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ِحيِم  ْحمِن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 

 السعودية اإلتصاالتشركة  مساهمو السادة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، وبعد:

ها شتتركة مستتتاهمة ستتعودية  مووتتا املرستتتوم املل تت  ر تتتم الستتعودية لالكتتركةف  صتتت    اإلتصتتتاالتتأسستتش شتتركة  

مف التيي   ت ب  تيويت    تاب الوتله والبتاتر  تو ارة 0991أ ريت    40هت لاملوافت  0201ذو الحجة  42 تاريخ  53م/

مت  متتلتر م وتاتته وإم اتياتته ال نيتة واإلداريتة “ف اإلتصتاالت  تاب ”الوله والوليد والباتر ليكار إليه فيما بعتد  تت 

 لقتتتترار مجلتتتتس التتتتو را  ر تتتتم إلتتتت
م
مف 0991أ ريتتتت   41هتتتتت لاملوافتتتت  0201ذو الحجتتتتة   45 تتتتتاريخ  405ى الكتتتتركة، ًو قتتتتا

التتتيي اعتمتتتد تشتتتام الكتتتركة ااسااتتت ي لالنشتتتام ااسااتتت يفح و تتتد كاتتتتش الكتتتركة  تتت  حينتتته مملوكتتتة  ال امتتت  ل  ومتتتة 

 9هتتت لاملوافتت  0245روتتا  4 تتتاريخ  070اململكتتة العربيتتة الستتعودية لال  ومتتةفح وبمووتتا  تترار مجلتتس التتو را  ر تتم 

 % من أسبمباح 51مف،  امش ال  ومة  بي  4114سبتمول 

ميتترم  6علتتى ت تتاه اململكتتة العربيتتة الستتعودية لاململكتتةف  تت   اإلتصتتاالت تتدأت الكتتركة عملبتتا  تتتوف ل  تتدمات و تتد 

ككتتتركة مستتتاهمة  0101031469مفح وحصتتتلش الكتتتركة علتتتى جتتتجلبا التجتتتاري ر تتتم 0991متتتايو  4هتتتت لاملوافتتت  0209

   مفح ويق  املركز الرئيس ي للكركة    مدينة الرياضح0991يوتيو  49هت لاملواف  0209ربتي  ااول   2سعودية  تاريخ 

 تتت  لغتترض القتتوائم املاليتتة للكتتركة استترامارات متتل تتة  تت  شتتركات تابعتتة و ميلتتة ومكتتارج  مكتت لكة  عتتر  مجتمعتتة

 كالتال :"املجموعة"ح ت اصي  هيه االسرامارات 

 

 المعالجة               نسبة الملكية                اسم الشركة

 

 ديسمبر  13
  م4131           م4132

 (للحلول المتقدمة الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت المحدودة )إس تي سي 
 طريقة التوحيد %011 %011 المملكة العربية السعودية -)أول سابقاً( 

 طريقة التوحيد %011 %011 المملكة العربية السعودية -االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة  شركة

 طريقة التوحيد %011 %011 مملكة البحرين  –البحرين )ش. م. ب. م(  شركة فيفا 

 التوحيد  طريقة %011 %011 المملكة العربية السعودية  -شركة عقاالت المحدودة )إقامة وتملك وإدارة العقار( 

 طريقة التوحيد - %011 المملكة العربية السعودية  –)برافو( شركة االتصاالت العامة

 طريقة التوحيد %10 %10 مملكة البحرين –شركة إنتغرال القابضة )ش. م. ب. م( 

 طريقة التوحيد %01 %01 المملكة العربية السعودية -شركة سيل المتقدمة المحدودة )سيلكو(

 طريقة التوحيد %60 %60 دولة الكويت  –(( ) ش.م.ك VIVAصاالت الكويتية )شركة االت

 (*) %01,01 - جمهورية اندونيسيا –شركة بي تي أكسيس تيليكوم اندونيسيا 

 طريقة حقوق الملكية  %53 %53 دولة اإلمارات العربية المتحدة –شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة 

 طريقة حقوق الملكية  %63 %63 ماليزيا –لقابضة مجموعة بيناريانج جي إس إم ا

 طريقة حقوق الملكية %31 %31 المملكة العربية السعودية –الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة 

 طريقة حقوق الملكية %50.00 %50.00 المملكة العربية السعودية –المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( 

   طريقة حقوق الملكية  %31 %31 المملكة العربية السعودية –االتصال  شركة مراكز
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م و عش املجموعة 4105سبتمول  46 تاريخ  حم4105من الرب  الاان   ا تدا تمش معالجته كأصول ميت ظ بها لل ي   هيا االسرامار  )*)

م اكتملش اورا ات ال ي  بعد 4102مارس  09الح وبتاريخ شركة اكس  إلى ب     أكسيس تيلي وم ات ا ية ل ي  حص ها كاملة    شركة

م اسر عاد هيه الكركة من 4102من الرب  االول  تمال صول على املوافقات الال مة من الجبات التنشيمية    اتدوتيسيا، وعليه 

لعام    القوائم املالية املوحدة 34  وااليضاح ر م من السياسات املياسبية2-12  فقرة ر م لإتشر القوائم املالية املوحدة للمجموعة 

 .فم4102

 

الجدول اعاله ال يتضمن شركة س اير امليدودة احدى الكركات التابعة ملجموعة االتصاالت السعودية والتي تم تأسيسبا    عام 

لكركات التابعة امليلية فقرة ا  حل ملزيد من االيضاح اتشر م 4103م وتم إصدار السج  التجاري ودف  رأس املال للكركة    يناير 4102

 حيث لم يتم توحيدها من ضمن القوائم املالية املوحدة للمجموعةح فح1ص 
   

 باواملعلومتتات واإلعتتالم، و كتتم  أ راضتت اإلتصتتاالتتتتوف ل وتقتتديم  تتدمات  تت  تتماتت  اانكتت ة الرئيستتة للمجموعتتة 

  على سبي  املاال ال ال صر، ما يل :

  الاا تة واملتيركةح اإلتصاالتات وأتشمة إنكا  وإدارة و كغي  وصياتة ش   حأ 

  حوصيات ها وإدارتها العمال املتتل ة إلى  اإلتصاالتتوصي  وتقديم  دمات  حب 

متتتن وميتتت  النتتتوا   ال نيتتتة  اإلتصتتتاالتإعتتتداد ال  تتتر والدراستتتات الال متتتة لت تتتوير وتن يتتتي وتتتتوف ل  تتتدمات  حج 

وتقتتتتتتديم أو ال صتتتتتتول علتتتتتتى  اإلتصتتتتتتاالتل واملاليتتتتتتة واإلداريتتتتتتةح وإعتتتتتتداد وتن يتتتتتتي ال  تتتتتتر التدريبيتتتتتتة  تتتتتت  مجتتتتتتا

  ال دمات االسركارية التي تتعل  بك   م اشر أو   ل م اشر  أعمالبا وأووه نكاًباح

وت ويرهتا عتن ًريت  استتتدام أحتده ااوبتزة واملعتدات التتي توصتلش  اإلتصتاالتالتوّس     ش  ات وتشم  حد 

    مجال تقديم ال دمات وإدا اإلتصاالتإليها تقنية 
م
  رتهاح صوصا

توف ل املعلومات والتقنيات وااتشمة املعتمدة على املعلومات للعمال   ما    ذلت  إعتداد ًو ت  وتو جت  أدلتة  حه 

البتتتاتر واادلتتتة التجاريتتتة والعكتتترات واملعلومتتتات وال ياتتتتات وتتتتوف ل وستتتائ  االتصتتتال الال متتتة لنقتتت   تتتتتدمات 

هتت و تدمات ال استا 0201/  01/  45تتاريخ  ف 065لاإلت لتشف  ما ال يتعتارض م   ترار مجلس الو را  ر تم ل

أو ال تتدمات التتتي تقتتدمبا الكتتركة ستتوا  كتتا  ذلتت   اإلتصتتاالتاآللتت  العامتتة، و  تتل ذلتت  ممتتا يتعلتت   أنكتت ة 

  ا راض اإلعالم أو التجارة أو الدعاية أو أية أ راض أ رى تراها الكركة مناس ةح

وامتتتالو وتتتأو ل وتصتتعي  و ستتوي  وبيتت  وت تتوير وتصتتميم  تجتتارة الجملتتة والتجزئتتة واستتت لاد وتصتتدير وشتترا  حو 

املتتل تتتتتة  متتتتا  تتتتت  ذلتتتت  الكتتتتت  ات الاا تتتتتتة  اإلتصتتتتاالتوتركيتتتتا وصتتتتتياتة أوبتتتتزة ومعتتتتتدات وم وتتتتتات شتتتتت  ات 

واملتيركتتة وال اصتتة، وكتتتيل   تتراما ال استتا اآللتتت  واملمتل تتات ال كريتتة اا تتترى وتقتتديم ال تتدمات والقيتتتام 

  املتتل ةح اإلتصاالتك  ات  أعمال املقاوالت املتعلقة ب
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 اسرامار عقارات الكركة وما  د ي لتا على ذل  من  ي  وشرا  وتأو ل وإدارة وت وير وصياتةح ح  

 عن ذل  أ  تؤسس شتركات أ ترى وأ   كت لو مت  الكتركات واملؤسستات أو البيختات اا ترى الستعودية 
م
ولبا فضال

 شتت يهة أو مكملتة اعما
م
لبتا أو التتتي  تد  عاوعهتتا علتى تيقيت   رضتتبا أو أ   كت ل ها كلبتتا أو وااونبيتة التتي تتتزاول أعمتاال

 منهاح
م
  وز ا

، وتتتتتتائا أعمالبتتتتا املجموعتتتتةجستتتتر مجلتتتتس إدارة الكتتتتركة أ  يقتتتتدم للمستتتتاهم   الكتتتترام التقريتتتتر الستتتتنوي عتتتتن أدا  و 

ويشبتر دورهتا  ت    ت  متتلتر أووته أنكت  ها، املجموعةاليي يعكس الت ور املستمر    أدا  و ، م4102  للعام املال 

   اململكة العربية الستعودية  متا يتتدم املجتمت  الستعودي وييقت    تر التنميتة  اإلتصاالت عزيز وت وير   اب 

ني وييق  عوائد مجزية ملساهميها ح نية وجساهم   اعلية     عزيز اال تصاد الًو  الًو

 

 
ا
 م4102: أداء وأنشطة الشركة خالل العام املالي أوال

 يلياألداء التشغ - أ
 )اململكة العربية السعودية( السعودية اإلتصاالتشركة  -0

  وحدة املستهلكخدمات 

 من أكثل ربر من  يل  " لتتمكنFTTH" املنزلية ال صرية االيا  توسع ها لك كة السعودية اإلتصاالتواصلش 

 لتن ييها  هامواصل ظ     اململكة العربية السعودية أتيا    افة ال صرية االيا  بك كة مو   ألر 911

 السكنية امل ان  و املنا ل  فيها  ما واملراف  الق اعات كافة وربر إليصال لك ك ها االس لاتيج  االمتداد مرحلة

العمال   مت ل ات تل ية تضمن الااتية التي     ش/ميجا 411 إلى تص  عالية بسرعات االتصال تقنيات  أحده

  مح4105عام   نهاية م مقارتة4102هاية  ن% 01  عس ة ال صرية االليا    وط حيث تمش

 تمو  العام هي السعودية اإلتصاالت    الراب  الجي  ش كة كما ججلش
م
    حركة تق   091 تجاو   ا

م
ضع ا

 والاان  الاالث الجي  ش كتي    تش له تجاو   شبري   ياتات حجم  سجي و م 4105 العام  مقارتةال ياتات 

