر حص ــط بق فق

ــة. ــل املجموع ــن قب ــة م ــر مملوك ــترك الغي املش

4-3  االعتراف باإليرادات
يتــم قيــاس اإليــراد ىلع أســاس العــوض املحــدد يف العقــد مــع 
العميــل وتســتثنى املبالــغ التــي يتــم تحصيلهــا نيابــة عــن أطــراف 
اخــرى. تعتــرف املجموعــة باإليــرادات عنــد تحويــل الســيطرة ىلع 

املنتجــات أو الخدمــات املقدمــة للعميــل.

توقيــت االعتــراف باإليــرادات يكــون إمــا عنــد نقطــة زمنيــة أو ىلع 
مــدى زمنــي يعتمــد ىلع الوفــاء بــاداء االلتــزام عــن طريــق تحويــل 

الســيطرة ىلع الســلع أو خدمــات إلــى العميــل.

ــة مــن عــدم التأكــد يف  ــدى الشــركة درجــة عالي ــا يكــون ل عندم
ــالء،  ــض العم ــة لبع ــات املقدم ــرادات الخدم ــل إي ــة تحصي إمكاني

ــا. ــد تحصيله ــط عن ــا فق ــة بإثباته ــوم املجموع تق

إيــرادات، بشــكل اساســي مــن خدمــات  تحقــق املجموعــة 
املكاملــات، والرســائل، والبيانــات، ورســوم الربــط البيانــي، ورســوم 
ــع املنتجــات والخدمــات  التأســيس ومبيعــات االجهــزة. يمكــن بي

ــات. ــكل باق ــل أو بش ــكل منفص بش
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ملخص السياسات املحاسبية الهامة  )تتمة(  .4
االعتراف باإليرادات )تتمة(  3-4 

طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداءاملنتجات والخدمات

تشــمل خدمــات االتصــال والبيانــات والرســائل وتقوم المجموعة باالعتــراف بــاإليراد عندما يتم تقديم هــذه خدمات االتصاالت
الخدمات )أي عنــد االستخدام الفعلي من قبل العميل(.

الباقات 
ــراف  ــم اإلعت ــى عناصــر منفــردة ويت ــم فصلهــا إل ــي تشــمل منتجــات وخدمــات متعــددة يت ــات الت الترتيب
بااليــرادات ىلع أســاس القيمــة العادلــة )أســعار البيــع املنفــردة( للعناصــر املنفــردة مــن خــالل توزيــع 
ــع  ــردة ىلع أســاس القيمــة النســبية ألســعار بي ــن العناصــر املنف ــب بي ــل املــادي للترتي ــي املقاب إجمال

ــل. ــة للعمي ــت ذات قيمــة منفصل ــة للفصــل إذا كان ــر العناصــر قابل العناصــر املنفــردة. تعتب

ــل. عــادة يحــدث األجهزة  ــى العمي ــرادات عندمــا يتــم تحويــل الســيطرة ىلع األجهــزة إل تعتــرف املجموعــة باإلي
ــازة العميــل للجهــاز. هــذا يف بدايــة العقــد عنــد حي

يتــم االعتــراف بتوزيعــات األربــاح مــن اإلســتثمارات يف أدوات 
حقــوق امللكيــة عنــد اإلقــرار بأحقيــة املجموعــة يف اســتالمها )إذا 
كان مــن املحتمــل أن املنافــع االقتصاديــة ســتتدفق للمجموعــة، 

ــه(. ــوق ب ــرادات يمكــن قياســها بشــكل موث واإلي

عقود اإليجار  4-4
ــار )أو  ــر إيج ــب يعتب ــا اذا كان الترتي ــد فيم ــف العق ــف تصني يتوق
ــأته  ــخ نش ــب يف تاري ــر الترتي ــار( ىلع جوه ــد إيج ــوي ىلع عق يحت
ســواء  أكان الوفــاء بالترتيــب يتوقــف ىلع أســتخدام أصــل أو 
ــص  ــم ين ــو ل ــى ل ــتخدام حت ــق اإلس ــل ح ــدده أو نق ــول مح أص

ــب.  ــك يف الترتي ــة ىلع ذل صراح

ــام  ــي إذا ق ــار تمويل ــه اإليج ــار ىلع أن ــد االيج ــف عق ــم تصني يت
ــكل  ــة بش ــة بامللكي ــد املتعلق ــر والعوائ ــة املخاط ــل كاف بتحوي
جوهــري. وإذا لــم يقــم العقــد بتحويــل كافــة املخاطــر والعوائــد 
ــد ىلع  ــف العق ــم تصني ــري فيت ــكل جوه ــة بش ــة بامللكي املتعلق

ــار تشــغيلي. ــه إيج أن

األصول املستأجرة:
يتــم إثبــات عقــود اإليجــارات التمويليــة يف بدايــة عقــد اإليجــار ىلع 
أنهــا أصــول والتزامــات يف قائمــة املركــز املالــي املوحــدة بالقيمــة 
العادلــة لألصــل موضــوع العقــد أو القيمــة الحاليــة للحــد األدنــى 
ــات  ــة دفع ــم تجزئ ــم يت ــن ث ــل. وم ــا أق ــار، أيهم ــات اإليج لدفع
ــار  ــات اإليج ــض يف التزام ــل والتخفي ــف التموي ــن تكالي ــار بي اإليج
التمويلــي للوصــول للرصيــد املتبقــي مــن اإللتــزام. يتــم اإلعتــراف 

بتكاليــف التمويــل يف قائمــة الربــح أو الخســارة املوحــدة.

يف بدايــة العقــد أو عنــد مراجعتــه، تقــوم املجموعــة بفصــل 
الدفعــات واملبالــغ األخــرى املطلوبــة بموجــب العقــد إلــى 
دفعــات بعقــود التأجيــر ودفعــات لبنــود أخــرى ىلع أســاس القيمــة 

ــبية.  ــة النس العادل

يتــم اســتهالك األصــل املســتأجر ىلع مــدى العمــر اإلنتاجــي 
املقــدرة لألصــل. ويف حــال عــدم وجــود تأكيــد معقــول يف 
انتقــال ملكيــة األصــل إلــى املجموعــة يف نهايــة مــدة العقــد، يتــم 
ــار،  ــرة اإليج ــل أو فت ــي لألص ــر اإلنتاج ــل ىلع العم ــتهالك األص اس

ــل.    ــا أق أيهم

يتــم االعتــراف بدفعــات االيجــارات التشــغيلية كمصــروف ىلع 
أســاس طريقــة القســط الثابــت ىلع فتــرة اإليجــار، إال إذا كان 
ــي  ــة الت ــرة الزمني ــل الفت ــكل أفض ــل بش ــر يمث ــا آخ ــاك أساس هن
يتــم خاللهــا اســتنفاذ املنافــع االقتصاديــة التــي يتضمنهــا األصــل 
املســتاجر. كمــا يتــم أيضــا توزيــع املنافــع املســتلمة واملســتحقة 
كحافــز للدخــول يف عقــد ايجــار تشــغيلي بطريقــة القســط الثابــت 
ىلع فتــرة االيجــار. إن إجمالــي املنافــع مــن الحوافــز يعتــرف بهــا 
ــت، إال إذا  كتخفيــض ملصــروف االيجــار ىلع أســاس القســط الثاب
كان هنــاك أساســا آخــر يمثــل بشــكل أفضــل الفتــرة الزمنيــة التــي 

ــتأجر.  ــل املس ــة لألص ــع االقتصادي ــتنفاذ املناف ــا اس ــم خالله يت
يتــم االعتــراف باإليجــارات الشــرطية الناشــئة مــن عقــود اإليجــار 

ــم فيهــا تكبدهــا.  ــي ت ــرة الت التشــغيلية كمصــروف يف الفت

األصول املؤجرة:
يتــم االعتــراف بإيــراد اإليجــار التشــغيلي يف قائمــة الربــح أو 
الخســارة املوحــدة ىلع أســاس طريقــة القســط الثابــت ىلع 
فتــرة اإليجــار. كمــا يتــم أيضــا توزيــع املنافــع املمنوحــة كحافــز 
ــت ىلع  ــط الثاب ــة القس ــغيلي بطريق ــار تش ــد إيج ــول يف عق للدخ
ــا  ــرف به ــز يعت ــن الحواف ــع م ــي املناف ــار. إن إجمال ــرة اإليج فت
كتخفيــض إليــراد اإليجــار ىلع أســاس القســط الثابــت، إال إذا كان 
هنــاك أساســا آخــر يمثــل بشــكل أفضــل الفتــرة الزمنيــة التــي يتــم 

ــر. ــل املؤج ــة لألص ــع االقتصادي ــتنفاذ املناف ــا اس خالله

يتــم تســجيل املبالــغ املســتحقة مــن اإليجــارات التمويليــة 
ــد  ــة يف عق ــتثمار املجموع ــايف اس ــادل ص ــغ يع ــون بمبل كمدين
ــا  ــل ىلع أنه ــتحقة التحصي ــار املس ــة اإليج ــج دفع ــار. وُتعال اإليج
تســديد للمبلــغ األصلــي كإيــراد تمويــل لتعويــض املجموعــة عــن 
ــة  ــة املرتبط ــف اإلضافي ــم ادراج التكالي ــا. يت ــتثمارها وخدماته اس
ــغ  ــن املبال ــار ضم ــد اإليج ــأن عق ــاوض بش ــة التف ــرة بعملي مباش
املســتحقة ويخفــض مبلــغ إيــراد التمويــل الــذي يتــم اثباتــه ىلع 

ــد. ــرة العق فت

ويف حــال اعتبــار املجموعــة يف عقــد اإليجــار ُمصنــع أو بائــع، يتــم 
يف بدايــة العقــد االعتــراف باإليــرادات بالقيمــة العادلــة لألصــل أو 
القيمــة الحاليــة للحــد األدنــى لدفعــات اإليجــار املســتحقة ويتــم 
إثبــات تكلفــة املبيعــات، و االعتــراف باألربــاح أو الخســائر الناتجــة 
ــة  ــف اإلضافي ــات التكالي ــم اثب ــرة. ويت ــع مباش ــة البي ــن عملي م
املرتبطــة مباشــرة بعمليــة التفــاوض بشــأن عقــد اإليجــار والتــي 
تتكبدهــا املجموعــة كُمصنــع أو بائــع ىلع أنهــا مصــروف يف بدايــة 

فتــرة عقــد اإليجــار.

العمالت األجنبية  5-4 
ــة  ــعودي )العمل ــال الس ــات بالري ــات واإليضاح ــرض املعلوم ــم ع ت
الوظيفيــة لشــركة االتصــاالت الســعودية – الشــركة األم(. بالنســبة 
لــكل منشــأة تابعــة، تقــوم املجموعــة بتحديــد العملــة الوظيفيــة، 
ــا  ــل فيه ــي تعم ــية الت ــة الرئيس ــة اإلقتصادي ــة البيئ ــي عمل وه
املنشــأة، ويتــم قيــاس البنــود املدرجــة يف القوائــم املاليــة لــكل 

منشــأة باســتخدام تلــك العملــة الوظيفيــة. 

عنــد إعــداد القوائــم املاليــة لــكل منشــأة تابعــة للمجموعــة، يتــم 
االعتــراف باملعامــالت التــي تتــم بعمــالت غيــر العملــة الوظيفيــة 
للمنشــأة )عمــالت أجنبيــة( بأســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ 
املعامــالت. يف نهايــة كل فتــرة ماليــة، يتــم إعــادة تحويــل البنــود 
ــائدة  ــرف الس ــعار الص ــة بأس ــالت أجنبي ــجلة بعم ــة املس النقدي

ــة املدرجــة بالقيمــة  ــر النقدي ــود غي ــخ. إن البن ــك التاري بذل
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العادلــة واملصنفــة بعمــالت أجنبيــة يتــم إعــادة ترجمتهــا باألســعار 
الســائدة بتاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة. أمــا البنــود غيــر النقديــة 
التــي تقــاس وفقــا للتكلفــة التاريخيــة بعمــالت أجنبيــة فــال يعــاد 
ــر  ــود غي ــة البن ــن ترجم ــج ع ــارة النات ــح او الخس ــا. إن الرب ترجمته
ــق  ــا يتف ــا بم ــم معاملته ــة يت ــة العادل ــة بالقيم ــة واملقاس النقدي
مــع اثبــات الربــح او الخســارة الناتــج عــن التغيــر يف القيمــة العادلة 

للبنــد ذي الصلــة.

يتــم االعتــراف بالفروقــات الناتجــة عــن ترجمــة البنــود النقديــة يف 
حســاب ربــح أو خســارة الفتــرة التــي تنشــأ يف ظــروف محــدودة.

ــول  ــم أص ــدة، تترج ــة املوح ــم املالي ــرض يف القوائ ــرض الع لغ
ــال الســعودي  ــى الري ــة للمجموعــة إل ــات األجنبي وإلتزامــات العملي
باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة يف تاريــخ التقريــر. ويتــم 
ترجمــة بنــود اإليــرادات واملصاريــف وفقــا ملتوســط أســعار 
ــري يف  ــكل جوه ــب بش ــدث تقل ــر، إال إذا ح ــرة التقري ــرف لفت الص
ــم اســتخدام  ــة، يت ــرة، ويف هــذه الحال أســعار الصــرف خــالل الفت
أســعار الصــرف بتواريــخ املعامــالت. فروقــات الترجمــة الناتجــة، إن 
ــراف بهــا  يف الدخــل الشــامل اآلخــر وحقــوق  ــم االعت وجــدت، يت
امللكيــة بشــكل تراكمــي )أخــذًا بالحســبان حصــة حقــوق امللكيــة 

ــيطرة(.  ــر املس غي

عنــد اســتبعاد عمليــة أجنبيــة )اســتبعاد حصــة املجموعــة بالكامــل 
ــيطرة  ــدان  الس ــن فق ــتبعاد يتضم ــة، أو أن االس ــة أجنبي يف عملي
ــة، أو اســتبعاد جزئــي  ــة أجنبي ىلع شــركة تابعــة تشــمل ىلع عملي
يف مشــروع مشــترك أو شــركة زميلــة تشــتمل ىلع عمليــة أجنبيــة 
تصبــح الحصــة املبقــاة أصــل مالــي(، فــإن جميــع فروقــات الترجمــة 
ــة املتعلقــة  ــة بالنســبة لتلــك العملي املتراكمــة يف حقــوق امللكي
بمســاهمي الشــركة يتــم إعــادة تصنيفهــا يف قائمــة الربــح 
ــة  ــتبعادات الجزئي ــع االس ــبة لجمي ــدة. بالنس ــارة املوح أو الخس
ــا  ــج عنه ــي ال ينت ــتركة الت ــاريع املش ــة أو املش ــركات الزميل للش
ــم  ــتركة، يت ــيطرة املش ــم أو الس ــر امله ــة للتأثي ــدان املجموع فق
ــة  ــة املتراكم ــات الترجم ــبية لفروق ــة التناس ــف الحص ــادة تصني إع

ــح أو الخســارة املوحــدة.  ــى قائمــة الرب إل

املنح الحكومية  6-4 
ال يتــم اإلعتــراف باملنــح الحكوميــة إال عنــد وجــود درجــة معقولــة 
ــا  ــة به ــروط املرتبط ــتلتزم بالش ــة س ــأن املجموع ــد ب ــن التأك م

وأنهــا ستســتلم هــذه املنــح. 

ــارة  ــح أو الخس ــة الرب ــة يف قائم ــح الحكومي ــراف باملن ــم اإلعت يت
مــدى  منتظــم ىلع  أســاس  منتظمــة ىلع  بصــورة  املوحــدة 
الفتــرات التــي تقــوم املجموعــة فيهــا باإلعتــراف باملصاريــف ذات 
العالقــة بالتكلفــة التــي تهــدف املنــح لتعويضهــا. وتحديــدًا، فــإن 
ــل شــرطها األساســي يف أن يكــون  ــي يتمث ــة الت ــح الحكومي املن
ــة  ــر متداول ــول غي ــك أص ــاء أو تمل ــراء أو إنش ــة ش ىلع املجموع
ــي  ــز املال ــة املرك ــة يف قائم ــرادات مؤجل ــا كإي ــراف به ــم االعت يت
ــدة  ــارة املوح ــح أو الخس ــة الرب ــى قائم ــا إل ــدة و تحويله املوح
ــة لألصــول  بشــكل منتظــم ومعقــول ىلع مــدى األعمــار اإلنتاجي

ــة.  ذات العالق

ــن  ــض ع ــة كتعوي ــح حكومي ــة ىلع من ــل املجموع ــا تحص عندم
ــي فــوري مــن  ــدة فعــاًل أو كدعــم مال ــف أو خســائر متكب مصاري
دون تكبــد أي تكاليــف مســتقبلية متعلقــة بهــا، حينهــا يتــم 
اإلعتــراف بهــا ضمــن ربــح أو خســارة الفتــرة التــي تســتحق فيهــا.

منافع املوظفين  7-4
4-7-1  تكاليــف منافع التقاعــد ومكافاة نهاية الخدمة

ــتراكات  ــج االش ــب برام ــاهمات بموج ــات املس ــل دفع ــم تحمي يت
ــات  ــة الدفع ــم معامل ــتحقاقها. يت ــد اس ــف عن ــددة كمصاري املح
ــمية  ــات الرس ــل الجه ــن قب ــذة م ــد املنف ــج التقاع ــب برام بموج
كدفعــات لبرامــج اشــتراكات محــددة حيــث أن التزامــات املجموعــة 
برامــج  عــن  الناتجــة  تلــك  تعــادل  البرامــج  هــذه  بموجــب 

ــددة.  ــتراكات املح االش

ــنويا  ــن س ــة للموظفي ــة الخدم ــآة نهاي ــص مكاف ــب مخص يحتس
بواســطة اكتــواري وفقــا لطريقــة تكلفــة الوحــدة املتوقعــة كمــا 
ينــص معيــار املحاســبة الدولــي رقــم )19( منافــع املوظفيــن مــع 
األخــذ يف اإلعتبــار نظــام العمــل يف الــدول املســتثمر فيهــا. يتــم 
االعتــراف باملخصــص بنــاًء ىلع القيمــة الحاليــة إللتــزام املنفعــة.

املحــددة  املنفعــة  اللتــزام  الحاليــة  القيمــة  احتســاب  يتــم 
باســتخدام إفتراضــات ملتوســط النســبة الســنوية لزيــادة الرواتــب 
ــب.  ــم املناس ــدل الخص ــن ومع ــل املوظفي ــرة عم ــط فت ومتوس
ــكل  ــت ل ــم احتســاب االفتراضــات املســتخدمة ىلع أســاس ثاب يت
فتــرة وتعكــس أفضــل تقديــر لــإلدارة. وتحــدد معــدالت الخصــم 
بنــاءًا ىلع أفضــل التقديــرات املتوفــرة حاليــا عــن العائدات الســائدة 
يف الســوق يف تاريــخ القوائــم املاليــة و ذلــك بالرجــوع إلــى منحنى 
ــعودية أو  ــة الس ــة العربي ــدة يف اململك ــدالت الفائ ــة مع مقايض

ــك. ــق ذل ــر، إذا ينطب أســاس آخ

إن إعــادة قيــاس صــايف االلتزامــات الــذي يشــتمل ىلع املكاســب 
والخســائر االكتواريــة والناتجــة عــن التغيــرات يف االفتراضــات 
ــن  ــرة ضم ــا مباش ــراف به ــم االعت ــاب، يت ــتخدمة يف االحتس املس
ــات  ــف عملي ــادة تصني ــم إع ــرى. ال يت ــامل األخ ــل الش ــود الدخ بن
إعــادة القيــاس إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة املوحــدة يف 

ــة. ــرات الالحق الفت

ــة  ــدت( يف قائم ــابقة )إن وج ــات الس ــة الخدم ــات تكلف ــم إثب يت
ــل: ــك قب ــدة وذل ــارة املوح ــح أو الخس الرب

تاريخ تعديل البرنامج أو تقليص األيدي العاملة، و  

ــة  ــادة الهيكل ــف إع ــات تكالي ــة بإثب ــام املجموع ــخ قي تاري  
العالقــة ذات 

ــى  ــم إل ــدل الخص ــتخدام مع ــة بإس ــايف العمول ــاب ص ــم احتس يت
ــة  ــوم املجموع ــددة. تق ــع املح ــول املناف ــات أو أص ــايف التزام ص
بإثبــات التغيــرات التاليــة يف صــايف التــزام املنافــع املحــددة 
ضمــن “تكلفــة االيــرادات”، و”املصاريــف العموميــة واإلداريــة” 
ــح أو الخســارة  ــة والتســويقية” يف قائمــة الرب ــف البيعي و”املصاري

ــا(: ــب وظيفته ــدة )حس املوح

الخدمــات  التــي تتضمــن تكاليــف  الخدمــات  تكاليــف   
ــاح والخســائر  ــف الخدمــات الســابقة واألرب ــة وتكالي الحالي
ــات  ــة وعملي ــدي العامل ــص األي ــات تقلي ــن عملي ــة ع الناتج

ــة. ــر الروتيني ــداد غي الس

صايف التكاليف أو اإليرادات التمويلية.  

منافــع املوظفيــن قصيرة األجــل وطويلة    2-7-4
األخرى األجل   

ــن  ــتحقة للموظفي ــع املس ــن املناف ــزام ع ــراف بااللت ــم االعت يت
واملتعلقــة باألجــور والرواتــب، واإلجــازة الســنوية واإلجــازة املرضية 
ــا  ــة به ــة املتعلق ــم الخدم ــا تقدي ــم فيه ــي يت ــرة الت ــالل الفت خ
وكذلــك املبلــغ غيــر املخصــوم للمنافــع املتوقــع دفعهــا مقابــل 
تلــك الخدمــة. تقــاس االلتزامــات املعتــرف بهــا واملتعلقــة بمنافع 
ــر املخصــوم واملتوقــع أن  ــرة األجــل باملبلــغ غي املوظفيــن قصي

يتــم دفعــه مقابــل الخدمــة املقدمــة. 
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
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ملخص السياسات املحاسبية الهامة  )تتمة(  .4
الزكاة والضريبة   8-4

الزكاة  1-8-4 
تقــوم املجموعــة باحتســاب وتســجيل مخصــص الــزكاة ىلع 
أســاس الوعــاء الزكــوي يف قوائمهــا املاليــة املوحــدة وفقــا 
ــة الســعودية. ويتــم تســجيل  ــزكاة يف اململكــة العربي ألنظمــة ال
ــرة  ــالل فت ــي خ ــوي النهائ ــط الزك ــن الرب ــة ع ــالت الناتج التعدي
التقريــر التــــي يتــم فيهــا اعتمــاد هــذا الربــط مــن الهيئــة العامــة 

ــل. ــزكاة والدخ لل

الضرائب الحالية واملؤجلة   2-8-4
يتــم احتســاب الضريبــة املرتبطــة بالشــركات املســتثمر فيهــا خــارج 
اململكــة العربيــة الســعودية وفقــا لقوانيــن الضريبــة الســائدة يف 

تلــك البلــدان.

يتــم احتســاب مخصــص ضريبــة الدخــل املؤجلــة للمنشــآت 
الفروقــات  وذلــك ىلع  االلتــزام  طريقــة  باســتخدام  األجنبيــة 
ــد  ــن القواع ــر بي ــة للتقري ــنة املالي ــة الس ــا يف نهاي ــة كم املؤقت
الضريبيــة لألصــول وااللتزامــات وقيمهــا الدفتريــة ألغــراض التقاريــر 
املاليــة. و يتــم قيــاس التزامــات وأصــول الضرائــب املؤجلــة وفقــا 
ملعــدالت الضريبــة املتوقــع تطبيقهــا يف الفتــرة التــي يتــم فيهــا 

ــل. ــراف باألص ــزام أو االعت ــوية االلت تس

يتــم االعتــراف بالضريبــة املؤجلــة للمنشــأت األجنبيــة بالقــدر الــذي 
ــتقبل  ــة يف املس ــه للضريب ــا خاضع ــه أرباح ــر في ــل أن تتوف يحتم
ووجــود أربــاح ضريبيــة كافيــة يمكــن اســتخدامها لقــاء الفروقــات 
املؤقتــة ويتطلــب ذلــك تبنــي تقديــرات األداء املالــي املســتقبلي 
ــة  ــول الضريبي ــات األص ــا اثب ــم فيه ــي يت ــة الت ــأة األجنبي للمنش
ــا  ــة عموم ــة املؤجل ــات الضريبي ــراف بااللتزام ــم االعت ــة. يت املؤجل
ــراف  ــم االعت ــة. يت ــة للضريب ــة الخاضع ــات املؤقت ــع الفروق لجمي
بضريبــة الدخــل الحاليــة ضمــن قائمــة الربــح والخســارة املوحــدة. 