  الل والاان  الاالث الجي  ش  ات أيضا حقق ها التي والق زات الك  ل من النمو %  الر م9 عس ة  مجتمعت  

 مح4105مقارتة  العام % 096 م حيث تمش  عس ة4102العام 

 من إس لاتيجية و 
م
 أفض  ئها السعودية    تقديم أحده املنتجات وأرقى ال دمات لعمال اإلتصاالتات ال ا

 اإلتصاالتفقد اًلقش  اململكة العربية السعوديةيا  ااسعار م  أ وى ش كة وأوس   غ ية    ومي  أت

السعودية عروض  صم  اصة   ا ات  اإلتصاالتأًلقش ، حيث عودية العديد من ال ا ات والعروضالس

ف و كم  العمال  الجدد وعمال  "سوا" اليين ير  و     تر ية أر امبم من مس قة 011-411-211ل امل وتر



  

 

5 
 

م4102التقرير السنوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهمي شركة االتصاالت السعودية لعام   
 

كغل   اآل رين، حيث ييصلو  م  هيه العروض على  صم شبري الدف  إلى م وتر، والعمال  ا
ُ
ملنتقل   من امل

، 411وم وتر  011، إضافة إلى مضاع ة كمية  ياتات اإلت لتش م   ا تي م وتر املتتارة على رسوم ال ا ات

 
م
ك  ات لتش مجان  م   (SAWA) "أًلقش الكركة عرض لاش ن والنش   الش ف واليي يمنح عمال  "سوا وايضا

كما أًلقش الكركة  دمة ال وترة امل اشرة للمك ليات من ووو ، والتي ، فما فوه  41عملية ش ن ل خات 

 سواٌ   نشام ال ا ات مس قة الدف  أو 
م
تريح لعمال  الكركة سداد  يمة مك لياتهم من متجر ووو   الي م اشرة

 حفاتورة الجوال الكبرية

 

  قطاع األعمالخدمات 

كأحد ال لول التي تقدمبا دعما الستمرارية تجاح  "DIA"  دمة الربر املتصص عوديةالس اإلتصاالت ًورت

 اإلتصاالت عمالئها      اب االعمال، وتتما  النقلة الجديدة    ربر عمال  الكركة  اإلت لتش م اشرة عول ش كة

 وبسرعات تص  إلى السعودية 
م
 وآمنا وشامال

م
 متصصا

م
 ش كيا

م
ويجا ايش وتتم ز  01وهو ما سيريح لبم رب ا

 تقديمبا لإلت لتش والن اذ لالربرف من مصدر واحد م   السعودية اإلتصاالت الت ويرات الجديدة التي تقدمبا

وتشام فوترة موحد إضافة إلى إم اتية إًاله منصات  دمات  "919" دعم فني على مدار اليوم عول الر م املوحد

 عن إسبامبا    تقلي  ال اوة الى اسرامارات ال عية  "MRS" ية ما " ال وس ة الس ا ية وإدارةإضاف
م
، فضال

التيتية وأتشمة املرا  ة والصياتة وتوف لها لنشام حماية أمنية أساسية للعمي  من  الل ودار حماية 

السعودية حو عتول  دمة الربر املتصص  اإلت لتش من أكثل ال دمات ماالية لت  يقات العم   اإلتصاالت

  اصة  العس ة 
م
للمعكآت الصغ لة واملتوس ة والتي تر ا    توف ل اإلت لتش ملوظ يها عول ش ك ها امليلية ، فضال

عن دعمبا لت  يقات ال ياتات عن ًري  لاإلت لتش ، الوليد االلك لون  ، ت  يقات الويا ، السرعةف ، و سبم 

را  أتشمة وأوبزة الراوتر وما ي لتا ال دمة    تقلي  الت الير ال اهشة التي تتك دها كا ل من الكركات    ش

 .عليها من توظير كادر فني إلدارتها وصيات ها

 ا ات لوود أعمالف الجديدة, والتي توفر حلول اتصاالت مت املة  س هد   السعودية اإلتصاالت كما أًلقش

 لية   ل ميدودة عمال  املعكآت الصغ لة واملتوس ة، وتيتوي ال ا ة على  ر هاتر يريح ل م املات ميلية ودا

دا   الك كة ف،  اإلضافة إلى  دمة االت لتش بسرعات متعددة وتتم ز ال ا ة الجديدة  إصدار فاتورة واحدة 

تمكن املعكآت من التيكم بها بك   أفض  حيث صممش ال ا ة الجديدة  ييث تناسا  اإلتصاالتلرسوم 

 السعودية اإلتصاالت ت الجديدة ضمن م ادراتاحتياوات   اعات املعكآت الصغ لة واملتوس ة وتأ   ال ا ا

 لجبودها    تًو   
م
لتعزيز القدرة التنافسية لعمال    اب ااعمال من املعكآت املتوس ة والصغ لة، واستكماال

 أرقى حلول االتصال ملواوبة تيديات سوه العم  ومت ل اتهح
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  قطاع النواقل واملشغلين خدمات 

تجا ات توعية     مجال  دمات النوا   واملكغل   واملتمالة    توف ل كافة السعودية إ اإلتصاالتلقد حققش 

االحتياوات وال دمات الدولية لوحدات ااعمال دا   الكركة من  دمات هات ية وإت لتش لعمال  الكركة من 

االعمال  املكغل   امليلي   والدولي   ومقدم  ال دمة والنوا   اال ليمي   والعاملي   إضافة لكريية   اب

 ما تم تيقيقه    العام  ةمقارت ةالع وري%    ال ركة الدولية 31  أكثل مناال ليمي حيث تم تيقي  تموا 

   مجال ال عية التيتية الدولية فقد واصلش ح اظبا على ريادتها    هيا املجال و عزيز حضورها ومح 4105

    حده وااالدول     كوعها تمتل  الك كة اا 
م
من قة الكره ااوسر وشمال أفريقيا، و د تيق  ذل  كثل ت ورا

من  الل تر ية وتوسعة ما تمتلكه من  عية تيتية من ال وا   ال يرية والولية  عتول ااحده على مستوى العالم 

 توسعة عدد منها وعلى سبي  املاال:م 4102من حيث التقنية ، حيث تم  الل العام 

  ي القاري ال امس" اليي اتصاالت عاملية إلنكا  "الكي   ال ير   شركات املكاركة    تيالر دول  يضم

حده كي    يري  اري على مستوى العالم ويربر الص   ودول ونوب شره آسيا م  اوروبا أيعتول 

  من قة الكره االوسر وشمال أفريقيا  واملتو   استكمال  نائه ود وله ال دمة    عام 
م
 مح4106مرورا

  ااولى من التوسعة الرابعة  استتدام تقنية ت ها  من املرحلة اإلG011  ااحده على مستوى العالم

 لتل ية االحتياوات العاولة من ال ركة الدولية    شره آسيا للكي   ال يري القاري الراب ح

  االت ها  من املرحلة ااولى من التوسعة ااولى  استتدام تقنيةG011  حتياوات العاولة من لتل ية اإل

 فحEIGالدولية    من قة الكره ااوسر والبند وأروبا للكي   ال يري القاري لال ركة 

  200ال د     عمليات تن يي التوسعة الااتية  استتدام تقنيةG  وذل  لتل ية االحتياوات املستق لية

 فحIMEWEروبا للكي   ال يري القاري لو     اململكة العربية السعودية والبند وأ

 افية لتل ية االحتياوات من ال ركة الصوتية الدولية     ارة إفريقيا من ال صول على سعات إض

 فحEASSYالكي   ال يري القاري ل

و د ساعدت هيه املنشومة من ال وا   ال يرية    توف ل سعات ك  لة تتص   معشم دول العالم مما ساهم    

  ض  التنوب    مسارات تل   مقا لة ال لا امل زايد على ال دمات الدولية  جودة وموثو ية عالية

% وذل  السريعاب ال ركة البات ية 30 رتوكول االت لتش  عس ة  و  دوائرها التماثلية  حيث ارت عش  ال وا  ،

الدولية الصادرة والواردة  جودة فائقة و اصة  الل موسمي رمضا  و الحج،    ح    ادت املسارات الدولية 

%  اإلضافة إلى 31ت لتش الع ورية لعمال  الكركة من كيل   دمة اإل اإلت لتش  اململكة و املتصصة ل دمة 

الزيادة    سعات املركز اإل ليمي ل دمات التتزين املؤ ش ل دمات ميتوى اإلت لتش  من قة الكره ااوسر 
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وشمال إفريقيا " الرياض وودة"، مما ساهم    تقديم  دمات مم زة وذات وودة واستمراريه عالية ، مما منح 

 مال  الكركة م زة ت ضيلية   ل متاحة    املن قةحع

 د  العمليات الركغيلية للكري  االس لاتيج   نجاح    السوه السعودي للمكغ  م 4102العام كما تم  الل 

عييا لالست ادة من  دتو ي  ات ا يه م  اتيا كما تم، االف لاض ي لف لونف كأول مكغ  اف لاض ي    اململكة

كما عملش الكركة على التوس     ش كة تقاط التواود ، السعودية اإلتصاالتاملوثوه لك كة االتركار الواس  و 

الدولية من  الل  نا  وتدعيم العديد من تقاط التواود الدول ، وذل   التعاو  م  عدد من املكغل   

 حلدوليةالدولي  ، حيث تهد  الكركة من ورا  هيا التوس     ش ك ها الدولية إلى ت ام   دماتها ا

 

 الشركات التابعة املحلية -4

 حلول املتقدمة لل الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت املحدودة " إس تي س ي

 اململكة العربية السعودية - أول سابقا( ("

 الكتتركة العربيتتة ل تتدمات اإلت لتتتش واالتصتتاالت لذات مستتؤولية ميتتدودةف  تت  اململكتتة العربيتتة الستتعودية تأسستتش 

م، و عمتتت   تتت  تقتتتديم  تتتدمات اإلت لتتتتش و كتتتغي  مكتتتارج  االتصتتتاالت وتقتتت  ومعالجتتتة املعلومتتتات  تتت  4114يتتت   تتت  أ ر 

% متتتتن الكتتتتركة 011 علتتتتى حصتتتتة 4117 تتتت  ديستتتتمول  االتصتتتتاالت الستتتتعوديةوحتتتتا ت مجموعتتتتة   الستتتتوه الستتتتعودي ،

 مليو  ريال سعوديح 011مالبا  العربية ل دمات اإلت لتش واالتصاالت وال الغ رأس
 

 اململكة العربية السعودية -ة االتصاالت لالستثمار التجاري املحدودة شرك 

 تتتت  اململكتتتتة العربيتتتتة  م4117 تتتت  أكتتتتتوبر ركة االتصتتتتاالت لالستتتترامار التجتتتتاري لذات مستتتتؤولية ميتتتتدودةف شتتتتتأسستتتتش 

% متن  011 رأس مال مليو  ريال سعودي من     شركة االتصاالت الستعودية ، والتتي تمتلت  نست ة  السعودية 

بغتتتتترض  كتتتتتغي  وصتتتتتياتة شتتتتت  ات االتصتتتتتاالت وأعمتتتتتال تشتتتتتم شتتتتت  ات ال استتتتتا اآللتتتتت  وشتتتتت  ات رأس متتتتتال الكتتتتتركة 

 .اإلت لتش وصياتة و كغي  وتركيا تشم وبراما االتصاالت وتقنية املعلومات و عم     السوه السعودي
 

  العربية السعوديةاململكة  -شركة عقاالت املحدودة 

مليو  ريال  01 رأس مال م    اململكة العربية السعودية4105مارس  تأسسش شركة عقاالت امليدودة   

هيه و عم   % من رأس مال الكركة 011سعودي من     شركة االتصاالت السعودية ، والتي تمتل  نس ة 

ا امة وتمل  واسرامار وادارة العقار واملقاوالت وتقديم  دمات االسركارات واالست لاد والتصدير     الكركة

 علما  أ  الكركة لم تقم  ممارسة أيةأنك ة بعد ح شركة االتصاالت السعودية، لصال
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  اململكة العربية السعودية -)سيلكو(املتقدمة املحدودة شركة سيل  

م و عمتت   تت  تجتتارة الجملتتة 4111امليتتدودة  تت  اململكتتة العربيتتة الستتعودية  تت  ينتتاير  املتقدمتتة تأسستتش شتتركة ستتي 

وبيت  وإعتادة و تدمات ال استا االت  ا ات االتصتاالت وأوبتزة و معتدات االتصتاالت والتجزئة     دمات ش ن   

 يتتت  كافتتتة  تتتدمات االتصتتتاالت الاا تتتتة واملتنقلتتتة وصتتتياتة و كتتتغي  املجمعتتتات التجاريتتتة، و عمتتت  الكتتتركة  تتت  الستتتوه 

% 61 صتةعلتى ح 4100 ت  ديستمول  شتركة االتصتاالت الستعوديةالسعودي ولبا فتروب  ت  ال يترين وعمتا ، وحتا ت 

 حمليو  ريال سعودي011مالبا  امليدودة وال الغ رأس املتقدمة من شركة سي 
 

  "اململكة العربية السعودية -شركة االتصاالت العامة املحدودة "برافو 

شركة  وحا ت    اململكة العربية السعودية، م4114فولاير     االتصاالت العامة ل رافوفشركة  تأسسش

مالبا  رأس االتصاالت العامة ل رافوف  وال الغشركة  % من011نس ة  م على4102يناير  اإلتصاالت السعودية   

   االعمال الكبربائية وش  ات االتصاالت وتجارة الجملة  عم  هيه الكركة ريال سعودي ، و مليو   411

ة اوبزة االتصاالت والتجزئة    اوبزة االتصاالت السلكية واالوبزة الكبربائية واست لاد و سوي  وتركيا وصيات

 لكية وتقنية املعلومات املر صةح السلكية والالس

 

  اململكة العربية السعودية -شركة سفاير املحدودة 

مليو  ريال  011م  رأس مال ي لغ 4102شركة س اير امليدودة    اململكة العربية السعودية    يوتيو  أسسشت       

% من شركة س اير ، وجكم  ت اه عم  هيه 011نس ة االتصاالت السعودية  مجموعةسعودي وتمتل  

الكركة تجارة الجملة والتجزئة    أوبزة وأتشمة ال اسا اال  و االتصاالت السلكية و الالسلكية ومعدات 

االت لتش ومواد الدعاية و االعال  و    الغيار وااوبزة الكبربائية وأوبزة الدف  اال  ومعدات تقاط ال ي  

تم إصدار السج   . دمات مكغل  االتصاالت وإنكا  مراكز االتصاالت وال ي  وبي  ال دماتاالية وبي  

م ، وعليه فإ  الكركة لم يتم توحيدها من ضمن القوائم املالية 4103يناير  02التجاري للكركة  تاريخ 

 املوحدة للمجموعةح

 

 الشركات التابعة الدولية -3

  بحرينمملكة ال –البحرين )ش.م.ب.م( فيفا شركة 

مليو   73 رأس مال ن م    مملكة ال يري4119ال يرين لشح مح بح مف    فولاير من عام في ا تأسسش شركة 

من     شركة االتصاالت  بسعر الصر  كما    ذل  التاريخمليو  ريال سعودي  726دينار  يريني أي مايعادل 
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تصاالت إلهيه الكركة    كافة  دمات او عم   % من رأس مال الكركة 011السعودية ، والتي تمتل  نس ة 

تصاالت الدولية والن اه العريض وال دمات اا رى ذات الصلة  السوه ال يريعية، و د  دأت إلاملتنقلة وا

أ  شركة في ا  إال  ال يرينيوبالر م من املنافسة الكديدة    السوه  .م4101مارس  5الركغي  التجاري    

الوصول  للريادة     سوه  است اعش حيث التو عات  الل هيا العام ض أف    تتجاو  أ است اعش ال يرين

  حالعمال  عدد االتصاالت ال يريعية من تاحية
 

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

أي ما  مليو  دينار  يريني 41 رأس مال  مملكة ال يرين    م4119القا ضة    يوتيو   إتتغرالشركة تأسسش 

، من     شركة االتصاالت السعودية مليو  ريال سعودي بسعر الصر  كما    ذل  التاريخ 410عادل حوال  ي

م  ادت شركة االتصاالت السعودية 4100، و   ديسمول  رأس مال الكركة % من30نس ة والتي كاتش تمتل  

    شركات  عم     % ،70% لت لغ 41حص ها  عس ة 
م
مجال  دمات امليتوى  وه  شركة  ا ضة تمل  حصصا

 حواإلعالم الر مي    دول ال ليا
 

 ( شركة االتصاالت الكويتيةVIVAش.م.ك( ) )– دولة الكويت 

و  فVIVA% من شركة االتصاالت ال ويرية ل46م على نس ة 4117حا ت شركة االتصاالت السعودية    ديسمول 

مليو  ريال سعودي بسعر الصر  كما    ذل   617مايعادل حوال  أي مليو  دينار كويتي  31ال الغ رأسمالبا 

و د  دأ الركغي  التجاري لبا ،التاريخ، و عم  هيه الكركة    مجال  دمات الباتر الجوال    السوه ال ويتي

 02ف    لالوراه املالية ال ويش وه لسال ويش  ورصة و د تم إدراوبا ككركة مساهمة    م4111ديسمول  2   

ف و عالج اسرامارها فيها VIVAل االتصاالت السعودية تدير شركة االتصاالت ال ويريةح مجموعة م4102ديسمول 

  ريقة التوحيد لسي رتها على السياسات املالية والركغيلية وذل  بسبا تمايلبا    مجلس إدارتها  أ ل ية 

 ااعضا ح

 ص يشأ ات ااولى حيثتنامش بك   ك  ل    السنو   دعمليات الركغي     ال ويش  أ  إلى اإلشارة تجدر

لجودة ش ك ها  م اشرة كنريجة وذل    مجال الن اه العريض بسرعات ه  ااعلى    السوه،  الكركة رائدة

 دولة ال ويشح أروا   غ ي ها لجمي  وتم ز  والراب   التقنيات للجي  الاالث أحده واعتمادها على

  ياجمهورية اندونيس –بي تي أكسيس تيليكوم أندونيسيا  شركة-  

حصلش شركة ب     أكسيس تيلي وم اتدوتيسيا على ر صة  كغي  ش كة الباتر الجوال  تقنية الجي  الاالث 

م  السوه االتدوتيسيةح و حا ت 4111   اتدوتيسيا، و د  دأت  تقديم  دماتها التجارية    الرب  ااول من عام 

م 4117س تيلي وم اتدوتيسيا    سبتمول % من شركة ب     أكسي30شركة االتصاالت السعودية على نس ة 



  

 

10 
 

م4102التقرير السنوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهمي شركة االتصاالت السعودية لعام   
 

مليار ريال سعودي بسعر الصر  كما     4ح5ما يعادل حوال  أي تريليو  روبية اتدوتيسية  1ح7وال الغ رأسمالبا  

م  ادت شركة االتصاالت السعودية حص ها    شركة  ب     أكسيس تيلي وم 4100أ ري   6 ذل  التاريخ، و  

%، وبنا  على ذل  تم إعادة تصعير هيا االسرامار كاسرامار    01ح11  لغلت %01ح49اتدوتيسيا  عس ة 

 من اسرامار    مكارج  مك لكة، و تم استتدام القيمة العادلة لصا   ااصول    
م
أ ري   6الكركات التابعة  دال

ب      % كيصة إضافية    شركة01ح49الكركة نس ة  وذل  الحرساب الكبرة الناتجة من استيواذ م4100

أكسيس تيلي وم االتدوتيسية من وا   التقارير ال اصة  تيديد تل  القيمة والتي تم االت ها  منها    عهاية الرب  

ا للكبرةح   4100الراب   من عام   م، و د ترتا على ذل  إعادة تو ج  امل الغ املسجلة سا قم

شركة ب     أكسيس تيلي وم كأصول  م  امش املجموعة  إعادة تصعير اسرامارها   4105يوتيو  51    

 حميت ظ بها لل ي  

الجبات املجموعة ص قة ال ي  بعد ال صول على ومي  املوافقات الال مة من اكملش ، 4102مارس  09 وبتاريخ

 مفح4102القوائم املالية املوحدة للعام املال      34أيضاح ر م لاتشر ، التنشيمية     اتدوتيسيا
 

االشارة الى أ   ، تجدر أي أدوات دين مصدرة على ش   ص وو أو سندات التابعة أعالهوال يوود للكركات 

 3م،اعتمدت  رتاما ص وو  قيمة اومالية ت لغ 4102 الل الرب  الاان  من عام شركة االتصاالت السعودية 

 م:4102ل ديسمو 50مليار ريال سعودي كيد أ ص ب وتم اصدار الكريية االولى وفيما يل   ياتاتها كما    

 
القيمة اإلجمالية  فئة اإلصدار تاريخ اإلصدار االصدار

 لإلصدار

 تاريخ اإلستحقاق

6102يونيو  9 صكوك االتصاالت مليون لاير سعودي 0  مليار لاير سعودي 6  6162يونيو  9   

 

 تم إصدار الص وو املوض ة أعاله  القيمة اإلسمية  دو   صم أو عالوة إصدارح تيم  هيه الص وو عا
م
ئدا

 سنوات تدف  ك  ثالثة أشبر 01تق ة أساس ملدة  71 ييسا على أساس لساي ورف لاالثة أشبر+ هامش  درة

 

 االستثمارات  -2

 املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية االستثمارات  - أ

 االستثمارات في املشاريع املشتركة 

  دولة اإلمارات العربية املتحدة  –شركة أوجيه لالتصاالت املحدودة 
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أوويه لالتصاالت امليدودة ه  شركة  ا ضة مسجلة    إمارة دب   دولة اإلمارات العربية املتيدة ولد ها شركة 

اسرامارات    شركات  عم       اب االتصاالت    تركيا وونوب أفريقياح حا ت شركة االتصاالت السعودية 

ما أي مليار دوالر أمري    6ح5لبا م وال الغ رأسما4111% من شركة أوويه لالتصاالت    أ ري  53على نس ة 

 ح بسعر الصر  كما    ذل  التاريخ مليار ريال سعودي 3ح05يعادل حوال  

  ماليزيا –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة 

% من مجموعة ماكسيس القا ضة 011 ينارياتا املال زية شركة اسرامارية  ا ضة    مال زيا،كاتش تمتل  

تي  عم       اب االتصاالت املتنقلة    مال زيا والتي لم تكن مدروة    السوه املالية ال (Maxis) املال زية

 ليل     51م ًرح 4119   شبر توفمول املال زية، و د تم 
م
% من أسبم ماكسيس لالكتتاب العام وأدروش ت عا

اتت ضش نس ة ملكي ها    ، وبيل  4104%    شبر يوليو 3السوه املالية املال زية،كما تم  ي  حصة أ رى ت لغ 

ملزيد من لفح  Aircel -ل شركة إيرسي   البند دولةاسرامارات أ رى    كما يوود لد ها %ح 63شركة ماكسيس إلى 