املمتلكات واآلالت واملعدات    9-4
ــي  ــكات واآلالت واملعــدات يف قائمــة املركــز املال تعــرض املمتل
املوحــدة بالتكلفــة ناقصــا مجمــع االســتهالك املتراكــم وخســائر 

االنخفــاض يف القيمــة املتراكمــة.  

ــات  ــع النفق ــا جمي ــاالت ومعداته ــبكة االتص ــة ش ــمل تكلف تش
املتكبــدة إلــى نقطــة ربــط العميــل، بمــا يف ذلــك أتعــاب 
املقاولـــين واملــواد والعمالــة املباشــرة، حتــى تاريــخ وضــع هــذه 

األصــول يف الخدمــة.

تســجل األصــول قيــد اإلنشــاء بالتكلفــة ناقصــا أي خســائر 
ــذه  ــتهالك ه ــدأ اس ــا. يب ــراف به ــم االعت ــة ت ــاض يف القيم انخف
ــذي أنشــئ  األصــول عندمــا يكــون األصــل جاهــزًا لالســتخدام ال

ــه. ــن أجل م

عندمــا يكــون ألجــزاء بنــود املمتلــكات واآلالت واملعــدات أعمــار 
إنتاجيــة مختلفــة تتــم املحاســبة عنهــا كبنــود منفصلــة.

عندمــا يتــم اســتبدال أجــزاء هامــة مــن املمتلــكات واآلالت 
واملعــدات )مــا عــدا األراضــي(، تقــوم املجموعــة باالعتــراف بتلــك 
األجــزاء كأصــول فرديــة لهــا عمــر افتراضــي محــدد. تحمــل جميــع 
تكاليــف اإلصــالح والصيانــة األخــرى ىلع قائمــة الربــح أو الخســارة 
املوحــدة خــالل فتــرة التقريــر التــي تكبــدت بهــا، باســتثناء القــدر 
ــي  ــر اإلنتاج ــن العم ــل م ــة أو تطي ــن اإلنتاجي ــه م ــد في ــذي تزي ال

ــم رســملتها.  ــذ يت لألصــل، وعندئ

يتــم احتســاب االســتهالك بهــدف تخفيــض تكلفــة األصــول، 
باســتثناء األراضــي، باســتخدام طريقــة القســط الثابــت ىلع مــدى 
األعمــار اإلنتاجيــــة املقــدرة لهــا. يتــم إلغــاء االعتــراف ببنــد مــن 
بنــود املمتلــكات واآلالت واملعــدات عنــد اســتبعاده أو عنــد 
ــة مســتقبلية مــن االســتخدام  ــة  منافــع اقتصادي عــدم توقــع اي
املســتمر لــه. تحــدد املكاســب أو الخســائر الناتجــة مــن اســتبعاد 
ــن  ــرق بي ــدات بالف ــكات واآلالت واملع ــراف باملمتل ــاء االعت أو إلغ
صــايف متحصــالت البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل ويتــم االعتراف 
ــرادات او  ــن االي ــدة  ضم ــارة املوح ــح أوالخس ــة الرب ــا يف قائم به
ــة  ــة املتبقي ــة القيم ــم مراجع ــرى. يت ــغيلية األخ ــف التش املصاري
ــدات  ــكات واملع ــتهالك للممتل ــة االس ــي وطريق ــر اإلفتراض والعم
يف نهايــة كل ســنة ماليــة ويتــم تعديلهــا الحقــا، اذا دعــت الحاجــة 

لذلــك.

األصول غير امللموسة عدا الشهرة   10-4
تعــرض األصــول غيــر امللموســة يف قائمة املركــز املالــي املوحدة 
بالتكلفــة ناقصــا اإلطفــاء املتراكــم وخســائر االنخفــاض املتراكــم 
ــتحوذ  ــة املس ــر امللموس ــول غي ــة األص ــل تكلف ــة. تمث يف القيم
عليهــا مــن عمليــة تجميــع األعمــال القيمــة العادلــة بتاريــخ 
االســتحواذ. يتــم تقييــم األعمــار اإلنتاجيــة لألصــول غيــر امللموســة 
ىلع أنهــا إمــا محــددة أو غيــر محــددة. يتــم إطفــاء األصــول غيــر 
ــة  ــا اإلنتاجي ــدى أعماره ــددة ىلع م ــار املح ــة ذات األعم امللموس
ــة  ــدر وطريق ــي املق ــر اإلنتاج ــة العم ــم مراجع ــة، ويت االقتصادي
اإلطفــاء يف نهايــة كل ســنة ماليــة، مــع أخــذ تأثيــر أيــة تغييــرات 

ــتقبلي.  ــاس مس ــرات ىلع أس يف التقدي

برامج الحاسب اآللي  1-10-4
يتــم رســملة تراخيــص برامج الحاســب اآللــي ىلع أســاس التكاليف 
التــي تــم تكبدهــا عنــد شــراء برنامــج معيــن وتهيئتــه لالســتخدام.  
ــح أو الخســارة املوحــدة بطريقــة  يحمــل اإلطفــاء يف قائمــة الرب
ــن  ــارًا م ــدر اعتب ــي املق ــر اإلنتاج ــدى العم ــت ىلع م ــط الثاب القس

تاريــخ إتاحــة البرنامــج لالســتخدام.

4-10-2  رسوم الترخيص والطيف الترددي
ــرددي  ــف الت ــاء رســوم الترخيــص والطي ــرات إطف ــد فت ــم تحدي يت
ــد الترخيــص  ىلع أســاس مــدة الترخيــص الســارية وشــروط تجدي
وفيمــا إذا كان الترخيــص يعتمــد ىلع تقنيــات معينــة. يحمــل 
اإلطفــاء ىلع قائمــة الربــح أو الخســارة املوحــدة بطريقــة القســط 
ــدء خدمــات  ــذ ب ــة املقــدرة من الثابــت ىلع مــدى األعمــار اإلنتاجي

ــة. ــبكة ذات الصل الش

ال يتــم إطفــاء التراخيــص التــي ليــس لهــا عمــر محــدد، بــل يتــم 
ــم  ــا، يت ــاض يف قيمته ــود انخف ــن وج ــد م ــنويا للتأك ــا س اختباره
ــي ليــس  ــر امللموســة الت مراجعــة العمــر االفتراضــي لألصــول غي
ــم  ــا اذا كان التقيي ــد فيم ــك للتأك ــنويا وذل ــدد س ــر مح ــا عم له
ــده،  ــا يؤي ــاك م ــزال هن ــي الي ــر االفتراض ــراؤه للعم ــم اج ــذي ت ال
ــدد  ــر مح ــر غي ــى عم ــدد إل ــر مح ــن عم ــر م ــر التغيي ــر أث ويعتب

ــتقبلي.  ــل مس كتعدي

4-10-3  حقوق اإلستخدام غير القابلة لإللغاء
يتعلــق هــذا البنــد بحــق اســتخدام جــزء مــن ســعة كابــالت النقــل 
األرضــي أو البحري  الــــتي تــــم منــــح حــــق اســــتخدامها لفترة 
محــددة.  يتــم اإلعتــراف بحقــوق االســتخدام غيــر القابلــة لإللغــاء 
بالتكلفــة كأصــل عندمــا يكــون لــدى املجموعــة الحــق املحــدد 
غيــر القابــل لإللغــاء الســتخدام جــزء محــدد مــن األصــل املعنــي، 
ــاق  ــول النط ــة أو أص ــاف البصري ــن األلي ــا م ــون عموم ــي تتك الت
العريــض، وتمتــد فتــرة حــق االســتخدام ألغلبيــة العمــر اإلنتاجــــي  
ــت ىلع  ــط الثاب ــة القس ــا بطريق ــم إطفاؤه ــي. ويت ــل املعن لألص
ــر  ــا أقص ــد، أيهم ــرة العق ــتخدام أو فتــ ــة لالس ــرة املتوقع الفت

ــى 20 عامــا. ــراوح عــادة مــا بيــن 10 إل والتــي تت
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4-10-4  إلغاء اإلعتراف باألصول غير امللموسة
ــد اســتبعادها  ــر امللموســة عن ــراف باألصــول غي ــاء االعت ــم إلغ يت
أو عنــد عــدم توقــع أيــة منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن 
ــن  ــة م ــائر الناتج ــب أو الخس ــتبعادها. املكاس ــتخدامها أو اس اس
ــرق  ــها بالف ــم قياس ــة يت ــر امللموس ــول غي ــراف باألص ــاء االعت إلغ
ــل  ــة لألص ــة الدفتري ــتبعاد و القيم ــالت االس ــايف متحص ــن ص بي

ــدة. ــارة املوح ــح أو الخس ــة الرب ــا يف قائم ــم اثباته ويت

انخفاض قيمة األصول امللموسة وغير امللموسة   11-4
عدا الشهرة

تقــوم املجموعــة يف نهايــة كل ســنة ماليــة بمراجعــة القيــم 
الدفتريــة ألصولهــا امللموســة وغيــر امللموســة لتحديــد فيمــا إذا 
ــائر  ــن خس ــي م ــول تعان ــك األص ــر ىلع أن تل ــاك اي مؤش كان هن
ــم  ــر، يت ــك املؤش ــل ذل ــود مث ــة وج ــة. يف حال ــاض يف القيم انخف
تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد لتحديــد خســائر االنخفــاض يف 

ــدت(. ــة )إن وج القيم

ألغــراض تقييــم االنخفــاض يف القيمــة، يتــم تجميــع األصــول عنــد 
أدنــى املســتويات التــي يوجــد بهــا تدفقــات نقدية منفصلــة يمكن 
ــتلمة  ــة املس ــات النقدي ــن التدفق ــتقل ع ــكل مس ــا بش تحديده
مــن األصــول أو مجموعــة مــن األصــول األخــرى )الوحــدة املولــدة 

للنقــد(.

تمثــل القيمــة القابلــة لالســترداد القيمــة العادلــة ناقصــا تكلفــة 
ــتقبلية  ــة املس ــات النقدي ــة للتدفق ــة الحالي ــتبعاد أو القيم االس
املتوقعــة مــن اســتخدام األصــل، أيهمــا أىلع. وعنــد تقييــم القيمة 
ــة  ــتقبلية املتوقع ــة املس ــات النقدي ــم التدفق ــم خص ــة، يت الحالي
إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم مــا قبــل الضريبــة 
والــذي يعكــس تقديــرات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود 
ــرات  ــل تقدي ــم تعدي ــم يت ــي ل ــل الت ــددة لألص ــر املحــ واملخاط

ــا.  ــة املســتقبلية له ــات النقدي التدفق

ويف الحــاالت التــي تقــل فيهــا القيمــة القابلــة الســترداد األصــل 
)أو الوحــدة املولــدة للنقــد( عــن قيمتــه الدفتريــة، يتــم تخفيــض 
القيمــة الدفتريــة لألصــل )أو الوحــدة املولــدة للنقــد( إلــى القيمــة 
القابلــة لالســترداد لهــا. ويتــم االعتــراف فــورًا بخســارة االنخفــاض 

يف قائمــة الربــح أو الخســارة املوحــدة. 

يتــم مراجعــة األصــول امللموســة وغيــر امللموســة التــي تعرضــت 
النخفــاض يف القيمــة، مــا عــدا الشــهرة. وذلــك الحتمــال عكــس 

االنخفــاض يف القيمــة يف نهايــة كل ســنة ماليــة.

املخزون   12-4
يتــم إثبــات املخــزون بالتكلفــة أو صــايف القيمــة القابلــة للتحقــق، 
أيهمــا أقــل. يتــم تحديــد التكلفــة باســتخدام طريقــة املتوســط 
املرجــح.  يمثــل صــايف القيمــة القابلــة للتحقــق ســعر البيــع املقدر 
مطروحــا منــه التكاليــف االخــرى املتوقــع تكبدهــا إلكمــال عمليــة 

. لبيع ا

املخصصات  13-4
ــي ىلع  ــزام حال ــود الت ــال وج ــات يف ح ــراف باملخصص ــم االعت يت
املجموعــة )قانونــي أو ضمنــي( نتيجــة لحــدث ســابق، ومــن 
املحتمــل أن يطلــب مــن املجموعــة تســوية هــذا اإللتــزام، 

ــه. ــوق ب ــكل موث ــره بش ــن تقدي ويمك

تمثــل املبالــغ املعتــرف بهــا كمخصــص أفضــل التقديــرات للمبالغ 
ــة، بعــد  ــة الســنة املالي ــم بنهاي ــزام القائ ــة لتســوية االلت املطلوب
ــر املؤكــدة املتعلقــة  ــار املخاطــر واألمــور غي ــن االعتب األخــذ بعي
ــات  ــة التدفق ــتخدام طريق ــص باس ــاس املخص ــد قي ــزام. عن بااللت
النقديــة املقــدرة لتســوية االلتــزام القائــم، فــإن قيمتــه الدفتريــة 
ــا يكــون  ــة )عندم ــات النقدي ــة لهــذه التدفق ــة الحالي ــل القيم تمث
أثــر القيمــة الزمنيــة للنقــود جوهريــا(. عنــد اســتخدام الخصــم، يتــم 
ــف  ــن كتكالي ــرور الزم ــبب م ــص بس ــادة يف املخص ــات أي زي إثب

تمويــل.

ــة  ــع االقتصادي ــع املناف ــض أو جمي ــترداد بع ــع اس ــا يتوق عندم
ــراف  ــم االعت ــث ، يت ــرف ثال ــن ط ــغ م ــوية أي مبل ــة لتس املطلوب
باملســتحق كأصــل إذا كان مــن شــبه املؤكــد أنــه ســيتم اســتالم 

ــوق. ــكل موث ــتحق بش ــغ املس ــاس املبل ــن قي ــداد ويمك الس

التزامات إزالة األصول وتفكيكها  14-4
تعتــرف املجموعــة بالتزامــات إزالــة األصــول وتفكيكهــا عنــد وجود 
التــزام قانونــي أو ضمنــي نتيجــة أحــداث ســابقة، ومــن املحتمــل 
ــم  ــزام ويمكــن تقيي ــى تدفــق للمــوارد لتســوية االلت ــؤدي إل ان ت

االلتــزام بشــكل موثــوق. 

تحتســب املجموعــة مخصــص بقيمــة التكاليــف املســتقبلية 
أخــرى  الشــبكة واألصــول  أصــول  إزالــة  بتكاليــف  املتعلقــة 
وتفكيكهــا. عنــد االعتــراف املبدئــي بااللتــزام، يتــم إضافــة 
القيمــة الحاليــة للتكاليــف املتوقعــة )باســتخدام معــدل الخصــم 
للتدفقــات النقديــة( إلــى قيمــة الشــبكة املعنيــة واألصــول 
ــم او يف   ــدل الخص ــرات يف مع ــع التغي ــل م ــم التعام ــرى. يت األخ
ــن  ــتقبلي ع ــر مس ــا بأث ــول وتفكيكه ــة األص ــة إزال ــت وتكلف توقي
ــة  ــل القيم ــص وتعدي ــة للمخص ــة الدفتري ــل القيم ــق تعدي طري

الدفتريــة للشــبكة واألصــول األخــرى. 

األدوات املالية   15-4
4-15-1  التصنيف واالعتراف والعرض

يتــم االعتــراف بــاألدوات املاليــة يف قائمــة املركــز املالــي 
املوحــدة )عندمــا / وفقــط عندمــا( تصبــح املجموعــة طرفــا 
ــدد  ــث تح ــة، حي ــألداة املالي ــة ل ــة املبرم ــات التعاقدي يف الترتيب
املجموعــة تصنيــف أدواتهــا املاليــة عنــد االعتــراف األولــي.

تقوم المجموعة بتصنيف أصولها المالية ضمن الفئات التالية: 

بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل  أ . 
الخسارة(  أو  الربح 

بالتكلفة المطفأة. ب. 

ــول  ــركة إلدارة األص ــال الش ــوذج أعم ــف ىلع نم ــد التصني يعتم
املاليــة وخصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة لألصــول املاليــة. 
قامــت املجموعــة بتصنيــف جميــع االلتزامــات املاليــة غيــر 

ــأة. ــة املطف ــة بالتكلف ــتقة املقاس املش

يتــم التعامــل مــع املشــتقات الضمنيــة يف العقــود املضيفــة ىلع 
ــا  ــون مخاطره ــا تك ــة عندم ــتقة منفصل ــا أدوات مش ــاس أنه أس
ــة  ــود املضيف ــك العق ــر بتل ــر مرتبطــة بشــكل كبي ــا غي وخصائصه
ــة  ــة العادل ــاس القيم ــة ىلع أس ــود املضيف ــاس العق ــم قي وال يت
حيــث تــدرج تغيــرات القيمــة العادلــة يف قائمــة الربــح أو الخســارة 

ــدة. املوّح
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

ملخص السياسات املحاسبية الهامة  )تتمة(  .4
القياس   2-15-4

4-15-2-1  القياس األولي  
يتــم قيــاس األصــول وااللتزامــات املاليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة مضافــا اليهــا تكاليــف املعاملــة املتعلقــة مباشــرة باقتنــاء أو إصــدار 
األصــول وااللتزامــات املاليــة أو خصمهــا منهــا بحســب مــا هــو مناســب. )باســتثناء األصــول وااللتزامــات املاليــة بالقيمــة العادلــة حيــث 

يتــم إثبــات تكاليــف املعاملــة املتعلقــة مباشــرة باقتنــاء أصــول أو التزامــات ماليــة مباشــرة يف قائمــة الربــح أو الخســارة املوحــدة(.

4-15-2-2  القياس الالحق لألصول املالية
يعتمد القياس الالحق لألصول املالية  غير املشتقة ىلع تصنيفها كما يلي: 

أصول مالية يتم قياسها بالتكلفة املطفأة: أ. 
يتــم قيــاس األصــول املحتفــظ بهــا لغــرض تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة منهــا بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل 
الفائــدة الفعلــي حيــث تــؤدي الشــروط التعاقديــة لألصــول املاليــة يف تواريــخ محــددة لتدفقــات نقديــة تكــون فقــط مدفوعــات أصــل 

الديــن والفائــدة ىلع املبلــغ الرئيســي القائــم. تســجل إيــرادات الفوائــد مــن هــذه األصــول املاليــة يف إيــرادات التمويــل.

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: ب. 
يتــم قيــاس األصــول املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة يف نهايــة كل فتــرة تقريــر دون خصــم تكاليــف املعاملــة 

التــي قــد تتكبدهــا املجموعــة عنــد البيــع أو التخلــص مــن أي مــن األصــول املاليــة يف املســتقبل.

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:   ج. 
يتــم قيــاس األصــول املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر يف نهايــة كل فتــرة تقريــر وال يتــم خصــم تكاليــف 

املعامــالت التــي تتكبدهــا املجموعــة عندمــا يتــم التخلــص مــن األصــل يف املســتقبل.

ــرف بهــا ســابقا يف قائمــة الدخــل  ــاح أو الخســائر املتراكمــة املعت ــم إعــادة تصنيــف األرب ــة، يت ــراف باألصــول املالي ــد الغــاء اإلعت عن
الشــامل املوحــدة إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة املوحــدة ومــع ذلــك، ال يتــم الحقــا إعــادة تصنيــف أربــاح أو خســائر القيمــة العادلــة 

إلــى قائمــة الربــح والخســارة املوحــدة يف حالــة أدوات حقــوق امللكيــة.

وفيما يلي طريقة اإلثبات والعرض لألرباح أو الخسائر الناتجة عن تصنيف الفئات أعاله.  

االثبات والعرض لألرباح و الخسائر صنف القياس 

يتم ادراج البنود التالية يف قائمة الربح أو الخسارة املوحدة:بالتكلفة املطفأة

إيراد الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي

الخسائر االئتمانية املتوقعة )أو عكس الخسائر(

مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية

عندما يتم إلغاء االعتراف باالصل املالي، فإن املكاسب أو الخسائر الناتجة يتم االعتراف بها يف 
قائمة الربح أو الخسارة املوحدة.

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

املكاسب والخسائر يتم االعتراف بها يف قائمة الدخل الشامل املوحدة باستثناء البنود التالية 
والتي يتم االعتراف بها يف قائمة الربح او الخسارة املوحدة بالطريقة نفسها املطبقة ىلع 

األصول املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة : 

إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية 

الخسائر االئتمانية املتوقعه )أو عكس الخسائر(

مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية

االستثمار يف أدوات حقوق امللكية 
– املكاسب أو الخسائر– تعرض 

يف قائمة الدخل الشامل املوحدة

يتم االعتراف باملكاسب أو الخسائر يف قائمة الدخل الشامل املوحدة  وتوزيعات األرباح من هذه 
االستثمارات يجب ان تثبت يف قائمة الربح أوالخسارة املوحدة ما لم تمثل بوضوح سداد جزء من 
تكلفة االستثمار. ال يتم إعادة تصنيف املبالغ املعترف بها يف قائمة الدخل الشامل املوحدة إلى 

قائمة الربح أوالخسارة املوحدة تحت أي ظرف من الظروف.

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة 

املكاسب أو الخسائر الناتجة سواء من القياس الالحق أو من إلغاء االعتراف، يتم االعتراف بها يف 
قائمة الربح أو الخسارة املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
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ملخص السياسات املحاسبية الهامة  )تتمة(  .4
األدوات املالية )تتمة(  15-4

القياس )تتمة(  2-15-4
4-15-2-3   القياس الالحق لاللتزامات املالية

بالتكلفة املطفأه  أ. 
املاليــة  االلتزامــات  تصنــف جميــع  أن  يجــب ىلع املجموعــة 
بالتكلفــة املطفــأة ويتــم قياســها الحقــا بذلــك، باســتثناء مــا يلــي:

ــح أو  ــالل الرب ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــات املالي االلتزام  .1
الخســارة.

ــل  ــل تحوي ــا ال يتأه ــأ عندم ــي تنش ــة الت ــات املالي االلتزام  .2
أصــل مالــي إللغــاء اإلثبــات أو عندمــا ينطبــق منهــج 

املســتمر. االرتبــاط 

االرتباطــات بتقديــم قــرض بمعــدل فائــدة أقــل مــن ســعر   .3
الســوق، ولم يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربــح أو 

ــارة.  الخس

عقود الضمان املالي.  .4

العــوض املحتمــل الــذي تــم إثباتــه بالقيمــة العادلــة مــن   .5
ــق  ــذي ينطب ــا وال ــع أعماله ــن تجمي ــة ضم ــل املجموع قب
عليــه املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم 3 )والــذي يتــم 
قياســه الحقــا بالقيمــة العادلــة مــع إثبــات التغيــرات ضمــن 

ــدة(. ــارة املوح ــح أو الخس ــة الرب قائم

ــم  ــي يت ــة الت ــات املكاســب أو الخســائر لاللتزامــات املالي ــم إثب يت
ــة  ــن عالق ــزًءا م ــكل ج ــي ال تش ــة )والت ــة العادل ــها بالقيم قياس
ــدة.  ــارة املوح ــح أو الخس ــة الرب ــام( يف قائم ــكل ع ــوط بش التح
ويســتثنى مــن ذلــك املكاســب أوالخسائر لبعــض المطلوبات 
المالية التــي تــم تخصيصهــا بالقيمة العادلة من خالل الربــح أو 
التغيرات يف  آثار  بتقييــم  الشــركة مطالبة  الخســارة عندما تكون 
مخاطــر اإلئتمــان المرتبطة بااللتزامــات يف قائمــة الدخــل الشــامل 

ــدة. املوح

االلتزامــات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربح  ب. 
ــارة أو الخس

تشمل االلتزامات املالية التي تقع ضمن هذه الفئة:

االلتزامات املحتفظ بها للمتاجرة.  .1

التزامات املشتقات غير املخصصة كأدوات تحوط.  .2

االلتزامــات املخصصــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو   .3
ــارة. الخس

ــات  ــاس االلتزام ــة بقي ــوم املجموع ــي، تق ــجيل األول ــد التس بع
ــح أو  ــرات يف قائمــة الرب ــة وتســجيل التغي ــة بالقيمــة العادل املالي

ــدة. ــارة املوح الخس

ــة  ــات املالي ــن االلتزام ــائر م ــاح والخس ــيم األرب ــم تقس ــادة يت ع
املخصصــة بالقيمــة العادلــة يف قائمــة الربــح أو الخســارة املوحدة 

ــي:  ىلع النحــو التال

يتــم اثبــات مبلــغ التغيــر يف القيمــة العادلــة لاللتــزام املالي   .1
ــك  ــان لتل ــر اإلئتم ــرات يف مخاط ــى التغي ــود إل ــذي يع ال
اإللتزامــات املاليــة ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل املوحــدة.