و د حا ت شركة االتصاالت ف ،م4102   القوائم املالية املوحدة للعام املال   7 اتشر أيضاح ر مااليضاح 

مليار رينجش مال زي  7ح41مالبا  م وال الغ رأس4117ارياتا    سبتمول % من مجموعة  ين43السعودية على نس ة 

مليار ريال سعودي بسعر الصر  كما    ذل  التاريخح والغرض من هيا االستيواذ كا   45ما يعادل حوال  أي 

ئ  دم  وي من  الل التواود    الدول ذات التعداد الس ان  العال  و ا ملكابهة االت تاح بك   ك  ل وإيجاد مًو

بك   ك  ل للسوه امليلية، مما مكن شركة االتصاالت السعودية من الد ول إلى أسواه ذات ثق  ا تصادي 

 ك  ل    ونوب آسيا يص  مجم  الد   القوم  فيها إلى تريلون  دوالرح
 

 

 االستثمارات في الشركات الزميلة 
  السعوديةاململكة العربية  –الشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة 

م بغرض 4114   سبتمول لذات مسؤولية ميدودة متتل ةف الكركة العربية لل وا   ال يرية امليدودة تأسسش 

إنكا  وتأو ل وإدارة و كغي  كي    يري يربر     اململكة العربية السعودية وومبورية السودا  لتمرير 

كركة العربية لل وا   ال يرية امليدودة    شبر للاالتصاالت  ينهما وأي دول أ رىح و د  دأ العكاط الركغيل  

% من الكركة العربية 31نس ة  م على4114   سبتمول  م، وتمتل  شركة االتصاالت السعودية4115يوتيو 

 مليو  ريال سعوديح 73لل وا   ال يرية امليدودة و ال الغ رأسمالبا 
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  العربية السعودية اململكة – "عربسات"املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية 

 0976تم إنكا  هيه املؤسسة من     الدول ااعضا     وامعة الدول العربيتة  ت  أ ريت  
م
مح وتتوفر عربستات عتددا

متتتن ال تتتدمات لبتتتيه التتتدول ااعضتتتا  إضتتتافة إلتتتى كافتتتة الق اعتتتات الرستتتمية وال اصتتتة  تتت  ت تتتاه  غ ي هتتتا وبصتتتورة 

: ال دمتتتة البات يتتتتة اإل ليميتتتتة "صتتتتوتية، تقتتتت  أساستتتية من قتتتتة الكتتتتره ااوستتتترح و كتتتم  ال تتتتدمات املق
م
دمتتتتة حاليتتتتا

 ياتتتات، فتتاكس وتلكتتس"،  تتث تل زيتتون ،  تتث إذادتت  إ ليمتتي،  تتدمات استتتعادة ال دمتتة وتتتأو ل ِستتعات علتتى أستتاس 

% متتن املؤسستتة العربيتتة 66ح56حصتتة علتتى  م0999 تت  أ ريتت   شتتركة االتصتتاالت الستتعوديةحتتا ت ستتنوي أو شتتبريح 

مليتو  ريتال  0,173يعتادل حتوال   أي مامليو  دوالر أمري    311عربسات" وال الغ رأسمالبا لالتصاالت ال ضائية "

 حي بسعر الصر  كما    ذل  التاريخسعود

 

  اململكة العربية السعودية –شركة مراكز االتصال 

ات لتقديم  دمات مراكز االتصال و استعالملذات مسؤولية ميدودة متتل ةف شركة مراكز االتصال تأسسش 

شركة االتصاالت وتملكش م  اململكة العربية السعودية، 4101   عهاية ديسمول  فAegisلالدلي  م  شركة أيجز 

مليو   3ح2من شركة مراكز االتصال وال الغ رأسمالبا  %31 حصة ت لغ حوال  م على4101   ديسمول  السعودية

  مفحسب 111ح231من أص   110ح443لعدد ااسبم اململوكة  ريال سعودي

 

 االستثمارات األخرى  - ب

  صندوق رأس املال الجرئ 

واملتتصص  االسرامار    الكركات ، امش شركة االتصاالت السعودية  االسرامار    صندوه رأس املال الجري 

الناشخة والصغ لة واملتوس ة الحجم التي  عم     مجاالت االتصاالت و تقنية املعلومات  السوه السعودي و 

   م لغ ية اا رى،ااسواه العامل
م
مليو  ريال سعودي  3ح017 مسو  مليو  دوالر أمري    ما يعادل  ي لغم دئيا

مليو  ريال سعوديف وست و  الكركة املسرامر  1ح95مليو  دوالر  ما يعادل  43 تموي  ذا   لاملدفوب منه م لغ 

السرامار    هيا الصندوه    الوحيد    هيا الصندوه كمرحلة أولية وسيتم دعوة شركات ميلية و دولية ل

مراح  الحقةح وسيس هد  الصندوه السوه امليل  وأسواه الكره ااوسر وشمال إفريقيا وأوروبا والواليات 

 املتيدة بهد  تقلي  املتاًر االسرامارية للصندوهح 
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  الشركة السعودية لقياس وسائل االعالم 

 االسرامار    الكركة السعودية لقياس وسائ  االعالم؛ م 4105 امش شركة االتصاالت السعودية  الل العام 

 ياس نسا املكاهدة التل زيوتية بهد  تزويد م ومجال نكاًبا هو 4102 دأت العم      داية عام وه  شركة 

السوه اإلعالم   معلومات  سرند إلى مصدر املعلومة الص يحح تمتل  شركة االتصاالت السعودية ما نسبته 

مليو  ريال سعودي ؛ علما  أ   4ح5مليو  ريال سعودي؛ ما يعادل  3ح44مال الكركة وال الغ  % من راس 03ح02

م واف  الكركا  4102يوليو  1، وبتاريخ مليو  ريال سعودي 4ح5ي لغ   م4102ديسمول  50امل لغ املدفوب كما    

االت السعودية بسداد  اق  شركة االتص وستقوم ،مليو  ريال سعودي 1ح59ركة ليص ح على  يادة رأس مال الك

 بعد االت ها  من االورا ات النشامية لزيادة رأس املالح مليو  ريال سعودي 2ح4 ةحص ها من رأس املال وال الغ

 

  اتحاد فيرجن موبايل السعودية 

وه  اتياد ف لون موباي  السعودية  شركة م  االسرامار   4102 امش شركة االتصاالت السعودية  الل العام 

مح ومجال نكاًبا تقديم  دمات مكغل  4102ذات مسؤلية ميدودة و د  دأت الكركة العم     عام  كة شر 

 41% من رأس مال الكركة ال الغ 01االتصاالت املتنقلة االف لاضيةح وتمتل  شركة االتصاالت السعودية 

 مليو  ريال سعوديح

 

 للمجموعة  األداء املالي - ب
م وذل   إرت اب  4105مليو  ريال لعام  9,197مليو  ريال مقا    01,939 م م لغ4102 لغ صا   الربح لعام 

 % 00و دره 
م
م، فيما  لغ إومال  4105ريال لعام  93ح2ريال مقا    21ح3م 4102وبلغش ربيية السبم لعام تقري ا

% 5و  دره م وذل   إرت اب 4105مليو  ريال لعام  47,202مليو  ريال مقا    41,036م لغ م 4102الربح لعام 

ح وبلغ الربح الركغيل  لعام 
م
م 4105مليو  ريال لعام 01,919مليو  ريال مقا    00,654م م لغ 4102تقري ا

  %6وذل   إرت اب و دره 
م
ف EBITDA، كما  لغ الربح     االس هالو واإًل ا  وال وائد والزكاة والضرائا ل تقري ا

، كما إرت   % 5م وذل   إرت اب و  دره 4105 و  ريال لعامملي 01,270مليو  ريال مقا    09,160م 4102لعام 

عهاية عام مليو  ريال     17,571م مقا   4102مليو  ريال    عهاية عام  91,169حجم إومال  ااصول لي لغ 

م  مقا   4102مليو  ريال    عهاية عام  49,320 لت لغ ال صوم إتت ضش، كما %2م، إرت اب  دره 4105

 على 4102ريال    عهاية عام مليو   50,417
م
مح وتتمت  املجموعة  مركز مال   وي وأرباح عالية انعكسش إيجا ا
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مليو   36,451مليو  ريال مقا    61,244% لتص  إلى 7م  عس ة 4102التي تمش  نهاية عام  مساهميهاحقوه 

 مح4105ريال    عهاية عام 
 

 األثر املالي لألنشطة الرئيسة على مستوى املجموعة   
 عمتتتتت  شتتتتتركة االتصتتتتتاالت الستتتتتعودية علتتتتتى تتتتتتوف ل  تتتتتدمات االتصتتتتتال علتتتتتى ت تتتتتاه اململكتتتتتة العربيتتتتتة الستتتتتعودية  ولبتتتتتا 

عتتتتتر  مجتمعتتتتة لغتتتتترض القتتتتتوائم املاليتتتتتة 
ُ
استتتترامارات  تتتتت  شتتتتتركات تابعتتتتة و ميلتتتتتة ومكتتتتتارج  مكتتتتت لكة ميليتتتتة ودوليتتتتتة  

ل سلستتتتلة متتتتن  تتتتدمات االتصتتتتال  مجموعتتتتة االتصتتتتاالت الستتتتعودية وتتماتتتت  اانكتتتت ة الرئيستتتتة للمجموعتتتتة  تتتت  تتتتتوف 

ف و تتتتتدمات البتتتتتاتر الاا تتتتتش ميليتتتتتة ودا ليتتتتتة ودوليتتتتتة و والرابتتتتت   كتتتتتم  البتتتتتاتر الجتتتتتوال ل الجيتتتتت  الاتتتتتان  و الاالتتتتتث

  دمات املع يات كنق  ال ياتات وال  وط املؤورة و  دمات االت لتش والتجارة االلك لوتيةح

 والق اعات الركغيلية الرئيسة على مستوى املجموعة ه :

  وال  ا تتتتتات والرابتتتتت    تتتتتاب الجتتتتتوال، و كتتتتتم   دماتتتتتته الرئيستتتتتة: البتتتتتاتر الجتتتتتوال و تتتتتدمات الجيتتتتت  الاالتتتتتث

 مس قة الدف  والتجوال الدول  والرسائ ح

  تتتاب البتتتاتر، و كتتتم   دماتتتته الرئيستتتة: البتتتاتر الاا تتتش وهواتتتتر ال  ا تتتة واالتصتتتال ال ينتتتي واالتصتتتاالت  

 الدوليةح

  ئيستتتتة: التتتتدوائر املتتتتؤورة لنقتتتت  ال ياتتتتتات و تتتتر العميتتتت  الر متتتتي   تتتتاب املع يتتتتات، و كتتتتم   دماتتتتته الر(DSL) 

 اإلت لتشح دمات و 

 ل مو عة : و كم  بعض العناصر التي ال يمكن رب با  الق اعات الركغيلية الرئيسة للمجموعة أعالهح   

 : م2014 وي    الجدول التال  ااثر املال  لألنك ة الرئيسة على مستوى املجموعة   الل عام

 الجوال   البيان ) ماليين الرياالت(
 

 الهاتف
 

 املعطيات
 

 اإلجمالي   /تسوياتغير موزعة

  
         

 إيرادات الخدماتصافي 
 

42,140  04,051  9,152  (1)  45,641 

  
         

 االستهالك واإلطفاء
 

3,509  2,581  704  236  7,030 

  
         

 صافي الدخل
 

5,722  (616)  6,211  (201)  01,959 

  
         

 إجمالي األصول 
 

27,630  25,145  01,691  41,001  90,619 

  
         