يتم اثبات القيمة المتبقية من التغير يف القيمة العادلة لاللتزام   .2
ــدة. ــارة املوح ــح أو الخس ــة الرب المالي يف قائم

االلتزامات املالية بخالف االلتزامات املالية بالقيمة  ج. 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

ــتخدام  ــأة باس ــة املطف ــة بالتكلف ــات املالي ــاس االلتزام ــم قي يت
ــون  ــل املتحصــالت مــن الدي ــم تعدي ــي. يت ــدة الفعل معــدل الفائ
املصــدرة ىلع مــدى عمــر الديــن بحيــث تكــون القيمــة الدفتريــة 
عنــد االســتحقاق هــي القيمــة التــي ســيتم ســدادها عنــد 
االســتحقاق. تخضــع االلتزامــات املاليــة املخصصــة كأدوات تحــوط 

ــوط. ــبة التح ــات محاس ملتطلب

 4-15-3  انخفاض قيمة األدوات املالية
ــار  ــب املعي ــة، يتطل ــق بانخفــاض قيمــة األصــول املالي فيمــا يتعل
ــارة  ــوذج الخس ــتخدام نم ــم )9( إس ــي رق ــر املال ــي للتقري الدول
اإلئتمانيــة املتوقعــة بــدل نمــوذج الخســارة اإلئتمانيــة املتكبــدة 
ــار املحاســبة الدولــي رقــم )39(، حيــث تقوم الشركة  بموجــب معي
المدرجة  بأصولهــا  والمرتبطة  المتوقعة  اإلئتمــان  خسائر  بتقييم 
العادلــة  بالقيمــة  املقاســة  الديــن  وأدوات  المطفأة  بالتكلفة 
ــاض  ــة انخف ــد منهجي ــر. وتعتم ــامل اآلخ ــل الش ــالل الدخ ــن خ م
القيمــة بوجــود زيــادة كبيــرة وملحوظــة يف مخاطــر اإلئتمــان منــذ 
ــص خســارة األدوات  ــاس مخص ــم قي ــه يت ــي، وعلي ــراف األول االعت
املاليــة بمبلــغ يعــادل خســائر اإلئتمــان املتوقعــة ىلع مدى عمــــر 
ــادة يف مخاطــر اإلئتمــان  ــك زي ــم يكــن هنال ــة. وإذا ل األداة املالي
ــة  ــي، فإن ــراف املبدئ ــذ اإلعت ــري من ــكل جوه ــة بش ــألداة املالي ل
يجــب قيــاس مخصــص خســارة لتلــك األداة املاليــة بمبلــغ 
يعــادل فتــرة 12 شــهر كخســــارة  ائتمــان متوقعــة. فيمــا يتعلــق 
بالذمــم املدينــة التجاريــة واألصــول التعاقديــة، تطبــق املجموعــة 
نهجــا مبســطا لقيــاس مخصــص الخســارة بمبلــغ يعــادل خســارة 

ــة. ــر األداة املالي ــدى عم ــة ىلع م ــان املتوقع اإلئتم

إلغاء االعتراف باألصول املالية  4-15-4
ــي  ــز املال ــة املرك ــول المالية من قائم ــراف باألص ــاء االعت يتم الغ
املوحــدة عند انتهــاء الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن 
األصــل أوعنــد تحويــل األصــل املالــي أو جميــع مخاطــره ومنافــع 
امللكيــة إلــى طــرف اخــر. ويتــم إثبــات الفــرق يف القيمــة الدفتريــة 

ــح او الخســارة املوحــدة.  يف قائمــة الرب

إلغاء االعتراف بااللتزامات املالية  5-14-4
يتــم إلغــاء اإلعتــراف بااللتزامــات املاليــة )عندمــا/ وفقــط عندمــا( 

يتــم اســتيفاء اإللتــزام التعاقــدي أو إلغائــه أو إنتهــاء مدتــه.

املقاصة بين األصول وااللتزامات املالية   6-15-4
يتــم عــرض صــايف مبلــغ )تقــاص( بيــن األصــل املالــي وااللتــزام 
املالــي يف قائمــة املركــز املالــي املوحــدة )عندمــا/ وفقــط 

ــن : ــرطين التاليي ــتيفاء الش ــم اس ــا( يت عندم

تمتلــك املجموعــة حالًيــا حًقــا قانونيــا نظاميــا لعمــل   .1
األصــول  يف  بهــا  املعتــرف  املبالــغ  بيــن  املقاصــة 

وااللتزامــات.

ــراف  ــايف، أو االعت ــاس الص ــوية ىلع أس ــة بالتس ــود ني وج  .2
واحــد. آٍن  يف  االلتــزام  وتســوية  باألصــل 

النقد وما يماثله  16-4
ــي  ــز املال ــة املرك ــدرج يف قائم ــه امل ــا يماثل ــد وم ــون النق يتك
ــل  ــرة األج ــات قصي ــوك ومرابح ــدى البن ــد ل ــن النق ــدة م املوح
ــة أشــهر أو أقــل والخاضعــة ملخاطــر  ــي تســتحق خــالل ثالث والت

ــة. ــرات يف القيم ــة للتغي ــر جوهري غي
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

ملخص السياسات املحاسبية الهامة  )تتمة(  .4
القيمة العادلة   17-4

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يتــم اســتالمه مقابل بيــع أصل 
مــا، أو يتــم دفعــه  لتســوية التــزام مــا بموجــب معاملــة نظاميــة 
بيــن املتعامليــن  يف الســوق يف تـــاريخ القيــاس االصلــي، بغــض 
ــرة  ــة مباش ــه بطريق ــن مالحظت ــعر يمك ــا إذا كان الس ــر عم النظ
ــر  ــد تقدي ــرى. وعن ــم أخ ــرق تقيي ــتخدام ط ــره باس ــم تقدي أو ت
القيمــة العادلــة ألي مــن األصــول أو االلتزامــات، تأخــذ املجموعــة 
بعيــن االعتبــار خصائــص األصــل أو االلتــزام عنــد تســعير األصــول 
ــص  ــك الخصائ ــوق تل ــن يف الس ــذ املتعاملي ــات إذا أخ أو االلتزام
بالحســبان عنــد تســعير األصــول أو االلتزامــات يف تاريــخ القيــاس 
ــاس و/أو  ــراض القي ــة ألغ ــة العادل ــد القيم ــم تحدي ــي. يت االصل
اإلفصــاح يف القوائــم املاليــة املوحــدة ىلع هــذا األســاس، فيمــا 
عــدا معامــالت اإليجــار التــي تقــع ضمــن نطــاق معيــار املحاســبة 
الدولــي رقــم )17( وعمليــات القيــاس التــي تعطــي أوجــه التشــابه 
ــل صــايف  ــة، مث ــة ولكنهــا ليســت قيمــة عادل مــع القيمــة العادل
القيمــة القابلــة للتحقــق وفــق معيــار املحاســبة الدولــي رقــم )2( 

ــي رقــم )36(.  ــار املحاســبة الدول ــة وفــق معي أو القيمــة الحالي

تســتخدم املجموعــة تقنيــات تقييــم تتناســب مــع الظــروف 
الراهنــة والتــي توفــر بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، حيــث 
ــن  ــي م ــة الت ــالت ذات الصل ــتخدام املدخ ــد األىلع الس ــر الح توف
ــتخدام  ــن اس ــى م ــد األدن ــر الح ــا وتوف ــا، كم ــن مالحظته املمك
املدخــالت التــي ال يمكــن مالحظتهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
ــاس  ــات قي ــف عملي ــم تصني ــة، يت ــر املالي ــداد التقاري ــراض إع ألغ
القيمــة العادلــة ضمــن املســتوى 1، 2 أو 3 اســتنادًا إلــى درجــة مــا 
إذا كانــت هــذه املدخــالت إلــى عمليــات قيــاس القيمــة العادلــة 
ــة  ــاس القيمــة العادل ــة املدخــالت لقي ــا، وأهمي يمكــن مالحظته

ــي: ــا يل ــا كم ــم توضيحه ــي ت ــاملة، والت ــورة ش بص

ــة(  ــر املعدل ــة )غي ــعار املدرج ــل األس ــتوى “1”  وتمث املس  
ــي  ــة والت ــات مماثل يف األســواق النشــطة ألصــول أو التزام

ــاس؛ ــخ القي ــا يف تاري ــول إليه ــأة الوص ــن للمنش يمك

ــة  ــعار املعلن ــالف األس ــالت بخ ــي املدخ ــتوى “2” ه املس  
املدرجــة ضمــن املســتوى ١ والتــي مــن املمكــن رصدهــا 
ــر؛ و ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــا بش ــات، إم ــول وااللتزام لألص

املســتوى “3” وتمثــل املدخــالت التــي ال يمكــن مالحظتهــا   
ــر. ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش بش

املعلومات القطاعية   18-4
ــر  ــاءًا ىلع التقاري يتــم تحديــد القطاعــات التشــغيلية للمجموعــة بن
الداخليــة والتــي تتــم مراجعتهــا بشــكل منتظــم مــن قبــل متخذي 
القــرارات التشــغيلية الرئيســية للمجموعــة )صانــع القــرار التشــغيلي 
الرئيســي( وذلــك لتوزيــع املــوارد بيــن القطاعــات ولتقييــم أدائهــا. 

التقديــرات املحاســبية الهامــة ومصادرهــا   .5
ــية  الرئيس

يتعيــن ىلع اإلدارة، أثنــاء تطبيــق السياســات املحاســبية للمجموعة 
واملبينــة يف اإليضــاح رقــم )4(،  إجــراء تقديــرات حــول القيــم 
الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات واإلفصاحــات املرفقــة التــي ليســت 
جليــة الوضــوح مــن مصــادر أخــرى. تحــدد االفتراضــات والتقديــرات 
ــر  ــي تعتب ــرة الســابقة وغيرهــا مــن العوامــل الت ىلع أســاس الخب

ذات صلــة. قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.

يتــم مراجعــة التقديــرات املعنيــة بشــكل مســتمر ويتــم االعتــراف 
ــدل  ــي تع ــرة الت ــبية يف الفت ــرات املحاس ــالت ىلع التقدي بالتعدي
ــرة أو ىلع  ــرات اذا كان التعديــل يؤثــــر ىلع تلــك الفت فيهــا التقدي

ــرات الالحقــة. ــل والفت ــرة التعدي فت

التقديــرات الهامــة أثنــاء تطبيــق السياســات   1-5
ســبية ملحا ا

ــرات  ــرات الهامــة، عــدا تلــك التــي تتضمــن تقدي فيمــا يلــي التقدي
غيــر مؤكــدة )راجــع اإليضــاح رقــم 2-5 أدنــاه(، والتــي قامــت اإلدارة 
باتخاذهــا عنــد تطبيــق السياســات املحاســبية للمجموعــة والتــي 
لهــا التأثيــر األكبــر ىلع املبالــغ املعتــرف بهــا يف القوائــم املاليــة 

املوحــدة.

االعتراف باإليرادات   1-1-5 
العرض باإلجمالي مقابل العرض بالصايف 

عندمــا تقــوم املجموعــة ببيــع الســلع أو الخدمــات بصفتهــا أصيل، 
يتــم تســجيل اإليــرادات والدفعــات للمورديــن ىلع أســاس إجمالــي 
ضمــن اإليــرادات والتكاليــف التشــغيلية. ويف حــال قيــام املجموعة 
ببيــع الســلع أو الخدمــــات بصفتهــا وكيل، يتــم تســجيل اإليرادات 
ــك   ــل ذل ــرادات ويمث ــن اإلي ــايف ضم ــن بالص ــات للموردي والدفع

هامــش الربــح املكتســب.

يعتمــد تحديــد مــا اذا كانــت املجموعــة تعتبــر أصيــاًل أو وكيــاًل يف 
املعاملــة ىلع تحليــل اإلدارة لــكل مــن الشــكل القانونــي وجوهــر 
بيــن املجموعــة وشــركائها يف األعمــال.  اإلتفاقيــة املبرمــة 
ــف التشــغيلية  ــرادات والتكالي ــغ اإلي ــر هــذه األحــكام ىلع مبل تؤث
املســجلة، ولكنهــا ال تؤثــر ىلع األصــول أوااللتزامــات أو التدفقــات 

ــة املســجلة. النقدي

االنخفاض يف قيمة األصول غير املالية  2-1-5 
يعتبــر األصــــل منخفــض القيمــة يف حالــة زيــادة القيمــة الدفتريــة 
القابلــة  القيمــة  عــن  للنقديــة  املولــدة  الوحــدة  او  لألصــل 
ــع  ــف البي ــا تكالي ــة ناقص ــه العادل ــل قيمت ــي تمث ــترداد والت لالس
ــة  ــة العادل ــاب القيم ــم احتس ــا أىلع. يت ــتخدامه أيهم ــة اس أو قيم
ــات  ــن عملي ــة م ــات املتاح ــاء ىلع البيان ــع بن ــف البي ــا تكالي ناقص
البيــع امللزمــة التــي تمــت وفقــا لشــروط التعامــل العــادي 
ــة  ــة للمالحظ ــابه القابل ــوق املش ــعار الس ــة أو أس ــول مماثل ألص
ناقصــا التكلفــة اإلضافيــة الســتبعاد اأًلصــل. يتــم احتســاب القيمــة 
ــة.  ــة املخصوم ــات النقدي ــوذج التدفق ــاًء ىلع نم ــتخدمة بن املس
ــدة  ــة مل ــة التقديري ــن املوازن ــتمدة م ــة مس ــات النقدي إن التدفق
خمــس ســنوات قادمــة وال تشــمل عمليــات إعــادة الهيكلــة 
ــتثمارات  ــد أو االس ــا بع ــزام به ــة بااللت ــم املجموع ــم تق ــي ل الت
املســتقبلية الجوهريــة التــي ســتعزز أداء األصــل للوحــدة املولــدة 
للنقــد التــي يتــم اختبارهــا للتأكــد مــن وجــود انخفــاض يف قيمتها. 
ــتخدم  ــم املس ــدل الخص ــترداد بمع ــة لالس ــة القابل ــر  القيم تتأث
ــات  ــة والتدفق ــة املخصوم ــات النقدي ــوذج التدفق ــاب نم يف احتس
النمــو املســتخدم  املتوقعــة ومعــدل  النقديــة املســتقبلية 

ــات. ــراض التوقع ألغ

املصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة   2-5 
فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية املتعلقــة باملســتقبل واملصــادر 
ــي قــد  ــر والت ــرة التقري ــة فت ــرات يف نهاي الرئيســية األخــرى للتقدي
يترتــب عليهــا إجــراء تعديــل جوهــري ىلع القيــم الدفتريــة لألصــول 

وااللتزامــات خــالل الســنة املاليــة القادمــة.

5-2-1   ترتيبات السلع والخدمات املتعددة
أو  ســلعة  مــن  أكثــر  تتضمــن  التــي  اإليــرادات  ترتيبــات  يف 
املقــدم  املــادي  املقابــل  توزيــع  يتــم  للعميــل،  خدمــة 
القيمــة  اســاس  والخدمــات ىلع  الســلع  بيــن  العميــل  مــن 
العادلــة النســبية. تحــدد املجموعــة عمومــا القيمــة العادلــة 
ــع  ــادة بي ــا ع ــم به ــي يت ــعار الت ــاء ىلع األس ــة بن ــر الفردي للعناص
الســلعة أو الخدمــة بصفــة مســتقلة. إن إجــراء تعديــالت ىلع 
ــع  ــري ىلع توزي ــكل جوه ــر بش ــد تؤث ــة ق ــم العادل ــرات القي تقدي
املنفــردة. العناصــر  بيــن  للترتيــب  املالــي  املقابــل  إجمالــي 
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
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التقديــرات املحاســبية الهامــة ومصادرهــا   .5
ــة( ــية )تتم الرئيس

املصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة )تتمة(  2-5
5-2-2  رسوم التفعيل للعمالء

يتــم تأجيــل رســوم تفعيــل الخدمــة للعمــالء واالعتــراف بهــا ىلع 
ــدة  ــط امل ــر متوس ــل. إن تقدي ــاظ بالعمي ــرة االحتف ــط فت متوس
ــم  ــة. إذا ت ــدورة التاريخي ــة ىلع معــدل  ال املتوقعــة للعالقــة مبني
تعديــل التقديــرات التــي أجرتهــا املجموعــة، فقــد ينتــج عــن ذلــك 
ــة  ــراد ألي ــراف يف اإلي ــت االعت ــغ وتوقي ــة يف مبل ــرات جوهري تغي

فتــرة.

األدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من    3-2-5
خالل الربح أو الخسارة   

أنشــات املجموعــة محفظــة اســتثمارية متنوعــة تــم إدراجهــا 
ــر  ــد تقدي ــارة. وعن ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ ــة م ــة العادل بالقيم
القيمــة العادلــة لالســتثمارات، تســتخدم املجموعــة البيانــات 

القابلــة للمالحظــة يف الســوق بقــدر توفرهــا.

5-2-4  املخصصات
ــول،  ــة األص ــص إزال ــا مخص ــا فيه ــات، بم ــق باملخصص ــا يتعل فيم
تقــوم املجموعــة باالعتــراف بتدفقــات املــوارد املتوقعــة الحدوث. 
ــغ املتوقــع ســداده  ــد املبل ــرات يف تحدي ــم اســتخدام التقدي ويت
النهائيــة عــن املبالــغ املخصصــة  االلتزامــات  وقــد تختلــف 

ــاح 24(. ــر إيض ــة )أنظ ــة النهائي ــك ىلع النتيج ــف ذل ويتوق

األعمار اإلنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات    5-2-5
   والبرامج واألصول غير امللموسة األخرى 

يتأثــر االســتهالك واإلطفــاء الســنوي املحمــل باألعمــار املقــدرة 
املخصصــة لــكل فئــة مــن األصــول. ويتــم تقييــم أعمــار كل فئــة 
مــن فئــات األصــول ســنويا ويتــم تعديلهــا عنــد الضــرورة لعكــس 
ــط  ــة وخط ــرات التكنولوجي ــوء التغي ــة يف ض ــروف الحالي ــر الظ تأثي
االســتثمار يف الشــبكات وفقــا للوضــع الفعلــي لألصــول ذات 

الصلــة.

5-2-6  مخصص خسائر االنخفاض يف املدينين 
التجاريين واصول العقد

تســتخدم املجموعــة مصفوفــة مخصــص لغــرض احتســاب خســائر 
اإلئتمــان املتوقعــة لــكل مــن حســابات املدينيــن التجارييــن 
ــدالت  ــة ىلع املع ــة بداي ــذه املصفوف ــد ه ــد. تعتم ــول العق وأص
بمعايــرة  املجموعــة  تقــوم  الســداد.  يف  للتعثــر  التاريخيــة 
ــذة  ــان آخ ــائر اإلئتم ــة لخس ــة التاريخي ــل التجرب ــة لتعدي املصفوف
ــار املعلومــات املتوقعــة مســتقباًل. يف تاريــخ كل تقريــر  يف االعتب
ــم  ــة امللوحظــة ويت ــر التاريخي ــث معــدالت التعث ــم تحدي ــي يت مال

ــتقبلية. ــرات املس ــرات يف التقدي ــل التغي تحلي

تقــوم املجموعــة باحتســاب مخصــص انخفــاض يف القيمــة بنســبة 
100% لجميــع أرصــدة املدينيــن التجارييــن املســتحقة ألكثــر مــن 
ــم  ــي ل ــدة الت ــة واالرص ــات ذات العالق ــتثناء الجه ــا باس 360 يوم
يطــرأ أي تغييــر جوهــري ىلع جودتهــا اإلئتمانيــة ومــا زالــت قابلــة 

للتحصيــل بنــاءًا ىلع خبــرة املجموعــة الســابقة.
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املعلومات القطاعية  .6
ــول  ــل وأص ــرادات ودخ ــة إي ــا. إن أغلبي ــة به ــلع املتعلق ــاالت والس ــات االتص ــم خدم ــل بتقدي ــيا يتمث ــاطا رئيس ــة نش ــزاول املجموع ت
املجموعــة تتعلــق بعملياتهــا داخــل اململكــة )شــركة االتصــاالت الســعودية وشــركة قنــوات االتصــاالت الســعودية(. تعمــل املجموعــة 

ــة ومشــاريعها املشــتركة يف دول متعــددة. خــارج اململكــة مــن خــالل شــركاتها التابعــة وشــركاتها الزميل

يــوزع اإليــراد ىلع القطــاع التشــغيلي بنــاًء ىلع املنشــأة التــي قامــت بتقديــم تقريــر اإليــــراد. تحســب املبيعــات بيــن القطاعــات وفقــا 
ألســعار التعامــل التجــاري العــادي.

القطاعــات التــي تــم اإلفصــاح عنهــا بشــكل مســتقل تجــاوزت مســتوى 75% وبالتالــي تــم تجميــع باقــي القطاعــات التشــغيلية األخــرى 
ضمــن “قطاعــات تشــغيلية أخــرى”.

وفيما يلي تحليل إليرادات ونتائج املجموعة ىلع أساس القطاعات للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

20182017
)معدلة - إيضاح 3(

اإليرادات)1(

39,356,28341,445,230شركة االتصاالت السعودية 

5,371,7713,055,095شركة قنوات االتصاالت السعودية 

9,502,5608,349,196قطاعات تشغيلية أخرى)2(

)2,188,186()2,267,371(االستبعادات/ التسويات

51,963,24350,661,335إجمالي اإليرادات

)32,230,589()32,127,488(تكلفة العمليات التشغيلية )باستثناء االستهالك واإلطفاء(

)7,444,735()7,590,530(استهالك وإطفاء

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

554,909584,682إيرادات تمويل

)353,542()398,814(تكاليف تمويل

102,94385,036صايف إيرادات أخرى

305,591)10,605(صايف )خسائر( مكاسب استثمارات يف شركات زميلة ومشاريع مشتركة

)18,405()215,493(صايف خسائر أخرى

)720,700()747,667(الزكاة وضريبة الدخل

11,080,49810,268,673صايف الربح 

تمثــل إيــرادات القطاعــات املذكــوره أعــاله، اإليــرادات الناتجــة مــن العمــالء الخارجييــن والداخلييــن. بلغــت املبيعــات والتســويات   )1(
بيــن القطاعــات )بيــن شــركات املجموعــة( للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمبر 2018 مبلــغ 2,267 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 

2017: 2,188 مليــون ريــال ســعودي( والتــي تــم اســتبعادها عنــد التوحيــد.

يتضمــن قطــاع “أخــرى” شــركة فيفــا الكويــت وفيفــا البحريــن وإنتغــرال واالتصــاالت الســعودية املتخصصــة وحلــول إس تــي   )2(
ــاالت. ــفاير وعق ــي وس س



105 التقرير السنوي لشركة االتصاالت السعودية لعام 2018م 
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املعلومات القطاعية )تتمة(  .6
وفيما يلي تحليل إلجمالي الربح ىلع أساس القطاعات للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

20182017
)معدلة - إيضاح 3(

25,481,77524,543,045شركة االتصاالت السعودية 

1,314,707698,456شركة قنوات االتصاالت السعودية 

3,795,1743,730,057قطاعات تشغيلية أخرى

)416,149()45,341(االستبعادات/ التسويات

30,546,31528,555,409إجمالي الربح

ــكل  ــتخدمة بش ــات  مس ــول والتزام ــد أص ــات وال يوج ــات ىلع القطاع ــول/ االلتزام ــع األص ــم توزي ــات، يت ــة أداء القطاع ــراض مراقب ألغ
ــات. ــن القطاع مشــترك بي

وفيما يلي تحليل لألصول وااللتزامات ىلع أساس القطاعات كما يف 31 ديسمبر:

31 ديسمبر  312017 ديسمبر 2018
)معدلة - إيضاح 3(

1 يناير 2017
)معدلة - إيضاح 3(

األصول

119,460,448116,900,875109,887,049شركة االتصاالت السعودية 

3,333,6622,595,8652,192,516شركة قنوات اإلتصاالت السعودية 

19,539,16517,813,70216,409,513قطاعات تشغيلية أخرى

)25,830,590()28,828,369()30,384,630(االستبعادات/ التسويات

111,948,645108,482,073102,658,488إجمالي األصول

االلتزامات

41,576,06441,600,77636,186,344شركة االتصاالت السعودية 

2,068,8191,544,043926,047شركة قنوات االتصاالت السعودية 

10,512,2618,946,1438,804,278قطاعات تشغيلية أخرى

)5,200,648()7,410,470()8,870,097(االستبعادات/ التسويات

45,287,04744,680,49240,716,021إجمالي االلتزامات

فيما يلي اإلضافات لألصول غير املتداولة ىلع أساس القطاعات للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر :

20182017اإلضافات لألصول غير املتداولة
)معدلة - إيضاح 3(

11,373,3077,446,573شركة االتصاالت السعودية

56,42759,715شركة قنوات االتصاالت السعودية 

1,118,474792,756قطاعات تشغيلية أخرى

12,548,2088,299,044



التقرير السنوي لشركة االتصاالت السعودية لعام 2018م 106

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
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املعلومات القطاعية )تتمة(  .6
معلومات عن العمالء الرئيسيين

ــمبر 2018 )31  ــة يف 31 ديس ــنة املنتهي ــعودي للس ــال س ــون ري ــا 5,938 ملي ــرادات قدره ــات، إي ــن املبيع ــة م ــرادات الناتج ــن اإلي تتضم
ديســمبر 2017: 5,355 مليــون ريــال( نشــأت مــن مبيعــات إلــى جهــات ومؤسســات حكوميــة )أنظــر إيضــاح    2-18(. لــم يســاهم أي عميــل 

آخــر بنســبة 10% أو أكثــر يف إيــرادات املجموعــة.