 إجمالي الخصوم
 

14,051  7,325  3,105  5,130  29,520 
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  الصة أصول و صوم املجموعة وتتائا أعمالبا عن السنوات املالية ال مس اا  لة:

 الرياالت(البيان ) ماليين 
  2010   2011   *2012   2013    2014  

 موحدة   موحدة   موحدة   موحدة   موحدة  

 مراجعة   مراجعة   مراجعة   مراجعة   مراجعة    

 قائمة الدخل:
       

  
 

  

 إيرادات النشاط
 

507161  
 

55,662  
 

59,362 
 

45,605 
 

45,826 

 مصاريف النشاط
 

(217619) 
 

(44,491 ) 
 

(48,154) 
 

(34,616) 
 

(34,194) 

 مجمل ربح النشاط
 

017916  
 

11,171  
 

11,208 
 

10,989 
 

11,632 

 صافي –اإليرادات واملصروفات األخرى 
 

(0) 
 

(2,683 ) 
 

(1,994) 
 

(541) 
 

532 

 امللكية غير املسيطرةالزكاة والضرائب وحقوق 
 

(07520) 
 

(759) 
 

(1,938) 
 

(551) 
 

(1,205) 

 دخلصافي ال
 

97231  
 

7,729 
 

7,276 
 

9,897 
 

10,959 

  
 

  
 

  
     

 

 قائمة املركز املالي:
 

  
 

  
     

 

 أصول متداولة ) أ (
 

067112  
 

21,967 
 

28,793 
 

32,171 
 

31,845 

 خصوم متداولة ) ب (
 

417106  
 

25,263 
 

25,288 
 

19,660 
 

16,819 

 ب ( -رأس املال العامل ) أ 
 

(17902) 
 

(3,296) 
 

3,505 
 

12,511 
 

15,026 

  
 

  
 

  
     

 

 أصول متداولة
 

067112  
 

21,967 
 

28,793 
 

32,171 
 

31,845 

 األصول األخرى غير املتداولة
 

57004  
 

5,032 
 

4,976 
 

12,189 
 

16,272 
 األصول الثابتة وغير امللموسة

 
617915  

 
84,403 

 
84,135 

 
43,010 

 
42,752 

 إجمالي األصول 
 

0017160  
 

111,402 
 

117,904 
 

87,370 
 

90,869 

  

  
  

 
  

     
 

 الخصوم املتداولة
 

417106  
 

25,263  
 

25,288 
 

19,660 
 

16,819 

 طويلة األجل مرابحات 
 

407120  
 

23,960 
 

26,124 
 

6,976 
 

5,785 
 الخصوم األخرى 

 
67956  

 
8,097 

 
7,597 

 
4,571 

 
6,937 

 إجمالي الخصوم
 

517301  
 

57,320 
 

59,009 
 

31,207 
 

29,541 

  
 

  
 

  
     

 

 رأس املال املدفوع
 

417111  
 

417111  
 

417111  
 

20,000 
 

20,000 

 وفروقات الترجمة االحتياطيات واألرباح املبقاة
 

427991  
 

26,908 
 

31,337 
 

36,230 
 

40,422 

 حقوق املساهمين
 

227991  
 

46,908 
 

51,337 
 

56,230 
 

60,422 

 ية غير املسيطرةحقوق امللك
 

67216  
 

7,174 
 

7,558 
 

(67) 
 

906 

 حقوق امللكيةإجمالي 
 

537212  
 

54,082 
 

58,895 
 

56,163 
 

61,328 

 إجمالي الخصوم وحقوق امللكية
 

0017160  
 

111,402 
 

117,904 
 

87,370 
 

90,869 

  
 

  
 

  
     

 

 قائمة التدفق النقدي: 
 

  
 

  
     

 

 تشغيليصافي التدفق النقدي ال
 

067969  
 

16,488 
 

12,026 
 

19,720 
 

18,781 
 صافي التدفق النقدي االستثماري 

 
(047315) 

 
(8,264) 

 
(9,243) 

 
(15,662) 

 
(8,887) 

 صافي التدفق النقدي التمويلي
 

(67463) 
 

(7,686) 
 

(4,252) 
 

(4,512) 
 

(5,387) 
 صافي التدفق النقدي

 
(07159) 

 
538 

 
(1,469) 

 
(454) 

 
4,507 

 960  1,614  6,589  6,051   17101  النقد والنقد املماثل أول الفترة

 -  (411)  -  -  -  أصول محتفظ بها للبيع-الفترة أخر النقد والنقد املماثل 

 النقد والنقد املماثل أخر الفترة
 

17150  
 

6,589 
 

5,120 
 

960 
 

5,467 
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 متتتن عتتتام 
م
 متتتن التوحيتتتد م ،  4105*  تتتد ا

م
 ل ريقتتتة حقتتتوه امللكيتتتة  تتتدال

م
امتتتش املجموعتتتة  ت  يتتت  معيتتتار االستتترامارات املستتتجلة وفقتتتا

 للمعيتتتتار املياستتتتلي ر تتتتم 
م
لاملياستتتت ة عتتتتن االستتتترامار وفتتتت  ًريقتتتتة حقتتتتوه  06التناستتتتلي علتتتتى استتتتراماراتها  تتتت  املكتتتتارج  املكتتتت لكة وفقتتتتا

  ، وعليه  امش املجموعة  أعادة عرض ال ياتات املالية للسنة املن هية امللكيةف الصادر عن البيخة السعودية للمياس    القاتوتي

م لتتماش ب م  التصعير املستتتدم 4105ديسمول  50م    القوائم املالية السنوية املوحدة املن هية للسنة    4104ديسمول  50   

ات  املاليتة أعتاله لعتام لت  تتم اعتادة عترض ال ياتتو  نا  على ذ دو  أ  ي و  لبيا الت  ي  آثر على صا   الربح وحقوه املساهم  ح

 واف  م  ذل حتتم ل 4104
 

  املوحدة على مستوى املجموعةإليرادات الخدمات التحليل الجغرافي: 

مليو  ريال ساهمش االسرامارات  23,146م إومال  إيرادات  لغش 2014حققش املجموعة  الل عام 

 % 6 ه ال اروية على مستوى املجموعة  ما نسبت
م
منها والجدول التال  يوضح التو ج  الجغرا   لبا وفقا

 السرامارات املجموعة االس لايجية :
 )ماليين الرياالت( الدوليةاإليرادات  اإليرادات املحلية )ماليين الرياالت(

 * اإلجمالي

االتصاالت السعودية و الشركة العربية 

إس  لخدمات االنترنت واالتصاالت املحدودة )

( و شركة االتصاالت الحلول املتقدمة -تي س ي

وشركة سيل  لالستثمار التجاري املحدودة

شركة )سيلكو( و املحدودة املتقدمة

 )برافو( االتصاالت العامة

 

 البحرين فيفا   شركة

 

 انتغرال القابضة شركة

 

 

 شركة االتصاالت الكويتية

(VIVA) 

247909 07351 366 37116 47,735 

 مليون لاير سعودي (1,909مبلغ ) تابعةالخدمات المتبادلة مع الشركات ال بإيرادات المتعلقة المالية القوائم توحيد تسويات قيمة تبلغ *

 

 يتص التو ج  امليل  لإليرادات فيما أما 
م
فإته ال يتوافر تيلي  وغرا   إليرادات الكركة على املستوى امليل  تشرا

 عن العمي  ليس مرت ر  من قة واحدة، حيث  ل  يعة عم  الق اب وذل  ا  اإليراد الناتا

يتم انكا  حساب العمي     من قة ما  ينما امل املات التي يتم فوترته عليها  د ت و  حدثش    عدة مناً  

وذل   يسا تواوده دا   اململكة، أما امل املات الدولية و التجوال الدول  التي يجر ها العمي  فال يمكن رب با 

 ا تتم  ارج ال دود الجغرافية للمملكة العربية السعوديةح أي من قة اعه
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 :م2013مقارتة بعام  م 2014لعام أ ر  النتائا الركغيلية على مستوى املجموعة 

 البيان ) ماليين الرياالت(
  

2014 
  

 2013 
  

 التغير

  

%         

     موحدة   موحدة    

  
       

  

 : قائمة الدخل
       

  

 إيرادات الخدمات
 

45,826 
 

45,605 
 

221  0% 

 تكلفة الخدمات
 

(17,670) 
 

(18,191) 
 

521  (3)% 

 إجمالي الدخل
 

28,156 
 

27,414 
 

742  3% 

  
 

 
   

   

 املصروفات التشغيلية
 

(16,524) 
 

(16,425) 
 

(99)  0% 

  
 

 
   

   

 الدخل من العمليات التشغيلية
 

11,632 
 

10,989 
 

643  6% 

  
 

 
   

   

اإليرادات واملصروفات األخرى ومخصص الزكاة 

  امللكية غير املسيطرةوالضرائب وحقوق 
(673) 

 
(1,092) 

 
419  (38)% 

 صافي الدخل
 

10,959 
 

9,897 
 

1,062  00% 

          

 الى:يعزى بك   رئيس ي % 00م   عس ة 2013م مقارتة بعام 2014صا   الد   لعام  إرت ابأهم اس اب 

السا   كنريجة الرت اب ايرادات   العام مقارتة%ف 7ح4 نس ةل ريال مليو   724  م لغ اومال  الربح ارت اب ح0

 % مقارتة  العام السا  ح 9ح4%، واتت اض ت ل ة ال دمات  عس ة 3ح1ال دمات  عس ة 

 السا  ، العام  مقارتة%ف 6ح1 نس ةل ريال مليو   99 م  م لغ4102لعام  الركغيلية املصروفات ارت اب ح4

 :والت اصي  كما يل 

 العام مقارتة%ف 3ح0 نس ةل ريال مليو   91  م لغ والرسويقية ال يعية املصروفات اتت اض  

 حالسا  

 حالسا    العام مقارتة%ف 5ح1 نس ةل ريال مليو   424  م لغ واالدارية العمومية املصروفات ارت اب 

 حالسا    العام مقارتة%ف 01ل ريال مليو   634  م لغ م4102 العام  الل وااًل ا  االس هالو ارت اب 

  ل تقدية،   ل عملية وهيهل ريال مليو   599  م لغ االسرامارات    ه وط متصص  سجي   

 لالتصاالت أوويه شركة    الكركة اسرامار يتصف النقدية التدفقات على تأث ل لبا وليس متكررة
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امليدودةح  لالتصاالت اوويه لكركة التابعة كركاتال احدى ا ي سي  شركة من والناتجة امليدودة

 0,012   دره متكرر  و  ل تقدي   ل مف تتضمن م لغ4105علما  أ  أر ام املقارتة للعام السا   ل

مليو  من شركة  311اسيا، وتما  م لغ     الكركة اسرامارات تقييم اعادة تريجة ريال مليو  

شركة أكسيس كأصول ميت ظ بها لل ي   الل الرب  ايرس   اإلضافة الى تصعير االسرامار    

م، فا  املجموعة أعادت  ياس صا   االصول املتعلقة  االسرامار  القيمة العادلةح 4105الاان  من 

 اصول  عن تاتجة متكررة و  ل تقدية   ل  سائر م، تم  سجي 4105و الل الرب  الاان  من عام 

 تعلقة بكركة أكسيس لاتدوتيسيافحريال م مليو   612  درها لل ي  بها ميت ظ

 السا  ،  العام مقارتة ريال مليو   0,174 م  م لغ4102لعام " اا رى  واملصروفات االيرادات صا  "ارت اب  ح5

 الى: رئيس ي يعود بك   والسبا

 مليو  ريال تاتجة عن توحيد شركة  391مف تتضمن  سائر ت لغ 4105أر ام املقارتة للعام السا   ل

وذل  تريجة ل ي  شركة  4102وتيسية والتي لم يتم توحيدها  الل العام ال ال  اكسيس االتد

 أكسيس "حسا ما تم االعال  عنه سا قا"ح

 م لغ م4102 العام  الل امللكية حقوه  ًريقة وف  املسجلة االسرامارات من ال سائر اتت اض  

 معالجة عن  التو ر وعةاملجم  يام بسبا السا  ،  العام مقارتة%ف 74 نس ةل ريال مليو   679

 عنه تتا واليي م4105 الاان  الرب  من إ تدا  امللكية حقوه    ريقة إيرس  مجموعة    حص ها

 51 الى 4105 ا ري  0 من لل  لة إيرس  مجموعة  سائر صا   من حص ها بعكس املجموعة  يام

 م4105 العام من  الراب الرب     ذل  و سجي  سعودي ريال مليو   793 وال الغة 4105 سبتمول

  "حسا قا عنه االعال  تم ما حسا"

  الكركة أرض ملكية تزب مقا   املال  العوض عن تاتجة م اسا ريال مليو   393 م لغ  سجي 

 مح4102 الرياض  الل الرب  الراب  من العام  ال يصلية       والوا عة عليها، املقامه وامل ان 

 حالسا    العام مقارتة ريال مليو   322  م لغ م4102 امالع  الل والضرائا الزكاة متصص ارت اب ح2
 

  ما يل    تتما   واملجموعة مرابحات : 

 

 البيان ) ماليين الرياالت(
 م2013 م2014

 موحدة موحدة

 1,561 2,014 قصيرة األجل 

 6,976 5,785 طويلة األجل

 8,537 7,799 األجمالي         
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 وت اصيلبا كما يل :
 

 اململكة العربية السعودية –  االت السعوديةشركة االتص -
م علتتتتتى  ستتتتتبيالت تمويتتتتت  علتتتتتى أستتتتتاس املرا يتتتتتة متتتتتن عتتتتتدة  نتتتتتوو ميليتتتتتة، متتتتتدة 4111 تتتتت  أ ريتتتتت   حصتتتتتلش الكتتتتتركة

، وت لتتتغ  يمتتتة الرستتتبيالت املستتتتتدمة كمتتتا  تتت   041التمويتتت  
م
 مليتتتو  ريتتتال 311ح9م لتتتغ  م4102 ديستتتمول 50شتتتبرا

   حسعودي

م على  سبيالت  ص لة ااو  علتى أستاس املرا يتة متن عتدة  نتوو ميليتة 4101ث كما حصلش  الل الرب  الاال

 مح4102ديسمول  50مليو  ريال سعودي لم يتم استتدامبا حتب  1.000 م لغ 

علتى  ستبيالت تمويت  علتى أستاس املرا يتة متن عتدة  نتوو ميليتة، متتدة م 4100 تالل الربت  الاالتث حصتلش كمتا 

، 041التموي  
م
 حم4102ديسمول  50مليو  ريال سعودي لم يتم استتدامبا حتب  431ح4 م لغ  شبرا

م بستتتداد اا ستتتاط املستتتتيقة متتتن  ستتتبيالت التمويتتت ، وبلغتتتش 4111 تتتدأت الكتتتركة  تتتالل الربتتت  الرابتتت  متتتن عتتتام 

مليتتتتتو  ريتتتتتال ستتتتتعودي تتتتتتم  1.054مليتتتتتو  ريتتتتتال ستتتتتعودي، منهتتتتتا  5.809م 4102ديستتتتتمول  50امل تتتتتالغ املستتتتتددة حتتتتتتب 

 مليو  ريال سعوديفح 733ح2 م :4105مح ل4102ديسمول 50ثني عكر شبرا املن هية     سديدها  الل اال

م متتتتن  تتتتالل إحتتتتدى شتتتتركات املجموعتتتتة علتتتتى  ستتتتبيالت تمويتتتت  علتتتتى 4117كمتتتتا تتتتتم ال صتتتتول  تتتتالل الربتتتت  الرابتتتت  

ملال زيتة ل أساس املرا ية من أحد فروب املصار  امليلية  مال زيا على أساس معدل العائد املت ادل  ت   ال نتوو ا

، وت لتتغ  يمتتة الرستتبيالت املستتتتدمة كمتتا  تت   041تق تتة أستتاس، متتدة التمويتت   45كالي تتور ف + 
م
ديستتمول  50شتتبرا

مليتتتو   611ح0مليتتتو  رينجتتتش متتتال زيف متتتا يعتتتادل  311ح0 م :4105ل مليتتتو  رينجتتتش متتتال زي  1.508م م لتتتغ 4102

 ريال سعودي    ذل  التاريخح 

 6,255م :4105ل مليو  ريال سعودي 5,379م م لغ 2014ديسمول  50مة كما    وت لغ إومال  الرسبيالت القائ

 حمليو  ريال سعوديف
 
 

((إس تي س ي للحلول املتقدمة) الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت -
ا
اململكة  – )أول سابقا

 العربية السعودية
 م لغ   4102 نوو التجارية    ديسمول  امش الكركة  ال صول على تموي  اسالم   ص ل ااو  من أحد ال

 % ويتم سداده  الل سنةح3ح0مليو  ريال سعودي   معدل  431

 72م :4105لمليو  ريال سعودي 431م لغ  م 4102ديسمول  50كما     و ت لغ إومال  الرسبيالت القائمة

   مليو  ريال سعوديفح
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 ويت  الك دولة –( )ش.م.ك( VIVAشركة االتصاالت الكويتية ) -

ملرا ية من أحد ال نوو  ال صول على تموي  على أساس ا 4100ة  الل الرب  االول من عام  امش الكرك

بسعر الصر  كما    ذل   سعوديو  ريال ملي 6ح467 يعادلكويتي أي ما مليو  دينار  41 م لغ التجارية 

  4100ل الرب  االول من عام كما تم ال صول  ال .% 3ح5سنوات وبمعدل فائدة  3يتم سداده  الل  التاريخ

 3ح552 ما يعادلأي مليو  دينار كويتي  43على تموي  على أساس التوره من أحد ال نوو التجارية  م لغ 

%ح 43ح5سنوات  معدل فائدة  3، يتم سداده  الل  بسعر الصر  كما    ذل  التاريخ مليو  ريال سعودي

على تموي  على أساس املرا ية من أحد ال نوو التجارية  4100من عام  ااول كما تم ال صول  الل الرب  

، يتم  بسعر الصر  كما    ذل  التاريخ مليو  ريال سعودي 6ح467ما يعادل أي مليو  دينار كويتي  41 م لغ 

على  سبيالت  4105كما تم ال صول  الل الرب  الاان  من عام  %ح3ح5سنوات وبمعدل  3سداده  الل 

 مليو  ريال سعودي 0ح516ما يعادل أي  مليو  دينار كويتي 5ح49نوو التجارية  م لغ إئتماتية من أحد ال 

%ح كما تم ال صول  الل 0ح5سنوات وبمعدل فائدة  3، يتم سداده  الل  بسعر الصر  كما    ذل  التاريخ

ما أي  نار كويتيمليو  دي 41على  سبيالت إئتماتية من أحد ال نوو التجارية  م لغ  4105الرب  الاان  من عام 

سنوات وبمعدل  3، يتم سداده  الل  بسعر الصر  كما    ذل  التاريخ مليو  ريال سعودي 569يعادل 

 %ح  3ح5فائدة 

ما مليو  دينار كويتي أي  3ح13 م م لغ2014ديسمول  50الرسبيالت القائمة كما    املرا يات و  و ت لغ إومال 

، كما يتضمن الجز  املتداول من مليو  ريال سعوديفح 175م :4105لمليو  ريال سعودي 0,193يعادل 

مليو  ريال سعودي مقا    094على مرا يات إسالمية  يوال   4102املرا يات والرسبيالت ال نكية لسنة 

 حرهن أصول ثا تة
 
 مملكة البحرين –البحرين )ش.م.ب.م( فيفا  شركة-

على تموي  على أساس املرا ية من أحد ال نوو   ال صول   4104 امش الكركة  الل الرب  الاالث من عام 

بسعر الصر  كما    ذل   مليو  ريال سعودي 107.4ما يعادل أي مليو  دينار  يريني  1ح01التجارية  م لغ 

 % ح0.25سنوات وبمعدل فائدة شبر ل اي ورف +  9، يتم سداده  الل  التاريخ

تموي  على أساس املرا ية من أحد ال نوو التجارية على  4104كما تم ال صول  الل الرب  الاالث من عام 

،  بسعر الصر  كما    ذل  التاريخ مليو  ريال سعودي 1ح204ما يعادل أي مليو  دينار  يريني  3ح20 م لغ 

 % ح0.25سنوات  معدل فائدة شبر ل اي ورف +  3يتم سداده  الل 
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على أساس املرا ية من أحد ال نوو التجارية على تموي   4104كما تم ال صول  الل الرب  الاالث من عام 

، يتم  بسعر الصر  كما    ذل  التاريخ مليو  ريال سعودي 6ح656ما يعادل أي مليو  دينار  يريني  62 م لغ 

 %0.75سنوات  معدل فائدة شبر لالي ورف +  3سداده  الل 

ا مأي  مليو  دينار  يريني 108م م لغ 4102ديسمول  50القائمة كما    املرا يات والرسبيالت  و ت لغ إومال 

كما يتضمن الجز    ل املتداول من ،مليو  ريال سعوديف 0,037م :4105ل مليو  ريال سعودي 1,075يعادل 

مليو  ريال سعودي مقا   رهن 017على مرا يات إسالمية  يوال م 4102والرسبيالت ال نكية لعام املرا يات 

 يال سعوديفحمليو  ر  001م: 4105ل  أصول ثا تة

  يا   قيمة امل الغ النشامية املستيقة واملدفوعة من     الكركة م  وصر مووز لبا وبيا  أس ابها:  

 بيان 

  

 ماليين الرياالت

 السعودية
 الوصف

 السبب

  

 3,896 الرسوم الحكومية
 ألحكام التراخيص املمنوحة 

ا
ما يتم سداده أو تحميله على الفترة وفقا

 ورسوم استخدام الطيف التردديللشركة مقابل تق
ا
 .ديم الخدمة تجاريا

 متطلب نظامي

 5,858 أنصبة أرباح

ما يتم سداده أو تحميله على الفترة كتوزيعات أرباح للحكومة والجهات 

شبه الحكومية )صندوق االستثمارات العامة واملؤسسة العامة للتقاعد 

 .واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(

 متطلب نظامي

 561 التأمينات االجتماعية
 ألحكام نظام العمل 

ا
اململكة في ما يتم سداده أو تحميله على الفترة وفقا

 العربية السعودية.
 متطلب نظامي

الزكاة و ضريبة 

 االستقطاع و أخرى 
386 

 ألحكام 
ا
و قواعد فريضة الزكاة ما يتم سداده أو تحميله على الفترة وفقا

  اململكة العربية السعودية.لدخل و رسوم نظام سداد في و نظام ضريبة ا
 متطلب نظامي

إجمالي املستحق واملدفوع إلى 

الجهات الحكومية وشبه 

 الحكومية

10,701 
تمثل املبالغ النظامية املستحقة واملدفوعة لحكومة اململكة العربية    

 .السعودية
  

 

 العقوبات والجزاءات والقيود االحتياطية

 اإلتصتتتاالتف عتتتدد متتتن القتتترارات ضتتتد شتتتركة CITCوتقنيتتتة املعلومتتتات ل اإلتصتتتاالتجنتتتة ال صتتت   تتت  هيختتتة أصتتتدرت ل