معلومات عن املناطق الجغرافية
فيما يلي التوزيع الجغرايف لإليرادات واألصول غير املتداولة:

األصول غير املتداولة كما يف اإليرادات للسنة املنتهية يف 

31 ديسمبر 2017 31 ديسمبر 2018
31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018)معدلة - إيضاح 3(

)معدلة - إيضاح 3(
1 يناير 2017

)معدلة - إيضاح 3(

اململكة العربية 
47,323,61046,035,11253,862,28854,452,78752,663,015السعودية

4,639,6334,626,2239,478,7819,593,2959,161,775أخرى

51,963,24350,661,33563,341,06964,046,08261,824,790
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

ممتلكات وآالت ومعدات   .7

شبكات ومعدات أراضي ومباني
أعمال رأسمالية أصول أخرىاالتصاالت

اإلجماليتحت التنفيذ

التكلفة

14,681,82977,627,2117,873,4893,667,103103,849,632كما يف 1 يناير 2018  

23,258120,57964,5518,206,5228,414,910اإلضافات 

)1,454,129()8,200,628(187,2786,035,287523,934االستبعادات والتحويالت

تأثير فروقات ترجمة العمالت 
)14,270()462()200()13,608(-األجنبية 

14,892,36583,769,4698,461,7743,672,535110,796,143كما يف 31 ديسمبر 2018

االستهالك املتراكم

63,909,016-8,381,47750,315,4905,212,049كما يف 1 يناير 2018 

5,904,992-367,8285,154,889382,275استهالك السنة 

)945,996(-)123,272()597,738()224,986(االستبعادات والتحويالت

تأثير فروقات ترجمة العمالت 
7,722-7,537185-األجنبية 

68,875,734-8,524,31954,880,1785,471,237كما يف 31 ديسمبر 2018

صايف القيمة الدفترية يف 31 
6,368,04628,889,2912,990,5373,672,53541,920,409ديسمبر 2018 

التكلفة

14,540,02072,965,7517,454,8503,365,65298,326,273كما يف 1 يناير 2017 

4,48657,22349,2486,853,6656,964,622اإلضافات 

)1,476,089()6,553,729(137,0944,571,728368,818االستبعادات والتحويالت

تأثير فروقات ترجمة العمالت 
22932,5095731,51534,826األجنبية  

14,681,82977,627,2117,873,4893,667,103103,849,632كما يف 31 ديسمبر 2017

االستهالك املتراكم

58,918,694-8,112,37245,856,7424,949,580كما يف 1 يناير 2017 

5,883,915-354,8855,152,444376,586استهالك السنة

)934,695(-)113,282()735,334()86,079(االستبعادات والتحويالت

تأثير فروقات ترجمة العمالت 
41,102-)835(29941,638األجنبية 

63,909,016-8,381,47750,315,4905,212,049كما يف 31 ديسمبر 2017

صايف القيمة الدفترية يف 31 
6,300,35227,311,7212,661,4403,667,10339,940,616ديسمبر 2017 

صايف القيمة الدفترية يف 1 يناير 
20176,427,64827,109,0092,505,2703,365,65239,407,579
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة(  .7
يتم استهالك املمتلكات وآالالت واملعدات بإستخدام األعمار اإلنتاجية التالية:

20 - 50 سنةاملباني

3 - 30 سنة شبكات ومعدات االتصاالت 

3 - 20 سنة أصول أخرى 

ــمبر 2017: 2,177  ــمبر 2018 )31 ديس ــا يف 31 ديس ــعودي كم ــال س ــون ري ــة 2,200 ملي ــي بقيم ــي، أراض ــي واملبان ــمل األراض تش  
ــعودي(. ــال س ــون ري ــر 2017 : 2,173 ملي ــعودي و1 يناي ــال س ــون ري ملي

بمقتضــى املرســوم امللكــي رقــم م/35 وتاريــخ 24 ذي الحجــة 1418 )املوافــق 21 ابريــل 1998( و املشــار إليــه يف اإليضــاح )1-أ(،   
تــم تحويــل ملكيــة األصــول للشــركة يف 2 مايــو 1998، إال أن عمليــة تحويــل امللكيــة القانونيــة لبعــض األراضــي مــا تــزال جاريــة. 
بلغــت قيمــة األراضــي التــي تــم نقــل ملكيتهــا القانونيــة للشــركة حتــى 31 ديســمبر 2018 مبلــغ 1,879 مليــون ريــال ســعودي 
)2017 : 1,879 مليــون ريــال ســعودي(، ويجــري العمــل ىلع نقــل ملكيــة األراضــي املتبقيــة وقيمتهــا 144 مليــون ريــال ســعودي 

ــال ســعودي(. ــون ري )2017 : 144 ملي

خــالل الســنة، قامــت املجموعــة باســتبعاد أصــول تبلــغ قيمتهــا الدفتريــة الصافيــة 414 مليــون ريــال ســعودي. )31 ديســمبر 2017:   
262 مليــون ريــال ســعودي ( ونتــج عنهــا خســائر تبلــغ 291 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2017: 249 مليــون ريــال ســعودي( 

)أنظــر إيضــاح 38(.

يبين الجدول التالي توزيع مصروف االستهالك فيما لو تم تصنيفه حسب بنود التكاليف التشغيلية:  

20182017

4,859,6474,893,304تكلفة اإليرادات

31,47237,019مصاريف بيعية وتسويقة

1,013,873953,592مصاريف عمومية وإدارية

5,904,9925,883,915

تتضمــن املمتلــكات واآلالت واملعــدات أرض ومبنــى مملــوك لشــركة تابعــة مرهونــة مقابــل مرابحــة بقيمــة 108 مليــون ريــال   
ــعودي(.  ــال س ــون ري ــر 2017: 93 ملي ــعودي و1 يناي ــال س ــون ري ــمبر 2017: 108 ملي ــعودي. )31 ديس س
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

أصول غير ملموسة وشهرة  .8

 برامج
حاسب آلي

تراخيص 
املجموعأخرى)1(االتصاالت

التكلفة

9,492,7994,971,2031,936,25816,400,260كما يف 1  يناير 2018

1,052,2282,724,417356,6534,133,298إضافات 

)356,412()222,266(-)134,146(االستبعادات والتحويالت

)191()191(--أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية واخرى

10,410,8817,695,6202,070,45420,176,955كما يف 31 ديسمبر 2018  

اإلطفاء املتراكم واالنخفاض يف القيمة

6,460,5261,899,032866,1279,225,685كما يف 1  يناير 2018

1,166,098378,114141,3261,685,538إطفاء السنة

)293,622()164,476(-)129,146(االستبعادات والتحويالت

)765()765(--أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية وأخرى

7,497,4782,277,146842,21210,616,836كما يف 31 ديسمبر 2018  

2,913,4035,418,4741,228,2429,560,119صايف القيمة الدفترية يف31  ديسمبر 2018 

التكلفة

8,112,2814,969,8122,057,57915,139,672كما يف 1  يناير 2017 )معدلة - إيضاح 3(  

81,4931,334,422-1,252,929إضافات 

)180,620()176,250(-)4,370(االستبعادات والتحويالت

106,786)26,564(131,9591,391أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية وأخرى

9,492,7994,971,2031,936,25816,400,260كما يف 31 ديسمبر 2017 )معدلة - إيضاح 3(

اإلطفاء املتراكم واالنخفاض يف القيمة

5,333,2221,697,346849,9567,880,524كما يف 1  يناير 2017 )معدلة - إيضاح 3(  

1,101,994201,289257,5371,560,820إطفاء السنة

)180,620()176,250(-)4,370(االستبعادات والتحويالت

)35,039()65,116(29,680397أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية واخرى

6,460,5261,899,032866,1279,225,685كما يف 31 ديسمبر 2017 )معدلة - إيضاح 3(  

صايف القيمة الدفترية كما يف 31 ديسمبر 2017 )معدلة - 
3,032,2733,072,1711,070,1317,174,575إيضاح 3( 

3,272,4661,207,6237,259,148 2,779,059صايف القيمة الدفترية كما يف 1 يناير 2017 )معدلة - إيضاح 3(
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

أصول غير ملموسة وشهرة )تتمة(  .8
تتضمــن “أخــرى” أصــول غيــر ملموســة تعاقديــة مثــل شــبكة الكابــل البحــري واتفاقيــات امتيــاز وشــهرة بمبلــغ 75.6 مليــون ريــال   .1

ــعودي(. ــال س ــون ري ــر 2017: 75.6 ملي ــعودي و1 يناي ــال س ــون ري ــغ 75.6 ملي ــمبر 2017: بمبل ــعودي )31 ديس س

يتم إطفاء األصول غير امللموسة بإستخدام األعمار اإلنتاجية التالية:

 5 – 7 سنوات   برامج حاسب آلي    

15 – 25 سنة تراخيص  االتصاالت

3 - 5 سنوات أخرى 

فيما يلي بيانا بالقيمة الدفترية وتواريخ إنتهاء أهم تراخيص تشغيل الهاتف املحمول كما يف:

1 يناير 312017 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018فترة إنتهاء اإلطفاء الدولة 

1,933,4932,063,8412,194,189أكتوبر 2033الكويت

730,375691,127723,386فبراير 2038البحرين

2,754,606317,203354,891مايـــو 2026اململكة العربية السعودية

5,418,4743,072,1713,272,466

يبين الجدول التالي توزيع مصروف اإلطفاء فيما لو تم تصنيفه حسب بنود التكاليف التشغيلية:

20182017
)معدلة - إيضاح 3(

550,947562,800تكلفة اإليرادات 

23,282120,977مصاريف بيعية وتسويقية

1,111,309877,043مصاريف عمومية وإدارية

1,685,5381,560,820

مخزون   .9

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
)معدلة - إيضاح 3(

1 يناير 2017
)معدلة - إيضاح 3(

1,128,454905,593801,210بضاعة محتفظ بها إلعادة البيع

)326,694()423,312()340,998(يخصم: مخصص املخزون بطيء الحركة

787,456482,281474,516

وفيما يلي تحليل لحركة مخصص املخزون بطيء الحركة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

20182017

423,312326,694الرصيد يف بداية السنة 

)27,869()114,177(عكس/شطب خالل السنة 

31,863124,487املجمل خالل السنة

340,998423,312الرصيد يف نهاية السنة
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

مدينون تجاريون وآخرون   .10

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
)معدلة - إيضاح 3(

1 يناير 2017
)معدلة - إيضاح 3(

15,516,97321,579,78116,373,307مدينون تجاريون

)2,796,832()2,509,534()2,546,712(يخصم: مخصص انخفاض يف القيمة 

12,970,26119,070,24713,576,475

1,451,9171,298,284759,036- مدينون غير تجاريون 

14,422,17820,368,53114,335,511

مدينون تجاريون   1-10
عنــد تحديــد إمكانيــة تحصيــل أرصــدة املدينيــن التجارييــن، تأخــذ املجموعــة باالعتبــار أي تغيــر يف جــودة االئتمــان للمدينيــن التجارييــن 
مــن تاريــخ منــح االئتمــان حتــى تاريــخ نهايــة الســنة املاليــة. يعتبــر تركــز مخاطــر االئتمــان محــدودًا ألن قاعــدة العمــالء كبيــرة وغيــر 
مرتبطــة ببعضهــا. يتــم تحليــل متطلبــات انخفــاض القيمــة فيمــا يتعلــق بالعمــالء واألطــراف ذات العالقــة الرئيســية ىلع أســاس فــردي. 

يتــم إجــراء تقييــم الرصــدة العمــالء االخريــن للتأكــد مــن عــدم وجــود انخفــاض يف قيمتهــا ىلع أســاس إجمالــي.

وفيما يلي تحلياًل بأعمار املدينين التجاريين:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
)معدلة - إيضاح 3(

1 يناير 2017
)معدلة - إيضاح 3(

464,0112,519,6402,731,427غير متأخرة السداد

متأخرة السداد:

11,814,9881,882,1991,232,103 – 30 يوم

311,443,925878,334982,567 – 90 يوم

911,687,2901,489,0911,435,565 – 150 يوم 

1512,761,1602,028,1461,873,930 – 270 يوم

271731,3561,023,5281,655,135 – 365 يوم

6,614,24311,758,8436,462,580أكثر من 365 يوم

15,516,97321,579,78116,373,307

وفيما يلي حركة مخصص االنخفاض يف القيمة ألرصدة املدينين التجاريين للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

20182017
)معدلة - إيضاح 3(

2,509,5342,796,832الرصيد يف بداية السنة 

741,583848,495املحمل للسنة )إيضاح 34(

)1,135,793()704,405(املبالغ املشطوبة خالل السنة 

2,546,7122,509,534الرصيد يف نهاية السنة 
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

مدينون تجاريون وآخرون )تتمة(  .10
الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة   2-10

بلــغ إجمالــي أرصــدة املدينيــن التجارييــن مــع الجهــات الحكوميــة 12,343 مليــون ريــال ســعودي كمــا يف 31 ديســمبر 2018 )31 ديســمبر 
2017: 18,920 مليــون ريــال ســعودي و1 ينايــر 2017: 12,596 مليــون ريــال ســعودي( )أنظــر ايضــاح 2-18(. ال يوجــد عمــالء آخــرون يمثلــون 

أكثــر مــن 10% مــن مجمــوع رصيــد املدينيــن التجارييــن. 

وفيما يلي أعمار األرصدة املدينة املستحقة من الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بها كما يف:

1 يناير 312017 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

  6,936,8847,187,8556,798,621أقل من سنة 

  5,367,4246,751,0214,080,746أكثر من سنة إلى سنتين

  38,4164,981,1621,716,281أكثر من سنتين

12,342,72418,920,03812,595,648  

مرابحات قصيرة األجل  .11
تقــوم املجموعــة باســتثمار جــزء مــن فائــض النقــد يف مرابحــات فتــرة اســتحقاقها 91 يومــا أو أكثــر مــع عــدة بنــوك محليــة، بمعــدل 

ربــح ســنوي يتــراوح بيــن 2% الــى %5 )2017: %2 - %6(. 

أصول اخرى  .12

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
)معدلة - إيضاح 3(

1 يناير 2017
)معدلة - إيضاح 3(

1,425,0881,251,533501,563دفعات مقدمة

628,119175,233219,717مصاريف مدفوعة مقدما

99,355249,309445,867مصاريف مؤجلة

171,937190,84927,436أخرى 

2,324,4991,866,9241,194,583

1,952,8781,006,073935,532متداولة  

371,621860,851259,051غير متداولة  

2,324,4991,866,9241,194,583
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تكاليف العقد   .13
تكلفة الحصول ىلع 

العقد )1(
 تكلفة الوفاء

االجماليبالعقد )2(

174,357855,7721,030,129كما يف 31 ديسمبر 2018

102,706988,5481,091,254كما يف 31 ديسمبر 2017 – معدلة إيضاح 3

85,9821,045,1031,131,085كما يف 1 يناير 2017– معدلة إيضاح 3

تتعلــق تكاليــف الحصــول ىلع العقــد برســوم العمــوالت وحوافــز املبيعــات اإلضافية املدفوعــة للوســطاء واملوزعيــن واملوظفين   .1
للحصــول ىلع عقــود مــع العمــالء. يتــم إطفــاء هــذه التكاليــف ىلع أســاس القســط الثابــت ىلع مــدى فتــرة العقــد و العقــد 

املتوقــع.

تتعلــق تكاليــف الوفــاء بالعقــد بـــتكاليف التركيــب والتــي يتــم إطفاؤهــا ىلع أســاس القســط الثابــت ىلع مــدى فتــرة العقــد و   .2
ــع.  ــد املتوق العق

يبين الجدول التالي توزيع مصروف إطفاء وانخفاض تكاليف العقد حسب بنود التكاليف التشغيلية:

20182017

373,644388,470تكلفة اإليرادات

42,98955,436مصاريف بيعية وتسويقة

416,633443,906

أصول العقد   .14

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
)معدلة - إيضاح 3(

1 يناير 2017
)معدلة - إيضاح 3(

8,709,2245,524,3766,145,792اإليرادات غير املفوترة 

)61,170()36,323()87,719(يطرح : مخصص انخفاض القيمة

 8,621,5055,488,0536,084,622

8,117,4635,211,2116,019,946متداولة 

504,042276,84264,676غير متداولة  

8,621,5055,488,0536,084,622

يتــم االعتــراف األولــي بأصــول العقــد لإليــرادات املحققــة مــن تقديــم خدمــات االتصــاالت ومبيعــات األجهــزة وعقــود اإلنشــاء التــي لــم 
يصــدر بهــا فواتيــر بعــد. عنــد إتمــام دورة الفوتــرة، يتــم إعــادة تصنيــف املبالــغ املعتــرف بهــا كأصــول عقــد إلــى ذمــم تجاريــة مدينــة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

أصول مالية    .15 

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
)معدلة - إيضاح 3(

1 يناير 2017
)معدلة - إيضاح 3(

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
   )1(3,115,1854,148,3683,986,104

أصول مالية بالتكلفة املطفأة

1,490,1371,559,3711,422,602صكوك )4(

2,250,7461,186,1731,309,312مرابحات )1()2( 

524,417612,918632,726قروض ملوظفين )3(

86,17486,31468,362مدينون غير تجاريون وقروض اخرى )5( )6( 

4,351,4743,444,7763,433,002

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
1,394,602535,634415,005اآلخر )7(

8,861,2618,128,7787,834,111

5,488,245335,487432,501متداولة 

3,373,0167,793,2917,401,610غير متداولة  

8,861,2618,128,7787,834,111

خــالل عــام 2014، قامــت الشــركة بإنشــاء محفظــة اســتثمارية متنوعــة مــع بنــوك محليــة ودوليــة ذات تصنيــف ائتمانــي مرتفــع   .١
بقيمــة 4 مليــار ريــال ســعودي وملــدة ال تتجــاوز خمســة أعــوام مــع حمايــة كاملــة لــرأس املــال. تشــمل املحفظــة مرابحــات 
متنوعــة )ربــح ثابــت يدفــع بتاريــخ االســتحقاق(، وصكــوك )تدفــع كوبونــات ثابتــة( وأدوات ومشــتقات ماليــة.  تحقــق املحفظــة 
عائــد مضمــون بالحــد األدنــى وعائــد إضــايف معتمــد ىلع أداء األدوات واملشــتقات املاليــة. خــالل عــام 2018. تــم تســييل جــزء 
مــن االســتثمار يف هــذه املحفظــة بمبلــغ 1,061 مليــون ريــال ســعودي وإعــادة اســتثماره يف اتفاقيــة مرابحــة ملــدة عــام واحــد 

وبهامــش ربــح ســنوي يبلــغ %1.42.

خــالل عــام 2014، قامــت الشــركة باســتثمار مبلــغ 1 مليــار ريــال ســعودي لــدى بنــك محلــي يف اتفاقيــات مرابحــه ملــدة خمــس   .2
ــغ %3.  ــنوي يبل ــح س ــش رب ــنوات وبهام س

االســتثمار يف اتفاقيــات املرابحــه غيرمتاخــر الســداد أو منخفــض القيمــة وتبلــغ قيمتــه الدفتريــة كمــا يف 31 ديســمبر 2018 مبلــغ   
ــعودي(. ــال س ــون ري ــر 2017: 1,156 ملي ــعودي و1 يناي ــال س ــون ري ــمبر2017: 1,083ملي ــعودي )31 ديس ــال س ــون ري 2.128 ملي

منحــت الشــركة موظفيهــا قروضــا حســنة لغــرض شــراء منــازل وســيارات لفتــرة 25 ســنة و4 ســنوات، ىلع التوالــي. فتــرة الســداد   .3
تكــون بقســط ثابــت خــالل مــدة القــرض يف حــال بقــاء املوظــف يف الخدمــة وإال فعلــى املوظــف دفــع املبلــغ عنــد تــرك 
الشــركة. أي قــرض جديــد يتــم تقديمــه للموظــف بعــد يونيــو 2016 يتــم تمويلــه مــن بنــك تجــاري محلــي وبضمــان مــن الشــركة 

وتتحمــل الشــركة تكلفــة تمويــل هــذه القــروض.

ــي ســي آســيا القابضــة املحــدودة )شــركة تابعــة( باالســتثمار يف صكــوك بقيمــة  يف 31 ديســمبر 2007، قامــت شــركة إس ت  .4
1,508 مليــون رينجيــت ماليــزي ملــدة 50 ســنة )قابلــة لالســتدعاء بعــد 10 ســنوات( وبهامــش ربــح ســنوي يبلــغ 10.75% حتــى 
تاريــخ 28 ديســمبر2017 ثــم هامــش ربــح 9.25% للفتــرات الالحقــة. تــم تمويــل اســتثمار الصكــوك بقــرض طويــل االجــل بعمولــة 
متغيــرة ملــدة عشــر ســنوات بالرينجيــت املاليــزي مقابــل قيمــة مماثلــة وقــد اســتحق القــرض بتاريــخ 2017/12/28 وتــم تســديده 
بالكامــل. حصلــت شــركة إس تــي ســي آســيا القابضــة املحــدودة  بتاريــخ 2017/12/28 ىلع قــرض مشــترك بعمولــة متغيــرة مــن 
عــدة بنــوك ولفتــرة ســداد خمــس ســنوات. هــذه الصكــوك غيــر متأخــرة الســداد أو منخفضــة القيمــة وتبلــغ قيمتهــا الدفتريــة 
ــر 2017: 1,423  ــعودي و1 يناي ــال س ــون ري ــمبر 2017: 1,559 ملي ــمبر 2018 )31 ديس ــا يف 31 ديس ــعودي كم ــال س ــون ري 1,490 ملي

مليــون ريــال ســعودي(.

قامــت شــركة تابعــة لشــركة قنــوات االتصــاالت الســعودية بإيــداع مبلــغ كوديعــة بمبلــغ 2 مليــون ريــال ســعودي لــدى بنــك تجاري   .5
ــر 2017: 2 مليــون ريــال ســعودي(. محلــي يف ُعمــان كمــا يف 31 ديســمبر 2018 )31 ديســمبر 2017: 2 مليــون ريــال ســعودي و1 يناي

لــدى إحــدى الشــركات التابعــة للمجموعــة وهــي شــركة االتصــاالت لالســتثمار التجــاري، محتجــزات مورديــن بمبلــغ 80 مليــون   .6
ــعودي(. ــال س ــون ري ــر 2017: 80 ملي ــعودي و1 يناي ــال س ــون ري ــمبر 2017: 80 ملي ــمبر 2018 )31 ديس ــا يف 31 ديس ــعودي كم ــال س ري
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أصول مالية )تتمة(  .15
تتمثــل االســتثمارات باألصــول املاليــة مــن خــالل اآلخــر الشــامل االخــر بشــكل رئيســي مــن اســتثمار الشــركة يف صنــدوق رأس   .7
املــال الجــريء وهــو صنــدوق يســتثمر يف الشــركات الصغيــرة واملتوســطة الناشــئة التــي تعمــل يف مجــال اإلتصــاالت وتقنيــة 
ــركة  ــل الش ــن قب ــة م ــتثمارية اململوك ــدات االس ــم الوح ــم تقيي ــرى. ت ــة أخ ــواق عاملي ــعودي وأس ــوق الس ــات يف الس املعلوم
بمبلــغ 614 مليــون ريــال ســعودي كمــا يف 31 ديســمبر 2018 )31 ديســمبر 2017: 501 مليــون ريــال ســعودي و1 ينايــر 2017: 409,4 

مليــون ريــال ســعودي(. 

ــة  ــات الرقمي ــتثمار يف القطاع ــرض االس ــتقل لغ ــريء مس ــال الج ــتثماري للم ــدوق اس ــا صن ــركة أيض ــت الش ــام 2017م، أسس ــالل ع خ
والتقنيــة بقيمــة إجماليــة 500 مليــون دوالر أمريكــي )مــا يعــادل 1,875 مليــون ريــال ســعودي( ُيمــّول بخمــس شــرائح متســاوية تباعــا، 
قيمــة الشــريحة الواحــدة 100 مليــون دوالر أمريكــي مــا يعــادل 375 مليــون ريــال ســعودي. تــم خــالل العــام 2018 دفــع الشــريحتين 
األولــى والثانيــة بمجمــوع مبالــغ 200 مليــون دوالر أمريكــي )مــا يعــادل 750 مليــون ريــال ســعودي(. تــم تقييــم الوحــدات االســتثمارية 
اململوكــة مــن قبــل الشــركة بمبلــغ 781 مليــون ريــال ســعودي كمــا يف 31 ديســمبر 2018 )31 ديســمبر 2017: 30  مليــون ريال ســعودي(. 
بــدأ الصنــدوق عملياتــه التجاريــة ونشــاطه التشــغيلي يف عــام 2018 ويقــع  املركــز الرئيســي للصنــدوق يف الريــاض. ويســتثمر الصنــدوق 

دوليــا يف الشــركات التقنيــة الرياديــة الخاصــة ذات النمــو العالــي. 

الشركات التابعة   .16
فيما يلي بيان بالشركات التابعة اململوكة من قبل الشركة:

نسبة امللكية الفعلية بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

31 ديسمبر 31 ديسمبر 2018
2017

1 يناير
2017 

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت 
100%100%100%اململكة العربية السعودية1املحدودة )حلول اس تي سي( 

شركة االتصاالت لالستثمار التجاري 
100%100%100%اململكة العربية السعودية2املحدودة )تي سي اي سي(

100%100%100%مملكة البحرين3شركة فيفا البحرين )فيفا البحرين(

100%100%100%اململكة العربية السعودية4شركة عقاالت املحدودة )عقاالت(

100%100%100%اململكة العربية السعودية5شركة االتصاالت السعودية املتخصصة

100%100%100%اململكة العربية السعودية6شركة سفاير املحدودة – )سفاير(

شركة إس تي سي تركيا القابضة 
100%100%100%جزرفيرجن البريطانية7املحدودة )شركة إس تي سي تركيا(

شركة إس تي سي آسيا القابضة 
100%100%100%جزرفيرجن البريطانية8املحدودة )إس تي سي آسيا(

شركة إس تي سي الخليج لإلستثمار 
100%100%100%مملكة البحرين9القابضة –)إس تي سي الخليج(

60%100%100%اململكة العربية السعودية10شركة قنوات االتصاالت السعودية 

26%51.8%51.8%دولة الكويت11شركة االتصاالت الكويتية )فيفا الكويت(

--100%اململكة العربية السعودية12شركة أبراج االتصاالت املحدودة

تأسســت الشــركة العربيــة لخدمــات اإلنترنــت واالتصــاالت املحــدودة )حلــول ٍإس تــي ســي( يف اململكــة العربيــة الســعودية   .1
يف ابريــل 2002، وتقــدم خدمــات اإلنترنــت وتشــغيل مشــاريع االتصــاالت ونقــل ومعالجــة املعلومــات يف الســوق الســعودي. 
ــة لخدمــات  ــة االتصــاالت الســعودية يف ديســمبر 2007 ىلع كامــل الحصــص يف رأس مــال الشــركة العربي اســتحوذت مجموع

ــعودي.  ــال س ــون ري ــغ 100 ملي ــدودة والبال ــاالت املح ــت واالتص اإلنترن

خــالل الربــع الرابــع 2017، قامــت شــركة حلــول إس تي ســي بتأســيس شــركة تابعة وهــي شــركة املدفوعــات الرقمية الســعودية   
ــر االنترنــت. ــة والتــداول عب املحــدودة يف اململكــة ونشــاطها الرئيســي هــو تقديــم خدمــات انظمــة التشــغيل والتجــارة االلكتروني

ــال  ــون ري ــال ملي ــرأس م ــر 2007 ب ــة الســعودية يف أكتوب تأسســت شــركة االتصــاالت لالســتثمار التجــاري يف اململكــة العربي  .2
ســعودي بغــرض تشــغيل وصيانــة شــبكات االتصــاالت وأعمــال تنظيــم  شــبكات الحاســب اآللــي وشــبكات اإلنترنــت وصيانــة 

ــعودي. ــوق الس ــات يف الس ــة املعلوم ــاالت وتقني ــج االتص ــم وبرام ــب نظ ــغيل وتركي وتش
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

الشركات التابعة )تتمة(  .16
ــادل  ــا يع ــي أي م ــار بحرين ــون دين ــال 75 ملي ــرأس م ــن ب ــة البحري ــر 2009 يف مملك ــن يف فبراي ــا البحري ــركة فيف ــت ش تأسس  .3
حوالــي 746 مليــون ريــال ســعودي بســعر الصــرف كمــا يف ذلــك التاريــخ.  تقــوم شــركة فيفــا البحريــن بتقديــم كافــة خدمــات 
ــدأت  ــد ب ــي، وق ــوق البحرين ــة بالس ــرى ذات الصل ــات األخ ــض والخدم ــاق العري ــة والنط ــاالت الدولي ــة واالتص ــاالت املتنقل االتص
ــا لالتصــاالت  ــن ىلع شــركة مين ــا البحري ــع االول 2018 اســتحوذت شــركة فيف ــة يف 3 مــارس 2010. خــالل الرب عملياتهــا التجاري

ــت. ــات االنترن ــم خدم ــي تقدي ــاطها الرئيس ــة(، ونش ــركة تابع ــن )كش ــة البحري ــدودة يف مملك املح

ــوك  ــعودي ممل ــال س ــون ري ــال 70 ملي ــرأس م ــعودية ب ــة الس ــة العربي ــارس 2013 يف اململك ــاالت يف م ــركة عق ــت ش تأسس  .4
بالكامــل لشــركة االتصــاالت الســعودية بغــرض إقامــة وتملــك واســتثمار وإدارة العقــار واملقــاوالت وتقديــم خدمات االستشــارات 

ــح شــركة االتصــاالت الســعودية.  ــر لصال واالســتيراد والتصدي

تأسســت شــركة االتصــاالت الســعودية املتخصصــة )شــركة االتصــاالت العامــة - برافــو ســابقا( يف فبرايــر 2002 يف اململكــة العربيــة   .5
الســعودية، واســتحوذت الشــركة يف ينايــر 2014 ىلع نســبة 100% مــن رأس مالهــا البالــغ 200 مليــون ريــال ســعودي. وتعمــل هــذه 
الشــركة يف مجــال األعمــال الكهربائيــة وشــبكات االتصــاالت وتجــارة الجملــة والتجزئــة يف أجهــزة االتصــاالت الســلكية واألجهــزة 

الكهربائيــة واســتيراد وتســويق وتركيــب وصيانــة أجهــزة االتصــاالت الســلكية والالســلكية وتقنيــة املعلومــات املرخصــة. 

تأسســت شــركة ســفاير يف اململكــة العربيــة الســعودية يف يونيــو 2014 بــرأس مــال 100 مليــون ريــال ســعودي مملــوك بالكامل   .6
لشــركة االتصــاالت الســعودية، وتعمــل يف تجــارة الجملــة والتجزئــة يف أجهــزة وأنظمــة الحاســب اآللــي واالتصــاالت الســلكية 
والالســلكية ومعــدات اإلنترنــت ومــواد الدعايــة واإلعــالن وقطــع الغيــار واألجهــزة الكهربائيــة وأجهــزة الدفــع اآللــي ومعــدات 
نقــاط البيــع اآلليــة وبيــع خدمــات مشــغلي االتصــاالت وإنشــاء مراكــز االتصــاالت والبيــع وبيــع الخدمــات. يف نوفمبــر 2017، قــرر 
مجلــس إدارة الشــركة تصفيــة شــركة ســفاير ودمــج أعمالهــا مــع شــركة االتصــاالت الســعودية ابتــداًء  مــن 1 ينايــر 2018. ومــن 

املتوقــع اســتكمال اإلجــراءات القانونيــة لتصفيــة الشــركة خــالل عــام 2019.

ــة  ــة يف جزرفيرجــن البريطاني ــون الشــركات التجاري ــا، شــركة ذات مســؤولية محــدودة تأسســت بموجــب قان إس تــي ســي تركي  .7
بتاريــخ 8 ابريــل 2007، وهــي شــركة ذات أغــراض خاصــة نشــاطها الرئيســي تقديــم الخدمــات والدعــم الــالزم املتعلــق باألنشــطة 

ــة.  اإلســتثمارية الخاصــة باملجموع

أســتحوذت شــركة اس تــي ســي تركيــا ىلع حصــة 35% مــن رأس مــال شــركة أوجيــه تيلكــوم املحــدودة البالــغ 3,6 مليــار دوالر،   
ــخ. ــك التاري ــرف يف ذل ــعر الص ــل 2008 بس ــعودي يف أبري ــال س ــار ري ــة 13.5 ملي ــادل قيم مايع

ــت  ــوم، توقف ــه تليك ــة يف أوجي ــتثمار املجموع ــد إس ــل رصي ــتنفاد كام ــتمرة و اس ــائر املس ــبب الخس ــام 2016، وبس ــالل ع خ  
املجموعــة عــن اإلعتــراف بحصتهــا يف الخســائر اإلضافيــة. )أنظــر إيضــاح 1-19(. 

ــة  ــة يف جزرفيرجــن البريطاني ــون الشــركات التجاري ــي ســي آســيا، شــركة ذات مســؤولية محــدودة تأسســت بموجــب قان إس ت  .8
بتاريــخ 24 يوليــو 2007، وهــي شــركة ذات أغــراض خاصــة، تســتثمر يف شــركات عاملــة يف ماليزيــا وتملــك اســتثمارات يف شــركة 
ــت  ــا تأسس ــي ايض ــل( والت ــة بالكام ــة مملوك ــركة تابع ــا( )ش ــي ماليزي ــي س ــدودة )إس ت ــة املح ــا القابض ــي ماليزي ــي س إس ت

ــة.  ــن البريطاني ــة يف جزرفيرج ــركات التجاري ــون الش ــب قان بموج

شــركة إس تــي ســي ماليزيــا القابضــة املحــدودة تمتلــك حصــة 25% يف مجموعــة بيناريانــج جــي إس ام القابضــة )أنظــر إيضــاح   
ــأن  ــالزم بش ــم ال ــات والدع ــم الخدم ــو تقدي ــا ه ــة له ــركة التابع ــيا والش ــي آس ــي س ــركة إس ت ــي لش ــاط الرئيس 19-2(. النش

ــة. ــة باملجموع ــتثمارية الخاص ــطة االس األنش

تأسســت شــركة إس تــي ســي الخليــج بمملكــة البحريــن بتاريــخ 12 مــارس 2008 ولديهــا شــركات تابعــة )مملوكــة بالكامــل( يف   .9
مملكــة البحريــن. الهــدف الرئيســي لهــذه الشــركة وشــركاتها التابعــة التاليــة هــو تقديــم الخدمــات والدعــم الــالزم فيمــا يتعلــق 

باالنشــطة اإلســتثمارية للمجموعــة:

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

تمتلــك شــركة اس تــي ســي الخليــج القابضــة لالســتثمار 3 )اس بــي ســي( حصــة 100% )2017: 100%( يف شــركة إنتغــرال القابضــة.   
تأسســت شــركة إنتغــرال يف مملكــة البحريــن يف يونيــو 2009 بــرأس مــال يبلــغ 28 مليــون دينــار بحرينــي أي مــا يعــادل حوالــي 
281 مليــون ريــال ســعودي بســعر الصــرف كمــا يف ذلــك التاريــخ. إنتغــرال شــركة قابضــة تملــك حصصــا يف شــركات تعمــل يف 
مجــال خدمــات املحتــوى واإلعــالم الرقمــي يف دول الخليــج. خــالل عــام 2018، قامــت الشــركة بزيــادة رأس مــال شــركة إنتغــرال 
ليبلــغ 101 مليــون دينــار بحرينــي أي مــا يعــادل حوالــي 1,008 مليــون ريــال ســعودي بســعر الصــرف كمــا يف 31 ديســمبر 2018. 

ــر  ــة الســعودية يف يناي تأسســت شــركة قنــوات االتصــاالت الســعودية )ســيل املتقدمــة )ســيلكو( ســابقا( يف اململكــة العربي  .10
ــي  ــة يف خدمــات بطاقــات الشــحن وأجهــزة ومعــدات االتصــاالت وخدمــات الحاســب اآلل ــة والتجزئ ــزاول تجــارة الجمل 2008 وت
ــة، وتعمــل الشــركة يف  ــات التجاري ــة وتشــغيل املجمع ــة وصيان ــة واملتنقل ــات االتصــاالت الثابت ــة خدم ــع كاف ــادة بي ــع وإع وبي
الســوق الســعودي ولهــا شــركات تابعــة يف البحريــن وُعمــان تعمــل يف النشــاط ذاتــه. اســتحوذت شــركة االتصــاالت الســعودية 
ــال  ــون ري ــا 100 ملي ــغ رأس ماله ــعودية والبال ــاالت الس ــوات االتص ــركة قن ــن ش ــبة 60% م ــة بنس ــمبر 2011 ىلع حص يف ديس
ــك بمبلــغ  ــوات االتصــاالت الســعودية وذل ــة يف شــركة قن ــر 2017، اســتحوذت الشــركة ىلع األســهم املتبقي ســعودي. يف  يناي
وقــدره 400 مليــون ريــال ســعودي. وبالتالــي أصبحــت شــركة قنــوات االتصــاالت الســعودية مملوكــة بالكامــل بنســبة )%100( 

لشــركة االتصــاالت الســعودية. 
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

الشركات التابعة )تتمة(  .16
يف ديســمبر 2007، اســتحوذت الشــركة ىلع 26% مــن رأس مــال شــركة فيفــا الكويــت البالــغ 50 مليــون دينــار كويتــي، أي مــا   .11
يعــادل تقريبــا 687 مليــون ريــال ســعودي حســب ســعر الصــرف يف ذلــك التاريــخ. تعمــل شــركة فيفــا يف مجــال خدمــات الهاتــف 
النقــال يف الســوق الكويتــي وقــد بــدأت عملياتهــا التجاريــة يف 4 ديســمبر 2008. وبتاريــخ 14 ديســمبر 2014 تــم إدراجهــا كشــركة 

مســاهمة يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة.

تديــر املجموعــة شــركة فيفــا وتقــوم باملحاســبة عــن اســتثمارها فيهــا كشــركة تابعــة نظــرًا لســيطرتها ىلع أغلبيــة مجلــس   
إدارة فيفــا.

يف نوفمبــر 2015، قدمــت الشــركة عرضــا اختياريــا لشــراء األســهم املصــدرة لفيفــا الكويــت والتــي ال تملكهــا والبالغــة 74% مــن   
األســهم املصــدرة لفيفــا الكويتيــة. تــم تقديــم هــذا العــرض مــن قبــل الشــركة ملســاهمي شــركة فيفــا الكويــت بقيمــة دينــار 

كويتــي واحــد لــكل ســهم )أي مــا يعــادل 12.37 ريــال ســعودي(.

وانتهــت فتــرة هــذا العــرض يف 31 ينايــر 2016. وبلــغ عــدد األســهم التــي قبلــت هــذا العــرض 128,860,518 ســهم تمثــل %25.8   
مــن إجمالــي األســهم املصــدرة. وبالتالــي أصبحــت ملكيــة شــركة االتصــاالت الســعودية 51.8% مــن إجمالــي االســهم املصــدرة 

لشــركة فيفــا الكويــت.

ــزم لالســتحواذ ىلع نســبة 100% مــن اجمالــي األســهم املصــدرة  خــالل عــام 2018، دخلــت شــركة فيفــا الكويــت يف عقــد مل  
ــت.  ــات اإلنترن ــد خدم ــال تزوي ــت يف مج ــة الكوي ــل يف دول ــي تعم ــت والت ــي ن ــركة كواليت لش

خــالل الربــع االول 2018، قامــت الشــركة بتأســيس شــركة أبــراج االتصــاالت - شــركة ذات مســؤلية محــدودة ومملوكــة لشــركة   .12 
ــؤولية  ــاالت مس ــراج االتص ــركة أب ــتتولى ش ــعودي. وس ــال س ــون ري ــال 200 ملي ــرأس م ــبة 100% ب ــعودية بنس ــاالت الس االتص
تملــك االبــراج وإنشــائها وتشــغيلها وتأجيرهــا واســتثمارها تجاريــا. وخــالل الربــع االول 2019، حصلــت شــركة أبــراج االتصــاالت ىلع 

التراخيــص التشــغيلية الالزمــة مــن هيئــة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ولــم تبــدأ التشــغيل التجــاري بعــد.

تفاصيل الشركات التابعة غير اململوكة بالكامل ولها حقوق ملكية غير مسيطرة جوهرية  1-16
يبين الجدول أدناه تفاصيل الشركات التابعة غير اململوكة بالكامل للمجموعة والتي لديها حقوق ملكية غير مسيطرة كما يف :

اسم الشركة التابعة 
نسبة امللكية وحقوق 

التصويت املقتناة من قبل 
حقوق امللكية غير املسيطرة

أرباح متعلقة 
بحقوق 

امللكية غير 
املسيطرة

حقوق امللكية غير املسيطرة املتراكمة

 20182017

للسنة 
املنتهية يف 
31 ديسمبر 

2018

31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر 
2017

)معدلة – 
إيضاح 3(

1 يناير  
2017

)معدلة – 
إيضاح 3(

48.2300,1071,143,582937,768705,183%48.2%شركة فيفا الكويت

شركة قنوات االتصاالت 
506,765-----السعودية 

شركات تابعة فردية غير 
6204,3321,41243,777جوهرية 

300,7271,147,914939,1801,255,725

التغير يف حصة ملكية املجموعة يف شركة تابعة   2-16
يف ينايــر 2017، تــم االنتهــاء مــن اإلجــراءات الالزمــة لشــراء ونقــل ملكيــة االســهم املتبقيــة يف شــركة قنــوات االتصــاالت الســعودية 
ــة  ــعودية مملوك ــاالت الس ــوات االتص ــركة قن ــت ش ــي أصبح ــعودي. وبالتال ــال س ــون ري ــدره 400 ملي ــغ وق ــك بمبل ــة 40% وذل والبالغ
بالكامــل بنســبة )100%( لشــركة االتصــاالت الســعودية. ونتيجــة لهــذه الزيــادة، انخفضــت حصــة امللكيــة غيــر املســيطره بمبلــغ 547 

مليــون ريــال ســعودي وارتفعــت االحتياطيــات األخــرى بمبلــغ 67 مليــون ريــال ســعودي. 
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

نقد وما يماثله  .17
1 يناير 312017 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

مرابحة قصيرة األجل )مع استحقاق ملدة ثالثة أشهر أو 
6,316,1621,043,6151,713,740أقل(

1,640,7381,325,8361,823,630النقد لدى البنوك

5,84819,63850,263النقد يف الصندوق

191,117177,95543,569شيكات قيد التحصيل 

8,153,8652,567,0443,631,202

قامــت الشــركة باســتثمار جــزء مــن النقــد الفائــض، يف مرابحــات ملــدة ثالثــة أشــهر أو أقــل مــع عــدة بنــوك محليــة، يتــراوح معــدل 
ربحهــا خــالل الســنة %1 - %3  )2017:  %1.6-%3.57(.

املعامالت مع الجهات ذات العالقة  .18
املعامالت التجارية واالرصدة مع الجهات ذات العالقة )شركات زميلة ومشاريع مشتركة-انظر إيضاح 19(  1-18

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

20182017

خدمات االتصاالت املقدمة 

492,013457,382شركات زميلة

10,99517,347مشاريع مشتركة 

503,008474,729

20182017

خدمات االتصاالت املستلمة 

17,1886,067شركات زميلة

18,927-مشاريع مشتركة 

17,18824,994

تتــم عمليــات البيــع والشــراء مــن الجهــات ذات العالقــة وفقــا لشــروط التعامــل العاديــة. إن األرصــدة القائمــة غيــر مضمونــة وبــدون 
عمولــة ولــم يتــم تقديــم او اســتالم أي ضمانــات بشــأن املبالــغ املســتحقة مــن أو إلــى الجهــات ذات العالقــة. 

وفيما يلي بيانا باألرصدة القائمة يف نهاية السنة املالية:

مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقةمبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر 
31 ديسمبر 1 يناير 20172017

2018
31 ديسمبر 

1 يناير   20172017

  338,652325,069158,90223,18429,28332,702شركات زميلة

  5,44419,1006,458112,80189,41581,911مشاريع مشتركة 

344,096344,169165,360135,985118,698114,613  
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

املعامالت مع الجهات ذات العالقة )تتمة(  .18
ــة  ــات ذات العالق ــة والجه ــات الحكومي ــة )الجه ــات ذات عالق ــع جه ــدة م ــة واألرص ــالت التجاري املعام  2-18 

ــة(  بالحكوم
ــال ســعودي  ــة للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمبر 2018: 5,938 مليــون ري ــرادات املتعلقــة بالتعامــالت مــع الجهــات الحكومي بلغــت اإلي
)31 ديســمبر 2017: 5,355 مليــون ريــال ســعودي( وبلغــت املصاريــف املتعلقــة بالتعامــالت مــع الجهــات الحكوميــة )متضمنــة الرســوم 
الحكوميــة( للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمبر 2018: 4.139 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2017: 3,662 مليــون ريــال ســعودي(. تجــدر 
االشــارة الــى انــه بنــاء ىلع قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 196 بتاريــخ ٤ ربيــع ثانــي 144٠ املوافــق 11 ديســمبر 2.18 تــم تعديــل نســبة املقابــل 
املالــي الــذي تتقاضــاه الدولــة نظيــر تقديــــم خدمــات االتصــاالت تجاريــا يف اململكــة لتصبــح نســبة موحــدة قدرهــا 10% ســنويا مــن 
ــرادات خدمــات  ــة االحتســاب الســابقة البالغــة 15% مــن صــايف إي ــر 2018م عوضــا عــن آلي ــارًا مــن ١ يناي ــرادات االتصــاالت اعتب صــايف إي
الهاتــف الجــوال و10% مــن صــايف إيــرادات خدمــات الهاتــف الثابــت و8% مــن صــايف ايــرادات خدمــات املعطيــات. وباإلضافــة إلــى ذلــك 

تــم دمــج تراخيــص الخدمــات للشــركة لتكــون ترخيصــا موحــدًا.

بلــغ إجمالــي رصيــد الذمــم املدينــة مــع الجهــات الحكوميــة كمــا يف 31 ديســمبر 2018: 12,343 مليــون ريــال )31 ديســمبر 2017: 18,920 
مليــون ريــال ســعودي، 1 ينايــر 2017: 12,596 مليــون ريــال ســعودي( وبلــغ إجمالــي رصيــد الذمــم الدائنــة مــع الجهــات الحكوميــة كمــا 
يف 31 ديســمبر 2018 مبلــغ 3.706 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2017: 6,872 مليــون ريــال ســعودي، 1 ينايــر 2017: 3,784 مليــون 
ريــال ســعودي(. )أنظــر ايضــاح رقــم 2-10(. وذلــك بعــد قيــام املجموعــة باإلتفــاق مــع الجهــات الحكوميــة ىلع ســداد جميــع الذمــم 
املدينــة القائمــة حتــى 3١ ديســمبر 2016 والبالغــة 12,532 مليــون ريــال ســعودي مقابــل عمــل مقاصــة لألرصــدة الدائنــة وتحصيــل مبالــغ 
نقديــة. كمــا ســتكتتب املجموعــة بمبلــغ 4 مليــار ريــال ســعودي يف الصكــوك التــي ســتصدرها وزارة املاليــة يف الربــع األول مــن 2019 

)انظــر إيضــاح 44(.

القروض إلى جهات ذات عالقة   3-18

1 يناير 312017 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

1,5072,0939,903قروض إلى كبار موظفي اإلدارة 

مزايا ومكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين   4-18
فيما يلي بيانا بمزايا ومكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

20182017

107,049103,948مزايا ومكافآت قصيرة األجل

36,55033,000مخصص إجازات ومكافأة نهاية الخدمة

الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة  .19
الشركات الزميلة   1-19

يتــم املحاســبة عــن االســتثمارات يف جميــع الشــركات الزميلــة املذكــورة أدنــاه يف القوائــم املاليــة املوحــدة للمجموعــة وفــق طريقــة 
حقــوق امللكيــة.