الصتتادر متتن  اإلتصتتاالتالستتعودية، ولتتم تتتركن الكتتركة لبتتيه القتترارات  تت  تشلمتتش علتتى متتا ورد فيهتتا  نتتا م علتتى تشتتام 

لتتتتت   كي يتتتتتة إصتتتتتدار شتتتتترائح املقتتتتتام الستتتتتام ، وترنتتتتتوب استتتتت اب القتتتتترارات الصتتتتتادرة متتتتتن لجنتتتتتة ال صتتتتت ، ف عضتتتتتبا يتع

االتصال مس قة الدف ، وال عض اال ر يتعل   ما يعسا للكركة من تقديم عروض   ل معتمتدة متن البيختة، كمتا 

 متتن القتترارات املتعلقتتة بكتت اوى العمتتال  والتتتي تتترى البيختتة أ  الكتتركة تتتتأ ر  تت  التترد عليهتتا، حيتتث  لتتغ 
م
يووتتد بعضتتا
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ف 611م،  قيمتتتتتة إوماليتتتتتة  تتتتتدرها ل 4102 ضتتتتتية  نهايتتتتتة العتتتتتام املتتتتتال   ف689عتتتتتدد القضتتتتتايا الصتتتتتادرة ضتتتتتد الكتتتتتركة ل

 لنشتتام 
م
 رفتت  دعتتاوى إداريتتة امتتام  اإلتصتتاالتستتتمائة وثماتيتتة وثمتتاتو  مليتتو  ريتتال، كمتتا أ  الكتتركة  امتتش استترنادا

 ل  :امليكمة االدارية لديوا  املشالمف لل عن     رارات لجنة ال ص  ، ومو ر هيه القضايا على النيو التا

ف  ضية  قيمتة إوماليتة 118عددها ل 4102 ضايا من هية  مووا أح ام عهائية ضد الكركة  نهاية العام املال   -0

 حف مليو  ريال48 درها ل

ف  ضتتتتتية  قيمتتتتتة 81عتتتتتددها ل 4102 ضتتتتتايا من هيتتتتتة  مووتتتتتا أح تتتتتام عهائيتتتتتة لصتتتتتالح الكتتتتتركة  نهايتتتتتة العتتتتتام املتتتتتال   -4

 ف مليو  ريالح125إومالية  درها ل

ف  ضتتتتتية  قيمتتتتتة 490عتتتتتددها ل 4102 ضتتتتتايا  ائمتتتتتة متتتتتا  التتتتتش متداولتتتتتة أمتتتتتام ديتتتتتوا  املشتتتتتالم  نهايتتتتتة العتتتتتام املتتتتتال   -5

ف  ضتية صتدر بكتأعها أح تام ا تدائيتة لصتالح الكتركة  قيمتة إوماليتة 240ف مليو  ريال منها ل514إومالية  درها ل

 حف مليو  ريال294 درها ل

 

 املخاطر املحتملة 

 مخاطر التشغيل-

 يتلتتتتتتو أي   تتتتتتاب ا تصتتتتتتادي متتتتتتن متتتتتتتاًر ميتملتتتتتتة، والشتتتتتت  أ  هنتتتتتتاو بعتتتتتتض املتتتتتتتاًر التتتتتتتت   تتتتتتد  عتتتتتتتترض عمتتتتتت  ال 

 لت تتتتتورات   تتتتتاب  اإلتصتتتتتاالت
م
التتتتتيي يكتتتتتبد ت تتتتتورات ستتتتترجعة ، ويمكتتتتتن تل تتتتتيص أهتتتتتم  اإلتصتتتتتاالتالستتتتتعودية وفقتتتتتا

 تتتتدمات متميتتتتتزة  ل يص  تتتتد ول مكتتتتغل   إف لاضتتتتي   وارت تتتتاب حتتتتدة املنافستتتتة، وال اوتتتتة إلتتتتى تتتتتوف ل  تتتتاملتتتتتاًر  تتتت  ال

 لكايتتتتت  ومتنوعتتتتة
م
ر متتتتن الكتتتتتركات ذات وتتتتودة عاليتتتتة للعمتتتتال ، والت تتتتور التقنتتتتي الستتتتترج  التتتتيي أصتتتت ح يكتتتت   تيتتتتديا

، حيتتتث يجتتتا عليهتتتا املستتتارعة  تبنتتتت  تقنيتتتات وديتتتدة ذات ت ل تتتة عاليتتتة  تتتد تيتمتتت   اإلتصتتتاالتالعاملتتتة  تتت    تتتاب 

وى املجموعتتتة أ تتتيت ذلتتت  بعتتت   االعت تتتار عنتتتد  نتتتا  الستتتعودية وعلتتتى مستتتت اإلتصتتتاالتمتتتتاًر مرت عتتتةح والشتتت  أ  

 إس لاتيجياتها،  ما يضمن امليافشة على مركزها الريادي وم ات ها    السوه امليلية والدوليةح

 املخاطر املالية-

 :مخاطر القيمة العادلة

عتة ورا  تة  ت  ه  امل لتغ التيي يمكتن أ  تتتم  ته م ادلتة أصت  أو ستداد إلتتتزام  ت   أًترا  م لالقيمة العادلة 

 50إ  القيمتتة املستتجلة ل تت  اادوات املاليتتة تقتتارب  يم هتتا العادلتتة كمتتا  تت  عادلتتةح  التعامتت  وبكتتروط  عامتت 

 وامل ينة    ما يأ  :م 4102 ديسمول

  عتول القيمة العادلة ل   من النقد وما يماثله، حسا ات املدين   والدائن   واارصدة املدينة 

 للقيمة املسجلة تريجة ل  يعة ف لتها  ص لة ااو حوالدائنة اا رى مقاربة 
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  اسعار     ااسواه العك ة سرند القيمة العادلة لألسبم 
م
 السوهح وفقا

 سرند القيمة العادلة للسندات ال  ومية والقروض على التدفقات النقدية املتصومةح  

 عتتتن ال  عتقتتتد اإلدارة أ  القيمتتتة العادلتتتة للمووتتتودات وامل لوبتتتات املاليتتتة ا
م
ل اصتتتة  املجموعتتتة تتتلتتتر كايتتتترا

  يم ها الدف ليةح

 :مخاطر معدالت العوائد

رات  تتت  معتتدالت العوائتتد  تتت  الستتوه علتتتى املركتتز املتتتال  للمجموعتتة وتتتتدفقاتها تهتت  متتتاًر متعتتتددة تتعلتت   تتتتأث ل التغيتت

والتتتتتدف   يصتتتت النقديتتتتةح وتتتتتدير املجموعتتتتة تتتتتدفقبا النقتتتتدي عتتتتن ًريتتتت  مرا  تتتتة التو يتتتتش  تتتت   التتتتتدف  النقتتتتدي امل

ستترامار ال تتائض النقتتدي لزيتتادة د تت  املجموعتتة متتن العوائتتد متتن  تتالل أرصتتدة ييتتت ظ إالنقتتدي املستتتتدمح ويتتتم 

ويلة ااو ح إال أ  متاًر معدالت العوائد    هيا ال صوص ال  عتول ووهريةح  بها كمرا ية وودائ   ص لة ًو

   :مخاطر تغير أسعار الصرف

تقتتتتتوم اإلدارة رات  تتتتت  أستتتتتعار صتتتتتر  العمتتتتتالت ااونبيتتتتتةح تادوات املاليتتتتتة بستتتتتبا التغيتتتتتهتتتتت  متتتتتتاًر التغ تتتتتل  تتتتت   يمتتتتتة ا

أستتتعار صتتتر  العمتتتالت ااونبيتتتة والتتتد ول  تتت  ات ا يتتتات تيتتتوط عنتتتد ال اوتتتة، لل تتتد متتتن متتتتاًر  تقل تتتات  مرا  تتتة

لتتي تتعامت   غ ل أسعار الصر  ، كما أ  العملة الرسمية للمجموعتة هت  الريتال الستعودي وهتو العملتة ااساستية ا

 وبهامش بسير مقا   الدوالر اامري  ح
م
 بها املجموعة وسعره ثا ش حاليا

 :مخاطر االئتمان

تتتترا  اا تتتترى علتتتتى الوفتتتتا   ال زاماتهتتتتا تجتتتتاه املجموعتتتتة ممتتتتا يتتتتؤدي إلتتتتى تك تتتتد املجموعتتتتة  هتتتت  متتتتتاًر عتتتتدم  تتتتدرة اًا

تركتز املديوتيتة بكت   رئيست ي متن اارصتدة  ل سارة ماليةح وتت و  اادوات املالية التتي  تد  عترض املجموعتة ملتتاًر 

النقدية وحسا ات املدين  ح تقوم املجموعة  إيتداب أرصتدتها النقديتة  ت  عتدد متن املؤسستات املاليتة ذات القتدرات 

االئتماتيتتة العاليتتتة وت اشتتتر سياستتتة لل تتتد متتتن حجتتتم أرصتتتدتها املودعتتتة  تتت  كتتت  مؤسستتتة ماليتتتةح وال  عتقتتتد املجموعتتتة 

ا ة ك  تتتتتلة متتتتتن هتتتتتيه املؤسستتتتتات املاليتتتتتةح وال  عتقتتتتتد املجموعتتتتتة أعهتتتتتا عرضتتتتتة ملتتتتتتاًر تركتتتتتز  ووتتتتتود متتتتتتاًر عتتتتتدم ك تتتتت

 لقاعدة مك لكيها املتنوعة لستكنية، مبنيتة، مؤسستات تجاريتة كوتلى 
م
املديوتية    ما يتعل   يسا ات املدين   تشرا

 ومؤسسات عامةف التي  عم     مجاالت عم  متنوعة مو عة على مناً  عديدة ح

 :لسيولةمخاطر ا

هتتت  متتتتتاًر  عتتترض املجموعتتتتة لصتتتعوبات  تتتت  ال صتتتول علتتتتى اامتتتوال الال متتتتة ملقا لتتتة االل زامتتتتات املرت  تتتة  تتتتاادوات 

املاليةح تدار الستيولة عتن ًريت  التأكتد بكت   دوري متن توفرهتا  مقتادير كافيتة ملقا لتة أيتة ال زامتات مستتق ليةح وال 

 ة  السيولةح عتول املجموعة أعها عرضة ملتاًر ووهرية متعلق
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 سياسة الشركة في توزيع األرباح

السعودية على تو ج  أرباح الكركة الصافية السنوية  اإلتصاالتف من النشام ااساا ي لكركة 22تنص املادة ل

 بعد  صم ومي  املصروفات العمومية والت الير اا رى على الووه اآل  : 

شام ، ويجو  للجمعية العامة العادية و ر هيا % من اارباح الصافية لت وين احتياً  ت01يجنا  -0 

  أ  هيا االحتياً   د  لغ ال د ااعلى النشام  
م
   التجنا متب  لغ االحتياً  امليكور تصر رأس املال علما

  حم وليل  تم و ر التجنيا4101عام 

ح الصافية لت وين للجمعية العامة العادية،  نا  على ا  لاح مجلس اإلدارة، أ  تجنا نس ة من ااربا -4

 احتياً  ات اق  وتتصيصه لغرض أو أ راض معينةح

 %ف من رأس املال املدفوبح3يو ب من ال اق  بعد ذل  دفعة أولى للمساهم    عادل ل -5

يتصص بعد ما تقدم نس ة مخوية من ال اق  تيددها الجمعية العامة مل افأة مجلس اإلدارة على أال تتجاو   -2