 19-1-1  تفاصيل الشركات الزميلة 
فيما يلي تفاصيل كل شركة من الشركات الزميلة الجوهرية لدى املجموعة كما يف نهاية السنة:

بلد التأسيس اسم الشركة الزميلة
نسبة حصص امللكية / حقوق التصويت 

1 يناير 312017 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

 املؤسسة العربية لالتصاالت
36.66%36.66%36.66%اململكة العربية السعودية1الفضائية )عربسات(

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

-9.68%8.87%جزر فيرجن البريطانية3شركة كريم

35%35%35%اإلمارات العربية املتحدة 4شركة أوجيه تيلكوم 



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة )تتمة(  .19
الشركات الزميلة )تتمة(   1-19

19-1-1  تفاصيل الشركات الزميلة )تتمة( 
ــل  ــية يف أبري ــعة العربــ ــدول األعضــاء يف الجامـ ــل ال ــة )عربســات( مــن قب ــة لالتصــاالت الفضائي ــم إنشــاء املؤسســة العربي ت  .1
1976م. وتوفــر عربســات عــددًا مــن الخدمــات لهــذه الــدول األعضــاء إضافــة إلــى كافــة القطاعــات الرســمية والخاصــة يف نطــاق 
تغطيتهــا وبصــورة أساســية منطقــة الشــرق األوســط. تشــمل الخدمــات املقدمــة حاليــا: الخدمــة الهاتفيــة اإلقليميــة )صوتيــة، 
ــر ِســعات ىلع أســاس  ــي، بــث إذاعــي إقليمــي، خدمــات اســتعادة الخدمــة وتأجي ــات، فاكــس وتلكــس(، بــث تلفزيون نقــل بيان
ســنوي أو شــهري. حــازت شــركة االتصــاالت الســعودية يف أبريــل 1999 ىلع حصــة 36.66% مــن املؤسســة العربيــة لالتصــاالت 
الفضائيــة )عربســات( والبالــغ رأس مالهــا 500 مليــون دوالر أمريكــي )أي مــا يعــادل 1,875 مليــون ريــال ســعودي بســعر الصــرف 

كمــا يف ذلــك التاريــخ(.

تأسســت شــركة اتحــاد فيرجــن موبايــل الســعودية خــالل عــام 2013م لتقديــم خدمــات مشــغلي شــبكات االتصــاالت املتنقلــة   .2
االفتراضيــة، وقــد بــدأت نشــاطها خــالل عــام 2014م وتمتلــك الشــركة حصــة قدرهــا 10%  مــن رأس مــال شــركة فيرجــن، وىلع 
الرغــم مــن أن املجموعــة تمتلــك حصــة أقــل مــن 20% مــن أســهم الشــركة وحقــوق التصويــت يف شــركة إتحــاد فيرجيــن، إال أن 
املجموعــة تملــك القــدرة ىلع ممارســة التأثيــر الجوهــري مــن خــالل عضويتهــا يف مجلــس إدارة شــركة إتحــاد فيرجيــن بموجــب 

إتفــاق الشــركاء وعقــد تأســيس شــركة إتحــاد فيرجيــن املعــّدل.

تأسســت شــركة كريــم يف يوليــو 2012م، وتقــدم خدمــات نقــل مبتكــرة مــن خــالل موقعهــا ىلع شــبكة اإلنترنــت وتطبيقــات   .3
الهواتــف الذكيــة. يف ينايــر 2017م، اســتكملت الشــركة إجــراءات شــراء 10% مــن أســهم شــركة كريــم بمبلــغ 100 مليــون دوالر 
امريكــي )مــا يعــادل 375 مليــون ريــال ســعودي(. وخــالل عــام 2018م انخفضــت حصــة الشــركة  إلــى 8.87% )2017: 9.68%( نتيجــة 
زيــادة رأس مــال شــركة كريــم عــن طريــق انضمــام شــركاء جــدد. وىلع الرغــم مــن أن املجموعــة تمتلــك حصــة أقــل مــن %20 
ــر  ــري مــن غي ــر الجوهــ ــك القــدرة ىلع ممارســة  التأثي ــم، إال أن املجموعــة تمل مــن أســهم وحقــوق التصويــت يف شــركة كري
سيطرة  مــــن خــــالل عضويتهــا يف مجلــــس اإلدارة وامتــالك صناديــق رأس املــال الجــريء التــــي أسســتها املجموعــة. 

حصــــة الشركة مــــن أســــهم شــركة كريــــم قدرها %8.9.   

ــل 2008م  ــدة. يف ابري ــة املتح ــارات العربي ــي، اإلم ــة دب ــجلة بمدين ــة مس ــركة قابض ــدودة، ش ــوم املح ــه تيلكي ــركة أوجي ش  .4
اســتحوذت شــركة االتصــاالت الســعودية مــن خــالل احــدى شــركاتها التابعــة )شــركة اس تــي ســي تركيــا القابضــة( ىلع %35 
مــن رأس مــال شــركة أوجيــه تيلكــوم املحــدودة البالــغ 3,6 مليــار دوال أمريكــي، مــا يعــادل تقريبــَا 13.5 مليــار ريــال ســعودي 
بســعر الصــرف كمــا يف ذلــك التاريــخ. تــم اســتنفاد كامــل رصيــد اســتثمار املجموعــة يف أوجيــه تليكــوم يف 1 ينايــر 2016م، وعليــه 
توقفــت املجموعــة عــن االعتــراف بالخســائر اإلضافيــة. تواجــه شــركة أوجيــه تيلكــوم حاليــا صعوبــات ماليــة لتســوية مســتحقات 
القــروض الحاليــة وقدرتهــا ىلع االلتــزام بالتعهــدات املاليــة املتفــق عليهــا مــع املقرضيــن. خــالل عــام 2018م اســتكملت شــركة 
أوجيــه اإلجــراءات الالزمــة لتصفيــة شــركاتها التابعــة الرئيســية وإعــادة هيكلــة اســتثماراتها يف تركيــا وجنــوب أفريقيــا ملقابلــة 
االلتزامــات مــع املقرضيــن. علمــا انــه مــن املتوقــع البــدء يف إجــراءات تصفيــة شــركة أوجيــه تيلكيــوم املحــدودة يف املســتقبل 

املنظــور. 
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة )تتمة(  .19
الشركات الزميلة )تتمة(   1-19

19-1-1  تفاصيل الشركات الزميلة )تتمة( 
فيما يلي ملخصا للبيانات املالية الخاصة للشركات الزميلة الجوهرية: 

املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات(

1 يناير -2017معدلة 31 ديسمبر -2017معدلة 31 ديسمبر 2018

قائمة املركز املالي

1,110,572917,399962,214األصول املتداولة 

6,096,5206,696,7046,935,088 األصول غير املتداولة 

)1,221,185()849,855()490,799(االلتزامات املتداولة 

)1,840,899(  )1,782,393()1,633,181(االلتزامات غير املتداولة 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

20182017

قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر

997,308855,437اإليردات

316,028500,361ربح السنة 

147,038)55,358()الخسارة الشاملة(/الدخل الشامل اآلخر للسنة 

260,670647,399إجمالي الدخل الشامل للسنة 

19-1-2   تفاصيل الشركات الزميلة الجوهرية
فيما يلي تسوية مللخص املعلومات املالية أعاله إلى القيمة الدفترية لحصة املجموعة يف عربسات: 

1 يناير -2017معدلة 31 ديسمبر -2017معدلة 31 ديسمبر 2018

  5,083,1124,981,8554,835,218صايف أصول الشركة 

  36,66%  36,66%36,66%حصة املجموعة يف ملكية عربسات

  1,863,4691,826,3481,772,591القيمة الدفترية لحصة املجموعة يف عربسات

فيما يلي املعلومات املجمعة للشركات الزميلة التي ال تعتبر جوهرية بمفردها للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

20182017

61,98843,484حصة املجموعة يف الخسارة من العمليات املستمرة 

269,809331,798القيمة الدفترية املجمعة لحصة املجموعة يف الشركات الزميلة

2,133,2782,158,146اجمالي القيمة الدفترية لحصة املجموعة يف الشركات الزميلة
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة )تتمة(  .19
املشاريع املشتركة  2-19

19-2-1  تفاصيل املشاريع املشتركة
فيما يلي تفاصيل املشاريع املشتركة كما يف:

بلد التأسيس اسم املشروع املشترك
نسبة امللكية / حقوق التصويت 

1 يناير 312017 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

الشركة العربية للكوابل البحرية 
50%50%50%اململكة العربية السعودية1املحدودة

49%49%49%اململكة العربية السعودية2شركة مراكز االتصال )سي سي سي(

مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة 
25%25%25%ماليزيا3)بي جي إس إم(

تأسســت الشــركة العربيــة للكوابــل البحريــة املحــدودة يف ســبتمبر 2002م بغــرض إنشــاء وتأجيــر وإدارة وتشــغيل كيبــل بحــري   .1
ــرى.  ــا وأي دول أخ ــاالت بينهم ــر االتص ــودان لتمري ــة الس ــعودية وجمهوري ــة الس ــة العربي ــن اململك ــط بي يرب

بــدأ النشــاط التشــغيلي للشــركة يف يونيــو 2003م، وتملكــت شــركة االتصــاالت الســعودية يف ســبتمبر 2002 ىلع نســبة %50   
مــن رأس مــال الشــركة العربيــة للكوابــل البحريــة املحــدودة والبالــغ 75 مليــون ريــال ســعودي. ويف نوفمبــر 2016، تــم تخفيــض 

ــال ســعودي. ــى 25 مليــون ري رأس مــال الشــركة ال

تــم تأســيس شــركة مراكــز االتصــال لتقديــم خدمــات مراكــز االتصــاالت واســتعالمات الدليــل مــع شــركة ايجيــس يف نهايــة   .2
ــن  ــركة 50% م ــك الش ــعودي، تمتل ــال س ــون ري ــدره 4.5 ملي ــال ق ــرأس م ــعودية، ب ــة الس ــة العربي ــمبر 2010م يف اململك ديس
رأســمالها. خــالل الربــع الرابــع مــن 2015م، قامــت الشــركة ببيــع 1% مــن حصتهــا يف شــركة مراكــز االتصــال لشــركاء آخريــن وفقــا 

ــك أصبحــت حصــة الشــركة %49. لشــروط اتفــاق الشــركاء. وبذل

مجموعــة بيناريانــج جــي إس إم، مجموعــة اســتثمارية قابضــة يف ماليزيــا تمتلــك 62% مــن مجموعــة ماكســيس القابضــة املاليزيــة   .3
)ماكســيس( والتــي تعمــل يف قطــاع اإلتصــاالت املتنقلــة يف ماليزيــا. كذلــك كانــت تمتلــك اســتثمارات أخــرى يف دولــة الهنــد 

)شــركة إيرســيل( والتــي تــم اســتبعادها خــالل العــام 2018م.

يف ســبتمبر 2007م حــازت شــركة االتصــاالت الســعودية ىلع نســبة 25% مــن مجموعــة بيناريانــج )مــن خــالل شــركاتها التابعــة: شــركة 
اس تــي ســي اســيا القابضــة واس تــي ســي ماليزيــا القابضــة( والبالــغ رأس مالهــا 20.7 مليــار رينجــت ماليــزي أي مــا يعــادل حوالــي 23 

مليــار ريــال ســعودي بســعر الصــرف كمــا يف ذلــك التاريــخ.

وخــالل عــام 2013م، قامــت املجموعــة بمراجعــة اســتثمارها الخارجــي يف مجموعــة بيناريانــج جــي إس إم القابضــة )مشــروع مشــترك( 
بمــا يف ذلــك طريقــة إدارتهــا وتحديــد مــدى  التأثيــر الفعلــــي املشــترك ىلع هــذا االســتثمار. وعليــه وقعــت تعديــل يف اإلتفاقيــة مــع 
باقــي الشــركاء يف مجموعــة بيناريانــج فيمــا يتعلــق بحقوقهــا التشــغيلية يف مجموعــة إيرســيل )احــدى الشــركات التابعــة ملجموعــة 
بيناريانــج(. وبنــاء ىلع ذلــك قامــت املجموعــة بالتوقــف عــن معالجــة اســتثمارها يف مجموعــة إيرســيل بطريقــة حقــوق امللكيــة إبتــداء 

مــن الربــع الثانــي 2013م.

خــالل الربــع الثانــي 2017م، قامــت إحــدى الشــركات التابعــة ملجموعــة بينارينــج القابضــة )مشــروع مشــترك( بإصــدار رأس مــال إضــايف 
لحقــوق امللكيــة غيــر املســيطرة. بلــغ نصيــب مجموعــة االتصــاالت الســعودية مــن املكاســب الناتجــة عــن هــذه الزيــادة مبلــغ 141 

مليــون ريــال ســعودي تــم تســجيلها ضمــن االحتياطيــات األخــرى.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة )تتمة(  .19
املشاريع املشتركة )تتمة(  2-19

تفاصيل املشاريع املشتركة الجوهرية  2-2-19
فيما يلي بيانا باملعلومات املالية امللخصة للمشروع املشترك الجوهري للمجموعة:

مجموعة بيناريانج بي جي إس إم القابضة

1 يناير 2017 )معدلة(31 ديسمبر2017 )معدلة(31 ديسمبر 2018

قائمة املركز املالي

3,273,48318,324,41920,081,520األصول املتداولة 

25,851,74525,936,66923,710,427األصول غير املتداولة 

)21,832,724()21,756,437()4,547,699(االلتزامات املتداولة 

)13,883,338()12,762,038()12,946,453(االلتزامات غير املتداولة 

تتضمن مبالغ األصول وااللتزامات أعاله ما يلي:

1 يناير 312017 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

1,374,8521,399,9291,024,317النقد وما يماثله 

االلتزامات املالية املتداولة )باستثناء الدائنين 
)1,171,373()591,156()1,164,892(التجاريين واآلخرين واملخصصات(

االلتزامات املالية غير املتداولة )باستثناء الدائنين 
)13,006,198()12,031,079( )12,339,736(التجاريين واآلخرين واملخصصات(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

2017 )معدلة(2018قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر

8,087,1478,717,567اإليردات 

1,192,4341,270,735الربح من العمليات املستمرة

)2,717,893(600,723الربح / )الخسارة( من العمليات غير املستمرة

)1,447,158(1,793,157ربح / )خسارة( السنة

167,949271,614الربح الشامل اآلخر للسنة

)1,175,544(1,961,106اجمالي الربح الشامل/ )الخسارة الشاملة( للسنة

)1,050,312()1,032,504(استهالك وإطفاء

48,26492,238إيرادات تمويل

)1,094,206()884,317(تكاليف تمويل

)638,438()556,003(مصاريف ضريبة الدخل
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة )تتمة(  .19
املشاريع املشتركة )تتمة(  2-19

تفاصيل املشاريع املشتركة الجوهرية  2-2-19
فيما يلي تسوية مللخص املعلومات املالية أعاله إلى القيمة الدفترية لحصة املجموعة يف مجموعة بيناريانج:

1 يناير 2017  )معدلة(31 ديسمبر2017 )معدلة(31 ديسمبر 2018

صايف أصول بي جي إس إم )باستثناء حصة حقوق 
امللكية غير املسيطرة وحصة املساهمين اآلخرين 

يف إيرسيل(
)5,192()224,098()460,436(

)115,109()56,024()1,298(حصة املجموعة يف املشروع املشترك 

1,352,070  1,352,0701,352,070الشهرة و تعديالت القيمة العادلة

--)168,000(مخصص انخفاض يف القيمة

3,208,0243,392,7413,189,353أخرى: استبعاد مجموعة ايرسل

القيمة الدفترية لحصة املجموعة يف املشروع 
4,390,7964,688,7874,426,314املشترك

فيما يلي معلومات مجمعة للمشاريع املشتركة التي ال تعتبر جوهرية بمفردها للسنة املنتهية يف31 ديسمبر:

20182017

8,80618,203حصة املجموعة يف الربح من العمليات 

--حصة املجموعة يف الدخل الشامل اآلخر

8,80618,203حصة املجموعة يف إجمالي الدخل الشامل

57,65961,720مجموع القيمة الدفترية لحصة املجموعة يف هذه املشاريع املشتركة

4,448,4554,750,507اجمالي القيمة الدفترية لحصة املجموعة يف املشاريع املشتركة

رأس املال املصدر  .20 
1 يناير 312017 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

يتكون رأس املال املصدر واملدفوع بالكامل من:

220,000,00020,000,00020,000,000 مليار سهم عادي مدفوع بالكامل

االحتياطي النظامي  .21
ــب 10% مــن صــايف  ــم تجني ــة الســعودية والنظــام األساســي للشــركة ت ــات نظــام الشــركات يف اململكــة العربي تماشــيا مــع متطلب
الدخــل كاحتياطــي نظامــي حتــى بلــغ 50% مــن قيمــة رأس املــال املصــدر، وبنــاًء ىلع موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين 
يف اجتماعهــا املنعقــد بتاريــخ 23 ربيــع اآلخــر 1432هـــ املوافــق 28 مــارس 2011 تــم إقــرار وقــف التجنيــب لبلوغــه نصــف راس املــال. 
ــى  ــى 30% كحــد ادن ــه إل ــد وصول ــب لالحتياطــي النظامــي عن ــد يف نظــام الشــركات، يتضمــن توقــف التجني ــر الجدي ــأن التغيي علمــا ب
بــدال مــن 50% مــن رأس املــال، اال أن الشــركة أبقــت ىلع االحتياطــي املكــون بنســبة 50%. هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع ىلع 

مســاهمي الشــركة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

احتياطيات أخرى  .22

احتياطي 
ترجمة 

العمالت 
األجنبية

احتياطي 
تحوط 

التدفقات 
النقدية            

احتياطي 
إعادة تقييم 
االستثمارات
من خالل 

قائمة الدخل 
الشامل االخر

احتياطيات 
اإلجماليأخرى

)1,775,390()1,905,374(312,431)140,865()41,582(كما يف 1 يناير 2018

أصول بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
113,543-113,543--الشامل اآلخر

13,41413,414---إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة

)8,128(---)8,128(فرق تحويل من ترجمة عمليات أجنبية

حصة الشركة من الشركات الزميلة وشركات 
)247,317()247,317(---املشروع املشترك

)1,903,878()2,139,277(425,974)140,865()49,710(كما يف 31 ديسمبر 2018

)1,935,473()1,974,750(221,874)140,865()41,732(كما يف 1 يناير 2017 )معدله(

استحواذ ىلع حقوق ملكية غير مسيطرة يف 
67,47467,474---شركة تابعة 

أصول بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
90,557-90,557--الشامل اآلخر

)117,361 ()117,361(---إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة

150---150فرق تحويل من ترجمة عمليات أجنبية

حصة الشركة من الشركات الزميلة وشركات 
)30,603()30,603(---املشروع املشترك

149,866149,866---أخرى

)1,775,390()1,905,374(312,431)140,865()41,582(كما يف 31 ديسمبر 2017
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

قروض  .23 
بلــغ إجمالــي القــروض املســددة خــالل الســنة املنتهيــة يف 31 ديســمبر2018: 636 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2017 : 3.299 
مليــون ريــال ســعودي(، وبلــغ إجمالــي القــروض املســتلمة خــالل الســنة املنتهيــة يف 31 ديســمبر2018: 304 مليــون ريــال ســعودي )31 

ديســمبر 2017: 1,924 مليــون ريــال ســعودي(. وفيمــا يلــي بيانــا بالقــروض:

طبيعة 
القرض

تاريخ 
الحصول 

ىلع 
القروض

تاريخ اخر 
نسبة العملةقسط

الفائدة

الجزء غير املتداولالجزء املتداول

الرصيد 
كما يف 31 
ديسمبر 

2018

الرصيد 
كما يف 31 
ديسمبر 

2017

الرصيد كما 
يف 1 يناير 

2017

الرصيد 
كما يف 31 
ديسمبر 

2018

الرصيد 
كما يف 31 
ديسمبر 

2017

الرصيد كما 
يف 1 يناير 

2017

1 ابريل مرابحة 1
2008

1 ابريل 
2018

ريال 
سعودي

3 شهور 
سايبور 
%+0.25

-530,3111,057,637--526,427

9 يناير صكوك 2
2014

9 يونيو 
2024

ريال 
سعودي

3 شهور 
سايبور 
%+0.7

---2,000,0002,000,0002,000,000

1 مايو مرابحة
2009

1 مارس 
2021

دينار 
بحريني

شهر 
بايبور 
%+0.25

26,8915,3795,37053,78180,67286,716

1 يوليو مرابحة 3
2017

1 مايو 
2022

دينار 
بحريني

شهر 
بايبور 
%+1.6

58,280--521,281527,393-

1 ديسمبر مرابحة
2009

 1
ديسمبر 

2017
دينار 
بحريني

شهر 
بايبور 
%+0.25

-144,550--

1 ديسمبر مرابحة
2009

 1
ديسمبر 

2017
دينار 
بحريني

شهر 
بايبور 
%+0.75

223,395--

ديسمبر مرابحة
2018

نوفمبر 
2025

دينار 
--21,786--2.12,863%بحريني

ديسمبر مرابحة
2018

يناير 
2019

ريال 
سعودي

اليبور 
%+0.55232,499-----

ديسمبر يناير 2011تورق
2017

دينار 
---155184,271-3.25%كويتي

يونيو مرابحة
2013

يونيو 
2018

دينار 
78,038--60,307108,767-3.10%كويتي

يونيو مرابحة
2013

يونيو 
2018

دينار 
64,905--51,611143,230-3.5%كويتي

ديسمبر مرابحة 4
2017

ديسمبر 
2022

رينغت 
ماليزي

6 شهور 
كاليبور 
%+0.65

---1,368,6311,397,915-

ديسمبر مرابحة
2007

ديسمبر 
2017

رينغت 
ماليزي

6 شهور 
كاليبور 
%+0.45

-----1,261,145

320,533647,7631,867,2203,965,4794,005,9804,017,231االجمالي

حصلــت الشــركة ىلع تســهيالت تمويــل ىلع اســاس املرابحــة مدتهــا 10 ســنوات. تــم دفــع متوســط تكاليــف تمويــل مــن قبــل   .1
ــم اســتحقاق القســط  ــع ســنوية وت ــام 2018م بنســبة  2.14% )2017: 2.38% (. تســدد املرابحــة بأقســاط رب الشــركة خــالل الع

ــل 2018م.  ــر يف ابري األخي
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

قروض )تتمة(  .23
أصــدرت الشــركة برنامــج صكــوك بحــد أقصــى 5 مليــار ريــال ســعودي. لشــهادات الصكــوك قيمــة إســمية تبلــغ مليــون ريــال   .2

ــنوات. ــدة 10 س ــمية ومل ــة اإلس ــا بالقيم ــم إصداره ــا وت ــكل منه ــعودي ل س

لــدى شــركة فيفــا البحريــن تســهيالت مرابحــة مضمونــة مقابــل أرض ومبنــى مملوكــة لهــا. تــم التحــوط عــن خطــر عائــد الربــح   .3
لجــزء تســهيالت املرابحــة. ووفقــا لبعــض االســتثناءات واختبــارات األهميــة النســبية، فــإن التعهــدات الهامــة التــي نصــت عليهــا 
هــذه التســهيالت، فــرض قيــود ىلع املديونيــة املاليــة واســتبعاد األصــول ومنــح القــروض والضمانــات. هنالــك تعهــدات إضافيــة 
ىلع القــروض تتعلــق ببعــض النســب املاليــة والنجــاح يف اختبــارات ذات عالقــة باملوقــف املالــي. القيمــة الدفتريــة لتســهيالت 
املرابحــة ال تختلــف جوهريــا عــن قيمتهــا العادلــة ألن تأثيــر الخصــم ومخاطــر االئتمــان واملخاطــر الســوقية االخــرى ال يعتبــر 

جوهريــا.

هذه التسهيالت مضمونة مقابل خطاب ضمان مقدم من الشركة.   .4

مخصصات   .24
1 يناير 312017 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

7,336,0578,392,1986,417,649مخصصات قانونية وتنظيمية )1(

382,510442,933389,880مخصصات إزالة األصول )2(

2,7941,3011,021مخصصات أخرى )2(

 7,721,3618,836,4326,808,550

6,829,4517,633,2805,686,284متداولة

891,9101,203,1521,122,266غير متداولة

7,721,3618,836,4326,808,550

مخصصات قانونية 
وتنظيمية )1(

مخصصات إزالة األصول 
وأخرى )2(

6,417,649423,813الرصيد يف 1 يناير 2017 

2,460,42728,573إضافات

)30,874(7,412تخفيضات / تسويات ناتجة عن إعادة التقييم وأخرى

22,722)493,290(املسدد / تسويات 

8,392,198444,234الرصيد كما يف 31 ديسمبر 2017

8,392,198444,234الرصيد يف 1 يناير 2018 

1,298,8237,079إضافات

)66,009()1,945(تخفيضات / تسويات ناتجة عن إعادة التقييم وأخرى

-)2,353,019(املسدد / تسويات 

7,336,057385,304الرصيد كما يف 31 ديسمبر 2018

ــورة  ــول ىلع املش ــد الحص ــة، وبع ــت املجموع ــة. قام ــة والتنظيمي ــات القانوني ــن املطالب ــدد م ــا يف ع ــة طرف ــر املجموع تعتب  .1
القانونيــة املســتقلة، بتجنيــب مخصصــات آخــذة باالعتبــار حيثيــات كل حالــة ىلع حــدة. إن توقيــت التدفقــات النقديــة الخارجيــة 
املرتبطــة بغالبيــة املطالبــات تكــون عــادة أكثــر مــن ســنة، ومــع ذلــك قــد يكــون توقيــت التدفقــات النقديــة لبعــض املطالبــات 

أقــل مــن ســنة.

خــالل ممارســة الشــركة لنشــاطها االعتيــادي، يتــم اســتخدام عــدد مــن املواقــع واألصــول األخــرى والتــي يتوقــع أن يكــون لهــا   .2
تكاليــف مرتبطــة بإعادتهــا لحالتهــا االصليــة عنــد إزالــة االصــول. يتوقــع حــدوث التدفقــات النقديــة الخارجيــة املرتبطــة خــالل 

عشــر ســنوات مــن تاريــخ بــدء اســتخدام األصــول. 
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

إيرادات مؤجلة   .25

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
)معدلة - إيضاح 3(

1 يناير 2017
)معدلة - إيضاح 3(

2,138,098984,082661,888منح حكومية )1(

89,905  47,333102,624أخرى

2,185,4311,086,706751,793

41,14196,43181,654متداولة

2,144,290990,275670,139غير متداولة

2,185,4311,086,706751,793

تتمثــل املنــح الحكوميــة، باملنــح املقدمــة مــن هيئــة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات للشــركة لبنــاء شــبكة إتصــاالت يف املناطق   .1
النائيــة )أنظــر إيضــاح 6-4(.

برامج منافع التقاعد   .26
برامج االشتراكات املحددة  1-26

تقــوم املجموعــة باملشــاركة يف برامــج التقاعــد ملوظفيهــا والتــي تتــم إدارتهــا مــن قبــل مؤسســات حكوميــة يف الــدول املعنيــة. بلــغ 
املبلــغ املعتــرف بــه كمصــروف برامــج االشــتراكات املحــددة للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمبر 2018: 401 مليــون ريــال ســعودي )31 

ديســمبر 2017: 411 مليــون ريــال ســعودي(.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة   2-16
تمنح املجموعة مكافأة نهاية الخدمة ملوظفيها. تحسب املكافأة املستحقة ىلع أساس آخر راتب للموظف وفترة الخدمة، شريطة إكمال 

حد أدنى من الخدمة ويتم احتسابها وفقا لقوانين العمل يف الدولة املعنية وتستحق عند االستقالة أو عند إنهاء خدمات املوظف. تقيد 
التكاليف املتوقعة مقابل هذه املكافأة كمصاريف مستحقة ىلع مدى فترة عمل املوظف.

تتعرض خطة املجموعة ملخاطر إكتوارية مثل مخاطر معدالت الخصم ومخاطر التغير يف الرواتب.

مخاطر معدالت 
انخفاض معدل الخصم يزيد من التزامات البرنامج.الخصم

مخاطر التغير يف 
الرواتب

يتم احتساب القيمة الحالية ملخصص برنامج مكافأة نهاية الخدمة ىلع أساس الرواتب املستقبلية للمشاركين 
يف البرنامج، وعليه فأن الزيادة يف رواتب املشاركين يف البرنامج سوف تزيد  من قيمة التزام البرنامج.

تم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة، باستخدام أحدث تقييم إكتواري كما يف 31 ديسمبر 2018م. وخالل السنة املالية لم تحدث أي 
تقلبات جوهرية أو أحداث تؤثر يف االفتراضات اإلكتوارية املستخدمة كما يف 31 ديسمبر 2017م.

تم قياس القيمة الحالية اللتزام املنافع املحددة، وتكلفة الخدمة الحالية ذات الصلة، وتكلفة الخدمة السابقة، باستخدام طريقة ائتمان 
الوحدة املتوقعة. 

إن االفتراضات اإلكتوارية الهامة املستخدمة يف تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة خالل العام 2018 تمثل معدل الخصم )%4.25 – %5( 
والزيادة املتوقعة يف الرواتب )3.2% - 5% )2017(: معدل الخصم يتراوح بين 4% - 5% والزيادة املتوقعة يف الرواتب تتراوح بين %2 - %5(.



129 التقرير السنوي لشركة االتصاالت السعودية لعام 2018م 

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

برامج منافع التقاعد )تتمة(  .26
مخصص مكافأة نهاية الخدمة )تتمة(  2-26

فيما يلي صايف املصاريف املعترف بها يف قائمة الربح أو الخسارة املوحدة: 

20182017

354,101348,874تكلفة الخدمة 

176,477176,629مصروف الفائدة 

530,578525,503

وفيما يلي بيانا بحركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر: 

20182017

3,922,0653,776,269الرصيد يف بداية السنة

530,578525,503املصاريف املعترف بها يف قائمة الربح او الخسارة املوحدة

117,361)13,414(خسائر إكتوارية مدرجة يف قائمة الدخل الشامل اآلخر املوحدة

)499,614()521,861(املدفوع خالل السنة

1,9942,546فروقات الترجمة وأخرى

3,919,3623,922,065الرصيد يف نهاية السنة

تحليــل األثــر أدنــاه قــد تــم تحديــده ىلع أســاس التغيــرات املعقولــة املحتملــة يف االفتراضــات ذات العالقــة التــي قــد تحــدث يف نهايــة 
الســنة املاليــة، مــع إبقــاء باقــي االفتراضــات ثابتــة.

يف حالــة زيــادة أو )انخفــاض( معــدل الخصــم بـــ 50 نقطــة أســاس، فــإن مخصــص مكافــأة  نهايــة الخدمــة )ســينخفض( أو يزيــد   
ــعودي(. ــال س ــون ري ــغ 180 ملي ــد بمبل ــض( أو يزي ــمبر 2017: )ينخف ــعودي )31 ديس ــال س ــون ري ــغ 176 ملي بمبل

إذا كان هنالــك زيــادة أو )انخفــاض( يف الرواتــب املتوقعــة بنســبة 0.5%، فــإن مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة ســوف يزيــد أو   
ــعودي(. ــال س ــون ري ــة 190 ملي ــاض( بقيم ــادة أو )انخف ــمبر 2017: زي ــعودي )31 ديس ــال س ــون ري ــة 191 ملي ــض( بقيم )ينخف

قــد ال يمثــل تحليــل األثــر أعــاله التغييــر الفعلــي يف مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة كمــا أنــه مــن غيــر املحتمــل أن تحــدث التغيــرات 
يف االفتراضــات بمعــزل عــن بعضهــا البعــض كمــا أن بعــض االفتراضــات قــد تكــون مرتبطــة ببعضهــا.

التزامات العقد  .27

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
 )معدلة - إيضاح 3(

1 يناير 2017
)معدلة - إيضاح 3(

3,192,6883,894,0603,599,678إيرادات مؤجلة من خدمات 

118,167140,800137,849برنامج والء العمالء 

3,310,8554,034,8603,737,527

3,261,6952,961,889   2,538,940متداولة

771,915773,165775,638غير متداولة

3,310,8554,034,8603,737,527
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

التزامات مالية أخرى    .28

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
)معدلة - إيضاح 3(

1 يناير 2017
)معدلة - إيضاح 3(

1,528,92356,604198,985التزامات مالية متعلقة برخص االتصاالت

81,92748,57037,662توزيعات أرباح مستحقة 

6,1409,22116,454التزامات مشتقة 

1,616,990114,395253,101

44,138 90,73154,640متداولة  

1,526,25959,755208,963غير متداولة 

1,616,990114,395253,101

التزامات أخرى   .29

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
)معدلة - إيضاح 3(

1 يناير 2017
)معدلة - إيضاح 3(

3,699,0776,871,6433,784,284مستحقات حكومية 

411,226496,840432,698مستحقات نظامية وأخرى

4,110,3037,368,4834,216,982

4,077,5777,281,2564,126,095متداولة

32,72687,22790,887غير متداولة

4,110,3037,368,4834,216,982

دائنون تجاريون وآخرون  .30

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
)معدلة - إيضاح 3(

1 يناير 2017
)معدلة - إيضاح 3(

10,901,1808,558,7999,448,353املصاريف املستحقة

3,050,3481,841,4431,247,279الدائنون التجاريون

1,424,9121,532,9331,504,891مستحقات املوظفين

1,031,981707,0931,164,380دائنون تجاريون اخرون 

234,630346,165418,279مستحقات رأسمالية ومحتجزات موردين

27,907169,494125,206تأمينات العمالء املستردة

16,670,95813,155,92713,908,388

ال يوجــد عوائــد محملــة ىلع أرصــدة الدائنيــن التجارييــن. لــدى املجموعــة سياســة إدارة مخاطــر ماليــة لضمــان ســداد جميــع املبالــغ 
املســتحقة خــالل فتــرات االئتمــان املتفــق عليهــا مســبقا.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

الزكاة وضريبة الدخل املستحقة  .31
1 يناير 312017 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

1,443,2241,488,0011,361,590الزكاة )أ(  

22,55119,88017,370ضريبة الدخل )ب(

1,465,7751,507,8811,378,960

الزكاة  أ. 
ــة  ــة العربي ــزكاة يف اململك ــس ال ــد وأس ــا لقواع ــوي وفق ــاء الزك ــزكاة ىلع الوع ــص ال ــجيل مخص ــاب وتس ــة باحتس ــوم املجموع تق

ــعودية. الس

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

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

اإلضافات:

األرباح املبقاة واالحتياطيات واملخصصات  
60,377,90854,087,010- بداية السنة

4,589,5244,911,130قروض  ودائنون

10,097,77513,412,664صايف الدخل املعدل

95,065,20792,410,804إجمالي حقوق املساهمين املعدل

االستبعادات:

58,050,03256,061,670صايف املمتلكات  )املعدل( واالستثمارات

8,000,0008,000,000توزيعات أرباح مدفوعة

326,064558,782املصروفات املؤجلة وأرصدة أخرى

66,376,09664,620,452إجمالي االستبعادات املعدل

28,689,11127,790,352وعاء الزكاة

717,228694,758الزكاة املحتسبة للشركات اململوكة بالكامل 

6,7186,011يضاف: زكاة الشركات الغير مملوكة بالكامل 

723,946700,769إجمالي مخصص الزكاة للسنة

مخصص الزكاة 

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

1,488,0011,361,590الرصيد يف بداية السنة

723,946700,769املحمل خالل السنة 

55,875)99,535(التسويات خالل السنة 

)630,233()669,188(املبالغ املدفوعة خالل السنة 

1,443,2241,488,001الرصيد يف نهاية السنة
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

الزكاة وضريبة الدخل املستحقة )تتمة(  .31
الزكاة )تتمة(  أ. 

قدمــت الشــركة إقراراتهــا الزكويــة منــذ تاريــخ تأسيســها وحتــى نهايــة عــام 2017م، وبــدءًا مــن عــام 2009 أصبحــت الشــركة تقــدم 
إقــرارًا زكويــا موحــدًا لهــا ولشــركاتها التابعــة اململوكــة بالكامــل( ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر )طبقــا للقــرار الــوزاري رقــم 1005 

وتاريــخ 1428/04/28هـ. 

تســلمت الشــركة الربــوط الزكويــة منــذ التأســيس وحتــى عــام 2011م، وقدمــت الشــركة اعتراضــات عــن األعــوام مــن 2008م وحتــى 
عــام 2011 بإجمالــي فروقــات زكويــة بلغــت حوالــي 625 مليــون ريــال ســعودي. توصلــت املجموعــة إلــى تســوية جزئيــة فيمــا يخــص 
اعتراضــات عامــي 2010 و2011م  والهيئــة بصــدد اصــدار ربــط زكــوي معــدل لألعــوام املذكــورة. امــا فيمــا يخــص اعتراضــات عامــي 2008 
و2009م فمــا تــزال قيــد النظــر لــدى اللجنــة االســتئنافية حتــى تاريــخ إعــداد هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة. تمثــل فروقــات عامــي 
2008 و2009م الجــزء األكبــر مــن الفروقــات الزكويــة املعتــرض عليهــا واملتعلقــة بإلغــاء عمليــة املقارنــة بيــن الوعــاء الزكــوي والربــح 
املعــدل ايهمــا أىلع. بتاريــخ 1438/02/28هـــ، أيــدت اللجنــة االســتئنافية بقرارهــا رقــم )1642( لعــام 1438هـــ؛ اســتئناف الشــركة عــن 
عــام 2007م وذلــك بإلغــاء عمليــة املقارنــة بيــن الوعــاء الزكــوي والربــح املعــدل ايهمــا أىلع ممــا عــزز موقــف الشــركة يف االعتراضــات 
ــأن نتائــج هــذه االعتراضــات ســتكون لصالحهــا ولــن يترتــب  ــه تتوقــع الشــركة ب املنظــورة عــن األعــوام الالحقــة أمــام اللجــان وعلي

عليهــا أي مخصصــات إضافيــة.

التــزال الربــوط الزكويــة لألعــوام مــن 2012م وحتــى 2017م  تحــت الدراســة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى تاريــخ إعــداد 
هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة .

ضريبة الدخل  ب. 
يمثــل نصيــب املجموعــة مــن ضرائــب الدخــل املســتحقة ىلع الشــركات التابعــة وفقــا لألنظمــة الضريبيــة الســائدة يف بلدانهــا، ويبلــغ 
مصــروف ضرائــب الدخــل للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمبر 2018م مبلــغ 23 مليون ريـــــال سعــــــودي )2017 : 20 مليون ريال ســعودي(.

إيرادات   .32
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

20182017
)معدلة - إيضاح 3(

43,142,06944,700,972تقديم الخدمات

8,372,8505,686,282بيع السلع

448,324274,081أخرى

51,963,24350,661,335

تكلفة اإليرادات  .33
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

20182017
)معدلة - إيضاح 3(

4,998,6095,830,410رسوم إستخدام شبكات 

4,482,1443,973,084رسوم حكومية )*(

4,386,1672,337,133تكلفة األجهزة املباعة 

2,968,0102,134,816تكاليف موظفين

2,275,0122,493,319إصالح وصيانة

1,532,3591,702,615تكلفة اعادة شحن وطباعة البطاقات

373,644388,470إطفاء وانخفاض تكاليف العقد

400,9833,246,079أخرى

21,416,92822,105,926
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

تكلفة اإليرادات )تتمة(  .33
يتضمــن بنــد “ أخــرى” مصاريــف متنوعــة أهمهــا:  إيجــار ممتلــــكات ومعــدات وســيارات ، خدمــات االتصــاالت والبريــد، والتوصيــل، واألمــن 

والســالمة ومصاريــف مرافــق واستشــارات.

 )*( فيما يلي تفاصيل الرسوم الحكومية:

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

20182017

3,716,7403,381,036رسوم تقديم الخدمة تجاريا

398,250295,573رسوم الرخصة

367,154296,475رسوم الطيف الترددي

4,482,1443,973,084

مصاريف بيعية وتسويقية  .34
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

20182017
)معدلة - إيضاح 3(

2,312,6092,267,221تكاليف املوظفين

741,583848,495خسائر انخفاض القيمة يف املدينين التجاريين )انظر إيضاح 1-10(

560,114666,535دعاية وإعالن

490,623438,682عمولة مبيعات

268,534327,281مصاريف مراكز االتصال

206,503135,562إطفاء وانخفاض أصول العقد

195,201197,266إصالح وصيانة

142,414117,480تكلفة رعاية األنشطة الرياضية

57,99820,780بريد وتوصيل

44,85679,834طباعة بطاقات هاتفية ومستلزمات مكتبية

42,98955,436إطفاء وانخفاض تكاليف العقد

20,30432,957أتعاب استشارية وقانونية ومهنية

379,484421,105أخرى

5,463,2125,608,634

ــف االتصــاالت،  ــكات ومعــدات وســيارات، واألمــن والســالمة، ومصاري ــا: إيجــار ممتلــ ــة أهمه ــودًا متنوع ــد “أخــرى” ىلع بن يتضمــن بن
ــاالت. ــق اإلتص ــف إدارة مراف ومصاري



التقرير السنوي لشركة االتصاالت السعودية لعام 2018م 134

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

مصاريف عمومية وإدارية   .35
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

20182017
)معدلة - إيضاح 3(

2,620,5012,291,117تكاليف املوظفين

986,591855,596إصالح وصيانة

359,351279,216تكاليف عقود إيجار تشغيلية

247,202221,527أتعاب استشارية وقانونية ومهنية

179,683133,998مصاريف مرافق عامة

140,311120,091مصاريف األمن والسالمة

713,709614,484أخرى

5,247,3484,516,029

يتضمــن بنــد “ أخــرى” ىلع  بنــودًا متنوعــة أهمهــا: مصاريــف أقســاط تأميــن، ومســتلزمات مكتبيــة، ومصاريــف شــحن ومناولــة وبريــد 
وخدمــات توصيــل.

إيرادات تمويل  .36
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

20182017
)معدلة - إيضاح 3(

378,307421,528إيرادات املرابحات

173,493145,545إيرادات الصكوك

3,10917,609أخرى

554,909584,682

تكاليف تمويل  .37
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

20182017
)معدلة - إيضاح 3(

63,32595,941تكاليف التمويل املتعلقة باملرابحات 

59,10450,774تكاليف التمويل املتعلقة بالصكوك

7,8852,293تكاليف التمويل األخرى

268,500204,534تخفيض الخصم املتعلق باملخصصات و االلتزامات املالية

398,814353,542
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

صايف خسائر أخرى   .38
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

20182017
)معدلة - إيضاح 3(

صــايف مكاســب أصــول ماليــة مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو 
7,465216,923الخســارة

)248,965()291,431(خسائر بيع / استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

68,4739,959صايف مكاسب تغيير أسعار العمالت األجنبية

3,678-صايف مكاسب األدوات املشتقة

)215,493()18,405(

ربحية السهم   .39
يتــم احتســاب ربحيــة الســهم األساســية بقســمة صــايف الدخــل العائــد الــي مســاهمي الشــركة ىلع املتوســط املرجــح لعــدد األســهم 

للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمبر:

20182017
)معدلة - إيضاح 3(

10,779,77110,015,576ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة 

املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية ألغراض احتساب ربحية السهم 
2,000,0002,000,000األساسية 

5.395.01ربحية السهم األساسية واملخفضة )بالريال السعودي(

ال يوجد لدى املجموعة اسهم مخفضة وبالتالي فإن ربحية السهم املخفضة تساوي ربحية السهم األساسية.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

األدوات املالية    .40

إدارة رأس املال   1-40

تدير املجموعة رأس مالها لضمان:

قدرتها ىلع االستمرار وفقا ملبدأ االستمرارية.  

تمويل رأس مالها العامل ومتطلبات االستثمارات االستراتيجية بكفاءة وىلع النحو األمثل. 	

تقديم سياسة توزيع أرباح ىلع املدى الطويل تحافظ ىلع استقرار دفع توزيعات األرباح. 	

زيادة  العوائد للمساهمين ألقصى حد ممكن. 	

الحفاظ ىلع تركيبة مالئمة من الدين وحقوق امللكية.  	

تقــوم املجموعــة بمراجعــة هيكلــة رأســمالها يف ضــوء قــرارات االســتثمارات االســتراتيجية، وتغيــرات البيئــة االقتصاديــة، وتقــوم بتقييــم 
تأثيــر هــذه التغيــرات ىلع تكلفــة رأس املــال والخطــر املتعلــق بــرأس املــال. 

ــم تدخــل املجموعــة أي تعديــالت ىلع أهــداف وإجــراءات إدارة رأس املــال  ــة. ول ــات رأســمالية خارجي ال تخضــع املجموعــة ألي متطلب
ــة يف 31 ديســمبر 2018م.  خــالل الســنة املنتهي

  يقــوم قســم إدارة رأس املــال باملجموعــة بمراجعــة هيكلــة رأس املــال للشــركة بشــكل ســنوي لتقييــم تكلفــة رأس املــال واألخطــار 
املتعلقــة بــه. تهــدف املجموعــة لتحقيــق النســب التاليــة:

نسبة مستوى الدين مقابل الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء تساوي 2 أو أقل.  .1

نسبة مستوى الدين مقابل الدين وحقوق امللكية تساوي 50% أو أقل.  .2

كانت النسب يف نهاية السنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

20182017
)معدلة - إيضاح 3(

4,286,0124,653,743الدين )1(

19,835,75518,430,746الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء )2(

0.220.25الدين مقابل الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

4,286,0124,653,743الدين 

70,947,61068,455,324الدين + حقوق امللكية )3(

6.8%6.04%الدين مقابل )الدين+حقوق امللكية(

يعرف الدين ىلع أنه القروض طويلة وقصيرة األجل كما ورد يف اإليضاح رقم )23(.  .1

يعرف الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاء ىلع أنه الربح التشغيلي بعد تعديله باالستهالك واإلطفاء.  .2

تعرف حقوق امللكية بأنها مجموع رأس املال املصدر واالحتياطيات واألرباح املبقاة وحقوق امللكية غير املسيطرة.  .3
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

األدوات املالية )تتمة(  .40
القيم العادلة لألدوات املالية   2-40 

ــراض  ــة. ألغ ــاس القيمــة العادل ــة لقي ــات كافي ــر بيان ــي توف ــة والت ــم تتناســب مــع الظــروف الراهن ــات تقيي ــة تقني تســتخدم املجموع
إعــداد التقاريــر املاليــة، يتــم تصنيــف عمليــات قيــاس القيمــة العادلــة ضمــن املســتوى 1، 2 أو 3 اســتنادًا إلــى درجــة مــا إذا كانــت هــذه 
املدخــالت إلــى عمليــات قيــاس القيمــة العادلــة يمكــن مالحظتهــا، وأهميــة املدخــالت لقيــاس القيمــة العادلــة بصــورة شــاملة، والتــي 

تــم توضيحهــا كمــا يلــي:

ــن  ــي يمك ــة والت ــات مماثل ــول أو التزام ــطة ألص ــواق النش ــة( يف األس ــر املعدل ــة )غي ــعار املدرج ــل األس ــتوى “1”  ويمث املس  
للمجموعــة الوصــول إليهــا يف تاريــخ القيــاس؛

ــي مــن املمكــن رصدهــا لألصــول  ــة املدرجــة ضمــن املســتوى ١ والت املســتوى “2” هــي املدخــالت بخــالف االســعار املعلن  
ــر؛ ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــا بش ــات، إم وااللتزام

املستوى “3” ويمثل املدخالت التي اليمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر. 		

يوضح الجدول التالي القيم العادلة لألصول وااللتزامات املالية للمجموعة:

فئات األدوات املالية 

31 ديسمبر 2018

مستويات القيمة القيمة العادلة القيمة الدفترية األصول املالية )انظر إيضاح 15(
العادلة 

مستوى 3,115,1853,115,1852بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

بالتكلفة املطفأة :

مستوى 1,490,1371,490,1372صكوك

مستوى 2,250,7462,250,7462مرابحات  

مستوى 524,417524,4172قروض املوظفين 

مستوى 86,17486,1742مدينون وقروض اخرى

مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخل الشــامل 
خر  آل مستوى 1,394,6021,394,6023ا

8,861,2618,861,261

االلتزامات املالية )انظر إيضاح 28(

بالتكلفة املطفأة:

قروض:

مستوى 605,052605,0522مرابحات – غير مضمونة

مستوى 2,000,0002,000,0002صكوك – غير مضمونة

مستوى 1,680,9601,680,9602مرابحات مضمونة

مستوى 1,528,9231,528,9232التزامات مالية اخرى

مستوى 81,92781,9272توزيعات مستحقة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

مستوى 6,1406,1402التزامات مشتقة 

5,903,0025,903,002



التقرير السنوي لشركة االتصاالت السعودية لعام 2018م 138

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

األدوات املالية )تتمة(  .40
40-2 القيم العادلة لألدوات املالية )تتمة(

فئات األدوات املالية 

31 ديسمبر 2017

مستويات القيمة القيمة العادلة القيمة الدفترية األصول املالية )انظر إيضاح 15(
العادلة 

مستوى 4,148,3684,148,3682بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 

بالتكلفة املطفأة :

مستوى 1,559,3711,559,3712صكوك

مستوى 1,186,1731,186,1732مرابحات  

مستوى 612,918612,9182قروض املوظفين 

مستوى 86,31486,3142مدينون وقروض اخرى

مستوى 535,634535,6343مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

8,128,7788,128,778

االلتزامات املالية )انظر إيضاح 28(

بالتكلفة املطفأة :

قروض:

مستوى 1,175,1561,175,1562مرابحات – غير مضمونة

مستوى 2,000,0002,000,0002صكوك – غير مضمونة

مستوى 1,478,5871,478,5872مرابحات مضمونة

مستوى 56,60456,6042التزامات مالية اخرى

مستوى 48,57048,5702توزيعات مستحقة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

مستوى 9,2219,2212التزامات مشتقة 

4,768,1384,768,138
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

األدوات املالية )تتمة(  .40
40-2 القيم العادلة لألدوات املالية )تتمة(

فئات األدوات املالية 

1 يناير 2017

مستويات القيمة القيمة العادلة القيمة الدفترية األصول املالية )انظر إيضاح 15(
العادلة 

مستوى 3,986,1043,986,1042بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 

بالتكلفة املطفأة :

مستوى 1,422,6021,422,6022صكوك

مستوى 1,309,3121,309,3122مرابحات  

مستوى 632,726632,7262قروض املوظفين 

مستوى 68,36268,3622مدينون وقروض اخرى

مستوى 415,005415,0053مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

7,834,1117,834,111

االلتزامات املالية )انظر إيضاح 28(

بالتكلفة املطفأة :

قروض:

مستوى 2,536,5892,536,5892مرابحات – غير مضمونة

مستوى 2,000,0002,000,0002صكوك – غير مضمونة

مستوى 1,347,8621,347,8622مرابحات مضمونة

مستوى 198,985198,9852التزامات مالية أخرى

مستوى 37,66237,6622توزيعات مستحقة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

مستوى 16,45416,4542التزامات مشتقة 

6,137,5526,137,552
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

األدوات املالية )تتمة(  .40
مخاطر معدل الربح   3-40

تنشــأ مخاطــر املجموعــة الرئيســية املتعلقــة بمعــدل الربــح مــن القــروض واألصــول املاليــة بمعــدالت فائــدة متغيــرة. تقــوم املجموعة 
بــإدارة مخاطــر معــدالت الربــح مــن خــالل اســتخدام عقــود مقايضــة معــدل الربح.

لم يحدث أي تغيير ىلع تعرض املجموعة ملخاطر الربح أو الطريقة التي تدار بها هذه املخاطر وقياسها.

تــم تحليــل األثــر أدنــاه بنــاًء ىلع التعــرض ملعــدالت الربــح بالنســبة لــألدوات املاليــة غيــر املشــتقة يف نهايــة الســنة املاليــة. وحيــث أن 
تحليــل األثــر يشــير إلــى أثــر التغيــر يف معــدل الربــح الســائد يف الســوق ىلع الربــح أو الخســــارة، وفيمــا يتعلــق باألصــول وااللتزامــات 
ــة الســنة هــي قائمــة طــوال الســنة. إن  ــغ القائمــة يف نهاي ــراض أن املبال ــل بافت ــم إعــداد هــذا التحلي ــم، فقــد ت ذات املعــدل العائ
الزيــادة أو النقــص بمقــدار 20 نقطــة أســاس تمثــل تقييــم اإلدارة للتغيــرات املعقولــة املحتملــة يف معــدل الربــح. إذا كانــت معــدالت 
الربــح أىلع )أقــل( بمقــدار 20 نقطــة أســاس مــع إبقــاء بقيــة املتغيــرات ثابتــة، ســينخفض )ســيرتفع( ربــح املجموعــة بمبلــغ 4.5 مليــون 
ريــال ســعودي. هــذا األثــر اإلفتراضــي ىلع ربــح املجموعــة ينشــأ بشــكل أساســي مــن األثــر املحتمــل لاللتزامــات املاليــة بمعــدل ربــح 

متغيــر. 

إدارة مخاطر العمالت األجنبية    4-40
يعتبــر الريــال الســعودي العملــة الوظيفيــة للمجموعــة واملثبــت ســعر صرفــه  مقابــل الــدوالر األمريكي.وعليــه، فــإن املجموعــة معرضــة 
فقــط لتقلبــات أســعار الصــرف مــن العمليــات بالعمــالت األجنبيــة األخــرى عــدا الــدوالر األمريكــي. ولــذا فــإن خطــر تقلــب العمــالت 

االجنبيــة منخفــض ىلع مســتوى املجموعــة.

40-5    إدارة مخاطر االئتمان 

لــدى املجموعــة سياســات وارشــادات معتمــدة تســمح فقــط بالتعامــل مــع أطــراف أخــرى ذات تصنيــف ائتمانــي مرتفــع وتضــع حــدود 
بمقــدار التعــرض لــكل طــرف. تســمح سياســات وإرشــادات املجموعــة باالســتثمار فقــط لــدى أطــراف أخــرى ذات تصنيــف ائتمانــي 
جيــد صــادرة عــن وكاالت تصنيــف ائتمــان عامليــة وتقيــد التعــرض للمخاطــر لــكل جهــة ىلع أن ال تتعــدى نســبة التعــرض عــن 30% مــن 
حقــوق ملكيــة الشــركاء يف الطــرف اآلخــر. أيضــا فــإن تعــرض املجموعــة إلســتثمار يجــب أن ال يتعــدى 20% مــن اإلســثمارات القائمــة 

املصــدرة مــن الطــرف اآلخــر. تتــم مراقبــة مخاطــر االئتمــان الخاصــة  للمجموعــة بشــكل ربــع ســنوي.

ــر محــدود ألن  ــن يعتب ــن التجاريي ــة باملديني ــز املخاطــر املتعلق ــإن تركي ــز مخاطــر االئتمــان املذكــورة يف إيضــاح 10، ف باســتثناء تركي
عمــالء املجموعــة يتكونــون مــن عــدد كبيــر مــن عمــالء غيــر ذيــي العالقــة. يتــم وضــع شــروط الدفــع والحــد االئتمانــي بالتوافــق مــع 

معاييــر الصناعــة.

 يتــم إجــراء تقييــم مســتمر للوضــع املالــي للمدينيــن التجارييــن وتعتقــد اإلدارة عــدم الحاجــة لتكويــن مخصــص مخاطــر ائتمــان زيــادة 
عــن املخصــص الحالــي لالنخفــاض يف قيمــة هــذه االرصــدة )أنظــر إيضــاح رقــم 10(.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تتعــرض املجموعــة ملخاطــر االئتمــان بشــأن الضمانــات املاليــة املقدمــة فيمــا يتعلــق بترتيبــات التمويــل لبعــض 
الشــركات التابعــة. إن الحــد األىلع لتعــرض املجموعــة لهــذه املخاطــر هــو املبلــغ األىلع الــذي قــد يتعيــن ىلع املجموعــة ســداده عنــد 
اســتحقاق الضمــان. ال يوجــد أي مؤشــر أو واقعــة تــدل ىلع أن املجموعــة ســتتكبد أي خســائر بشــأن ضماناتهــا املاليــة بتاريــخ إعــداد 

القوائــم املاليــة املوحــدة.

40-6    إدارة مخاطر السيولة
وضعــت املجموعــة إطــار عمــل شــامل إلدارة مخاطــر الســيولة مــن أجــل الوفــاء بمتطلبــات التمويــل والســيولة القصيــرة واملتوســطة 

والطويلــة األجــل للمجموعــة ىلع ضــوء التعليمــات املعتمــدة.

تقــوم املجموعــة بالتأكــد مــن توفــر الســيولة عــن طريــق االحتفــاظ باحتياطيــات نقديــة واســتثمارات قصيــرة األجــل وتســهيالت ائتمانية 
تلتــزم بهــا وغيــر مســحوبة مــن بنــوك محليــة ودوليــة ذات تصنيــف ائتمانــي عالــي. تحــدد املجموعــة متطلبــات ســيولتها عــن طريــق 

املراقبــة املســتمرة لتوقعــات النقــد قصيــرة وطويلــة األجــل باملقارنــة مــع التدفقــات النقديــة الفعليــة.

ــف  ــة باملصاري ــات متعلق ــدة افتراض ــتخدام ع ــط باس ــارات الضغ ــراء اختب ــم إج ــهريا ويت ــة ش ــيولة باملجموع ــف الس ــة موق ــم مراجع يت
ــل.  ــادة التموي ــدون إع ــروض ب ــداد الق ــن، وس ــن التجاريي ــل املديني ــاح، تحصي ــات األرب ــمالية، توزيع الرأس

يبيــن الجــدول أدنــاه تواريــخ االســتحقاق التعاقديــة املتبقيــة لاللتزامــات املاليــة للمجموعــة وفتــرات الســداد املتفــق عليهــا. تــم إعــداد 
الجــدول ىلع أســاس التدفقــات النقديــة غيــر املخصومــة لاللتزامــات املاليــة ووفقــا ألقــرب تاريــخ يجــب ىلع املجموعــة الســداد فيــه.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

األدوات املالية )تتمة(  .40
40-6    إدارة مخاطر السيولة )تتمة(

أكثر من سنة الى سنة فأقلالقيمة الدفترية
5 سنوات

أكثر من 5 
سنوات

31 ديسمبر 2018

دائنون تجاريون

--4,082,3294,082,329وآخرون )إيضاح 30(

4,286,012320,5331,965,4792,000,000قروض )إيضاح 23(

--81,92781,927توزيعات أرباح مستحقة 

-1,528,923-1,528,923التزامات مالية اخرى

-6,1401,8764,264التزامات مشتقة 

9,985,3314,486,6653,498,6662,000,000

31 ديسمبر 2017

دائنون تجاريون

--2,548,5362,548,536 وآخرون )إيضاح 30(

4,653,743647,7632,249,5091,756,471قروض )إيضاح 23(

--48,57048,570توزيعات أرباح مستحقة 

-56,604-56,604التزامات مالية أخرى

-9,2216,2652,956التزامات مشتقة 

7,316,6743,251,1342,309,0691,756,471

1 يناير 2017

دائنون تجاريون

--2,411,6592,411,659وآخرون )إيضاح 30(

5,884,4511,867,2201,804,5232,212,708قروض )إيضاح 23(

--  37,66237,662توزيعات أرباح مستحقة 

-198,985  -198,985التزامات مالية اخرى

-16,45412,9243,530التزامات مشتقة 

8,549,2114,329,4652,007,0382,212,708

لــدى املجموعــة تســهيالت تمويــل غيــر مســتخدمة بمبلــغ 1,072 مليــون ريــال. كمــا لــدى املجموعــة تســهيالت تمويــل متاحــة غيــر 
مســتخدمة بنســبة 75% مــن قيمــة محفظتهــا االســتثمارية املتنوعــة )انظــر إيضــاح 1-15(.

تتوقــع إدارة املجموعــة وفائهــا بالتزاماتهــا مــن خــالل التدفقــات النقديــة التشــغيلية والنقــد ومــا يماثلــه واملتحصــالت مــن األصــول 
املاليــة املســتحقة الســداد. 

يوضــح الجــدول التالــي األدوات املاليــة املعتــرف بهــا والتــي تــم عمــل مقاصــة لهــا، أو أنهــا خاضعــة التفاقيــات مقاصــة رئيســية ملزمــة 
واتفاقيــات مشــابهة أخــرى ولكــن لــم يتــم عمــل مقاصــة لهــا كمــا يف: 
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

األدوات املالية )تتمة(  .40
40-6    إدارة مخاطر السيولة )تتمة(

املبالغ 
اإلجمالية

املبالغ التي تم 
صايف املبالغ اجراء مقاصة لها 

يف 31 ديسمبر 2018

األصول املالية

14,422,178)2,559,381(16,981,559مدينون تجاريون وآخرون

االلتزامات املالية

16,670,958)2,559,381(19,230,339دائنون تجاريون وآخرون

يف 31 ديسمبر 2017 )معدلة - إيضاح 3(

األصول املالية

20,368,531)1,729,120(22,097,651مدينون تجاريون وآخرون

االلتزامات املالية

13,155,927)1,729,120(14,885,047دائنون تجاريون وآخرون

يف 1 يناير 2017 )معدلة - إيضاح 3(

األصول املالية

14,335,511)1,580,668(15,916,179مدينون تجاريون وآخرون

االلتزامات املالية

13,908,388)1,580,668(15,489,056دائنون تجاريون وآخرون

ــن التجارييــن فيمــا يتعلــق برســوم املكاملــات والتجــوال  ــن والدائني ــم مقاصــة املديني ــات مــع املشــغلين، يت وفقــا لشــروط االتفاقي
ويتــم ســداد صــايف املبالــغ املســتحقة. وبالتالــي تــم اظهــار املبالــغ املتعلقــة بهــا بالصــايف يف قائمــة املركــز املالــي املوحــدة.

40-7    التغيرات يف االلتزامات الناشئة عن األنشطة املالية
فيما يلي التغيرات يف االلتزامات الناشئة عن األنشطة املالية :

31 ديسمبر 2018أخرى  تدفقات نقدية1 يناير 2018

133,610320,533)460,840(647,763الجزء املتداول من القروض

3,965,479)40,501(-4,005,980الجزء غير املتداول من القروض

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

31 ديسمبر 2017أخرى تدفقات نقدية1 يناير 2017

632,576647,763)1,852,033(1,867,220الجزء املتداول من القروض

4,005,980)339,718(4,017,231328,467الجزء غير املتداول من القروض

292,8584,653,743)1,523,566(5,884,451اإلجمالي
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية – ما لم يذكر خالف ذلك(

ترتيبات اإليجارات التشغيلية   .41
41-1  ترتيبات اإليجار

تتضمــن عقــود اإليجــارات التشــغيلية، عقــود إيجــار ألراضــي لفتــرات تتــراوح بيــن 5 إلــى 10 ســنوات. جميــع عقــود اإليجــارات التشــغيلية 
التــي تتجــاوز 5 ســنوات يتــم مراجعــة مبالغهــا اإليجاريــة يف الســوق. ال يحــق للمجموعــة اتخــاذ خيــار شــراء األراضــي املســتأجرة بنهايــة 

مــدة اإليجــار.

41-2  الدفعات املعترف بها كمصاريف للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر

20182017

460,313455,876الحد األدنى لدفعات اإليجار

41-3  االلتزامات بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما يف:

1 يناير 312017 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

   523,303 750,565574,398أقل من سنة

   1,087,329  1,388,6721,146,870من سنة إلى 5 سنوات

   362,585309,493381,254أكثر من 5 سنوات

 2,501,8222,030,7611,991,886

االرتباطات الرأسمالية   .42 
خــالل عــام 2018م، قامــت الشــركة بتوقيــع اتفاقيــة مــع وزارة املاليــة ووزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات وهيئــة االتصــاالت  أ. 
وتقنيــة املعلومــات )“الجهــات الحكوميــة”( تتعلــق بتســوية شــاملة ونهائيــة للخــالف القائــم واملتعلــق باملقابــل املالــي نظيــر 
ــى 31  ــر 2008م وحت ــن 1 يناي ــرة م ــن الفت ــركة ع ــة للش ــص املمنوح ــاص بالتراخي ــي الخ ــل املال ــا واملقاب ــة تجاري ــم الخدم تقدي
ديســمبر 2017م وذلــك مقابــل التــزام الشــركة باســتثمارات رأســمالية يف بنيتهــا التحتيــة بمــا يتوافــق مــع اســتراتيجية اململكــة 
يف تطويــر البنيــة التحتيــة لالتصــاالت خــالل فتــرة ثــالث ســنوات اعتبــارا مــن 1 ينايــر 2018م حســب شــروط ونصــوص اتفاقيــة 

التســوية الشــاملة )واملشــار إليهــا بـــ “مؤشــرات األداء املســتهدفة”(.

لــدى إحــدى شــركات املجموعــة اتفاقيــة اســتثمار يف صنــدوق يهــدف لتطويــر بيئــة اتصــاالت اإلنترنــت بمبلــغ 300 مليــون دوالر  ب. 
أمريكــي )مــا يعــادل 1,125 مليــون ريــال ســعودي( )31 ديســمبر 2017: 300 مليــون دوالر أمريكــي )مــا يعــادل 1,125 مليــون ريــال 

ســعودي(.

التزامات محتملة   .43 
ــال ســعودي كمــا يف 31 ديســمبر 2018م )31 ديســمبر 2017:  ــون ري ــغ 6,597 ملي ــات ضمــان قائمــة بمبل لــدى املجموعــة خطاب أ. 

ــعودي(. ــال س ــون ري 3.712 ملي

لــدى املجموعــة اعتمــادات مســتندية قائمــة بمبلــغ 655 مليــون ريــال ســعودي كمــا يف 31 ديســمبر 2018 )31 ديســمبر 2017:  ب. 
ــعودي(. ــال س ــون ري 420 ملي

ــار عمالئهــا يتضمــن املطالبــة باســترجاع املبالــغ املدفوعــة  بتاريــخ 21 مــارس 2016م، اســتلمت الشــركة خطــاب مــن أحــد كب ج. 
ــة  ــة. تعتقــد اإلدارة ىلع األراء القانوني ــاف بصري ــذ شــبكة ألي ــق بمشــروع تنفي ــي تتعل ــال ســعودي والت ــون ري والبالغــة 742 ملي
املســتقلة التــي تــم الحصــول عليهــا بــأن مطالبــة العميــل ال أســاس لهــا، وأن هــذا الخــالف ليــس لــه أثــر جوهــري ىلع النتائــج 

ــة للمجموعــة. املالي

تواجــه املجموعــة خــالل دورة نشــاطها االعتيــادي إجــراءات قانونيــة ودعــاوى قضائيــة ومطالبــات أخــرى وال يتوقــع أن يكــون لهــا  د. 
تأثيــر جوهــري ىلع مركــز الشــركة املالــي أو نتائــج عملياتهــا املبينــة يف هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة.

لــدى املجموعــة اعتــراض مقــدم للجنــة االســتئنافية حــول املطالبــات املتعلقــة بالربــط  الضريبــي الصــادر عــــن الهيئــة العامــة  هـ. 
للــزكاة والدخــل )“الهيئــة”( واملتعلــق بضريبــة االســتقطاع لرســوم اســتئجار شــبكات املشــغلين الدولييــن لألعــوام مــن 2004م 
وحتــى 2015م  بمبلــغ 2.9 مليــار ريــال ســعودي. تعتقــد إدارة الشــركة أن النظــام الضريبــي الســعودي ال ينــص ىلع فــرض ضريبــة 
اســتقطاع عــن خدمــة اســتئجار شــبكات املشــغلين الدولييــن نتيجــة لعــدم تحقــق مصدريــة الدخــل داخــل اململكــة العربيــة 
الســعودية، لــذا فــإن هــذه الخدمــة ال تخضــع لضريبــة االســتقطاع. وبنــاًء ىلع آراء املختصيــن يف هــذا الشــأن وطبيعــة الخــالف 
وكذلــك وجــود قضايــا مماثلــة تــم البــت فيهــا لصالــح شــركات يف قطــاع االتصــاالت، فــإن إدارة الشــركة ال تعتقــد بــأن هــذا 

الربــط ســيترتب عنــه أي مخصصــات إضافيــة.
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التزامات محتملة )تتمة(  .43
تتضمــن االتفاقيــة التــي تــم توقيعهــا مــع الجهــات الحكوميــة خــالل الربــع الرابــع مــن 2018م )انظــر إيضــاح 42( آليــات مفصلــة  و. 
ــة.  ــداء مــن الســنة الحالي ــي يتوجــب ىلع الشــركة تحقيقهــا خــالل ثــالث ســنوات ابت تتعلــق بمؤشــرات االداء املســتهدفة والت
قامــت الشــركة بإعــادة تقييــم املخصصــات ذات العالقــة بمــا يتوافــق مــع توقعــات مؤشــرات األداء املســتهدفة والتــي ســيتم 

ــا بشــكل دوري. مراجعته

األحداث الالحقة   .44 
وافــق مجلــس اإلدارة يف اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 4 جمــادى االول 1440هـــ )املوافــق 10 ينايــر 2019م( ىلع شــراء حصــة إضافيــة   
ــراءات  ــتكمال اإلج ــم اس ــعودي ىلع ان يت ــال س ــون ري ــغ 151 ملي ــعودية بمبل ــل الس ــن موباي ــركة فيرج ــا )39%( يف ش مقداره
القانونيــة واملوافقــات النظاميــة خــالل عــام 2019م لترتفــع بعدهــا حصــة مجموعــة االتصــاالت الســعودية يف شــركة فيرجــن 

ــى )%49(. ــعودية  ال ــل الس موباي

ــال  ــون ري ــغ 1,772 ملي ــة بمبل ــوك حكومي ــدارات صك ــاب يف إص ــام 2019م باالكتت ــن ع ــر م ــهر فبراي ــالل ش ــة خ ــت املجموع قام  
ســعودي. 

توزيعات االرباح  .45
توزيعات األرباح املصادق عليها واملدفوعة

قامــت الشــركة خــالل العــام بتوزيــع اربــاح نقديــة ىلع مســاهميها عــن الربــع الرابــع مــن العــام 2017م والربــع االول والثانــي والثالــث 
مــن العــام 2018م بمبلــغ وقــدره 2,000 مليــون ريــال ســعودي عــن كل ربــع بواقــع 1 ريــال ســعودي عــن كل ســهم وذلــك تماشــيا 
مــع سياســة الشــركة الســابقة يف توزيــع األربــاح لفتــرة الثالثــة ســنوات ابتــداء مــن مــن الربــع الرابــع مــن عــام 2015م، والتــي أقرهــا 
ــل 2016م.  ــخ 4 أبري ــة العامــة بتاري ــر 2015م( واعتمدتهــا الجمعي ــخ 28 محــرم 1437هـــ )املوافــق 10 نوفمب مجلــس ادارة الشــركة بتاري

وبذلــك يصبــح إجمالــي األربــاح املوزعــة خــالل عــام 2018م مبلــغ 4 ريــال ســعودي للســهم )2017: 4 ريــال ســعودي للســهم(.

توزيعات األرباح املقترح توزيعها
أقــر مجلــس ادارة الشــركة بتاريــخ 9 ربيــع ثانــي 1440 هـــ )املوافــق 16 ديســمبر2018م( سياســة توزيــع األربــاح لفتــرة الثــالث ســنوات 
القادمــة بدايــة مــن الربــع الرابــع مــن عــام 2018م، والتــي ســيتم عرضهــا خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة القــادم العتمادهــا، وهــي 
ــع  ــكل ســهم ىلع أســاس رب ــال ســعودي ل ــع ري ــات بواق ــن التوزيع ــى م ــد أدن ــاظ ىلع ح ــات تقــوم ىلع أســاس الحف سياســة توزيع
ســنوي. وســوف تنظــر الشــركة بدفــع توزيعــات إضافيــة، بحيــث تخضــع هــذه التوزيعــات اإلضافيــة ملوافقــة مجلــس اإلدارة بعــد تقييــم 
الوضــع املالــي والتوقعــات املســتقبلية واملتطلبــات الرأســمالية للشــركة، ومــن املرجــح أن تتفــاوت هــذه التوزيعــات اإلضافيــة مــن ربــع 

ســنة إلــى آخــر بنــاء ىلع أداء الشــركة. علمــا أن سياســة توزيعــات األربــاح قابلــة للتغييــر بنــاء ىلع التالــي:

أي تغييرات جوهرية يف استراتيجية وأعمال الشركة )بما يف ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة(.  .1

القوانين، األنظمة، التشريعات والضوابط املنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة.  .2

أي التزامــات أو تعهــدات لجهــات مصرفيــة أو تمويليــة أو مقابلــة متطلبــات وكاالت التصنيــف االئتمانــي والتــي قــد تكــون ملزمــة   .3
ىلع الشــركة مــن وقــت آلخــر.

وتماشــيا مــع هــذه السياســة، أوصــى مجلــس إدارة  الشــركة للجمعيــة العامــة بتوزيــع أربــاح نقديــة ىلع مســاهمي الشــركة عــن الربــع 
الرابــع مــن عــام 2018م ، بمبلــغ مقــداره  2,000 مليــون ريــال ســعودي بواقــع 1 ريــال ســعودي عــن كل ســهم. باإلضافــة لذلــك وبعــد 
تقييــم الوضــع املالــي والتوقعــات املســتقبلية واملتطلبــات الرأســمالية للشــركة أوصــى مجلــس إدارة  الشــركة للجمعيــة العامــة بتوزيــع 

مبلــغ مقــداره  4,000 مليــون ريــال ســعودي بواقــع 2 ريــال ســعودي عــن كل ســهم كتوزيــع إضــايف ملــرة واحــدة عــن عــام 2018. 

اعتماد القوائم املالية املوحدة   .46
اعتمد مجلس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد يف 13 رجب 1440هـ )املوافق 20 مارس 2019م( القوائم املالية املوحدة لعام 2018. 
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