ائةف من صا   اارباح بعد اال ت اعات السا قة، ويو ب ال اق  بعد ذل  على املساهم   %ف لتصر    امل3ح1ل

م  مراعاة ما تصدره و ارة التجارة من  عليمات    هيا  أو يرح  لالعوام القادمةكيصة إضافية    اارباح 

 الكأ ح

يتم تو ج  اارباح املقرر تو جعبا  السعودية، على أ  اإلتصاالتف من النشام ااساا ي لكركة 45كما تنص املادة ل

 من تاريخ 
م
على املساهم      امل ا  واملواعيد التي ييددها مجلس اإلدارة على أال يتجاو  موعد تو ج  اارباح شبرا

 إ رار الجمعية العامة للتو ج ح

لالسترامارات الرئيستة يتو ر تو ج  اارباح على اارباح امليققة وتدفقات الكركة النقدية والتو عتات املستتق لية 

واالستترامارات  تت  أعمتتال وديتتدة متت  اا تتي  تت  االعت تتار أهميتتة امليافشتتة علتتى وضتت  متتال   تتوي ملقا لتتة أي  غي تتلات  تت  

الستتتعودية علتتتى صتتتر   اإلتصتتتاالتح و تتتد اعتتتتادت شتتتركة اإلتصتتتاالتالوضتتت  العتتتام أو أي  غي تتتلات هامتتتة  تتت     تتتاب 

  صتا   ااربتاح
م
امليققتة وصتا   التتدف  النقتديح وبتالر م متن تو ت  الكتركة تو جت  أربتاح  أرباح ربعية مجزيتة مقارتتة

ستتتتتنوية بكتتتتت   ربيتتتتت  للمستتتتتاهم  ، إال أتتتتتته ال تووتتتتتد أيتتتتتة ضتتتتتماتات لتو جتتتتت  ااربتتتتتاح بكتتتتت   مستتتتتتمر، كمتتتتتا ال يووتتتتتد 

اربتاح ضماتات لقيمة اارباح املو عة    ك  عام، كما  د تتغ ل سياسة تو ج  اارباح من و ش آل ر، ويتتم تو جت  ا

 النقدية  الريال السعودي ح

 

 املساهمة في الناتج الوطني  
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ني منتتتي عتتتام  اإلتصتتتاالت لتتتغ إومتتتال  مستتتاهمة شتتتركة  م وحتتتتب عهايتتتة العتتتام 4111الستتتعودية  تتت  النتتتاتا امليلتتت  التتتًو

بتاح مليتار ريتال ويمات  هتيا امل لتغ الرستوم ال  وميتة املدفوعتة للدولتة وتصتيا الدولتة متن اار  129متن أكثل م 4102

 السنويةح

 ةالتوجهات اإلستراتيجي -ج 
 تجربة مم زة لجمي  عمالئها وتمكي   وبودها الرامية إلى تقديم 

م
م  التغ لات الجديدة    السوه والتقدم  ا

السعودية  رن يي اس لاتيجية وديدة للتم ز    تقنية  اإلتصاالتشرعش شركة ،  التقني واالتجاهات العاملية

ة لكسا ثقة العمال  وإثرا  املجتم  عول ال لك ز على ااولويات لوتوف ل حلول و دمات شام اإلتصاالتاملعلومات و 

 التالية:

     حتياوات العمال حإ نا  ش  ات مت ورة لتل ية كافة التم ز 

  اب ااعمالح اإلتصاالتالريادة    تقديم  دمات تقنية املعلومات و      

 لتعزيز الك ا ة وال اعلية الركغيليةحمواصلة العم  لتبسير اإلورا ات والعمليا 
م
 ت تقنيا

 نا  عال ات اسر ا ية م  الجبات التنشيميةح  
 

 املوارد البشرية  – د
البي لتتة للكتتركة و التتيي  هتتد  لجعلبتتا  ةعتتادإعلتتى اتمتتام  رتتتاما  4102ل العتتام تركتتزت اعمتتال املتتوارد البكتترية  تتال

تتتتن الكتتتر  كة متتتتن تيقيتتت  تووباتهتتتتا االستتت لاتيجية وجستتتتاعدها علتتتى فبتتتتم أكثتتتل تميتتتتورا حتتتول عمالئهتتتتا وموظ يهتتتا, و يمك 

موحتاتهم  احتياوات ومي  شرائح عمالئها وتقديم حزم متنوعة متن ال تدمات التتي تللتي احتياوتاتهم وتو عتاتهم ًو

 . مستوى مرت   من الك ا ة وال اعلية

 نتتتا    تتتة القتتتوى  كة وكتتتيل كمتتتا تتتتم االت هتتتا  متتتن  نتتتا  ااوصتتتا  واملستتتارات الوظي يتتتة ل افتتتة الوظتتتائر  تتت  الكتتتر 

م، حيتتتث رودتتت   تتت  ذلتتت  ا تيتتتار افضتتت  4107وحتتتتب عهايتتتة  4103العاملتتتة والتتتتي ستتتيتم العمتتت  بهتتتا لتتتااله اعتتتوام متتتن 

، و يتتتتم لعمالتتتة ل تت  وحتتتدة تنشيميتتة  الكتتتركةاملمارستتات العامليتتتة التتتي  ستتتتتدم لتيديتتد االحتيتتتاج ال علتتت  للقتتوى ا

لتتتى   تتتة القتتتوى العاملتتتة الجديتتتدة وفقتتتا لةليتتتة املعتمتتتدة امل عيتتتة علتتتى العمتتت  حاليتتتا علتتتى تقتتت  و ستتتك   املتتتوظ    ع

  واحد
ّ
 . مصل ة الكركة واملوظر    ا

%، تمتتتش عتتتن ًريتتت   91الستتتعودية  تيقيتتت  نستتتا "ستتتعودة" عاليتتتة تجتتتاو ت التتتت  اإلتصتتتاالتكمتتتا استتتتمرت شتتتركة   

نيتة الكتا ةح و تت   تراما الستعودة والتوظيتر والت توير املعستتجمة مت  تووببتا تيتو استرامار القتتدر  ات وال ا تات الًو

 :اًار سي  الكركة إلى رف  ك ا ة املوظ   ، وتيس   أدا  القوى العاملة، فقد ركزت على الولاما التالية
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 برنامج إدارة األداء الوظيفي  

تتتتتتم اًتتتتتاله  رتتتتتتاما إدارة اادا  التتتتتوظي   التتتتتيي  هتتتتتد  لرفتتتتت  مستتتتتتويات أدا  املتتتتتوظ    عتتتتتن ًريتتتتت  ت  يتتتتت  أفضتتتتت  

رسات    هيا املجتال حيتث سيكتم  هتيا الولتتاما علتى عقتد العديتد متن ورش العمت  ل افتة املكترف   واملتدرا  املما

إلعداد مؤشرات اادا  ل   وظي ة  ت  الكتركة إضتافة للتدورات التدريبيتة لتمكت   املكترف   واملتدرا  متن إدارة أدا  

  .موظ يهم   عالية

 برامج  تدريب وتطوير املوارد البشرية 

ل تتتتتتد   تصتتتتتتميم  تتتتتتراما شتتتتتتمولية لت تتتتتتوير املتتتتتتوارد البكتتتتتترية  كتتتتتتم  ت تتتتتتوير القيتتتتتتادي   واملتتتتتتدرا  وبتتتتتتراما  اصتتتتتتة تتتتتتتم ا

 .للموهوب   ولكا ل  الوظائر التتصصية ول ديثي التترج كما تتم تيديث  رتاما اإلحالل الوظي  

الكتتركة،  شتتملش  متتتدرب متتن متتوظ   04,419فعاليتتة تدريبيتتة استتت اد منهتتا  0,314تتتم  عقتتد  م4102و تتالل عتتام 

العديتتد متتن الوتتلاما ال نيتتة التتصصتتية ، والوتتلاما االداريتتة والكتتبادات الدوليتتة املتتصصتتة ،  اإلضتتافة التتى  تتراما 

 .موظر 2,551 رتاما  است اد منها  0,642التدريا االلك لون  والت اعل  لعدد 

 برامج التغيير  

م تتتادرات رئيستتتية تتتتم ال تتتد   تتت  تن يتتتيها هتتتيا  01تكتتتز علتتتى تتتتم اًتتتاله  رتتتتاما التغي تتتل الاقتتتا    تتت  الكتتتركة و التتتيي ير  

 41العام حيث كتا  متن أهتم مترواتهتا رويتة و  تيم الكتركة و الستلوكيات املرت  تة بهتا  اإلضتافة التى عقتد أكثتل متن 

ورشتتة عمتت  مووبتته لقيتتادات الكتتركة ل هيختت هم ملمارستتة هتتيه الستتلوكيات و نكتترها دا تت  اداراتهتتم متت  تيديتتد عتتدد 

  .رات لت عي  التواص      القيادات و املوظ   من امل اد

موظتر للقيتام  511و من وبة أ رى  امش إدارة التغي ل  اًاله مكروب س را  التغي ل و املتتص  تتدريا وتجب تز 

 إيصتتال م بتتوم ثقافتتة الكتتركة والعمتت  علتتى املكتتارج  املتعلقتتة  تتاملوظ    لضتتما  تجاحبتتا عتتن ًريتت  ت عيتت   تتراما 

 .التغي ل

 ج املكافآت و السياساتبرنام 

تم  صت ة دوريتة ، و  تد تتم يعتول ت وير تشام امل افآت والسياسات من أهم أهدا    اب املوارد البكرية واليي يت

  اعتتات الكتتركة ، و تتتم  عتتادة هي لتتةإد البكتترية  متتا يتوافتت  متت   رتتتاما تشمتتة امل افتتآت وسياستتات املتتوار أمراوعتتة 

 .و الدروات الجديدة  اإلضافة لولتاما القروض السكنية واملزايا اا رى عتماد سلم الرواتا إًار    هيا اإل 

 برنامج قروض املوظفين 

عتماد سياسة القروض إريال ، كما تم  02,171,311 م لغ موظر  79 رتاما  روض السيارات و است اد منه 

 ح   م4103السكنية ملوظ   الكركة عن ًري  ال نوو وسيتم ال د     تن ييها  الل العام 
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 برنامج صندوق التكافل االجتماعي 

الستتتعودية  تتت  تبنيهتتا لصتتتندوه الت افتتت  االوتمتتاد  والتتتيي  هتتتد  لتنميتتة أواصتتتر اا تتتوة  اإلتصتتاالتاستتتمرت شتتتركة 

م  تتت  العمتتت  متتتن  هتتتستتتاهمة  تتت  تتتتيلي  متتتا  تتتد يع تتتلض  مالوالتعتتتاو  والت افتتت  للمكتتت لك   متتتن معستتتوب  الكتتتركة وامل

وه علتتتتى تقتتتتديم اإلعاتتتتتات املاديتتتتة   تتتتل املرتجعتتتتة للمستتتتتيق   وتقتتتتديم القتتتتروض صتتتعوبات معيكتتتتية، ويقتتتتوم الصتتتتند

مليتتتو  ريتتتال ستتتعودي  تتت  الستتتنة ااولتتتى متتتن ”3“ال ستتتنة املرتجعتتتة للمكتتت لك    الولتتتتاما، وستتتاهمش الكتتتركة  م لتتتغ  

 ." مليو   ريال سعودي4م و دعم سنوي  دره "4113تأسيس الصندوه    العام 

ف  0,071,511 إومتال  م لتغ و تدره ل  ةف منيتة ت افليتة   تل مرتجعت 045ل  ركة عتددم  تدمش الكت4102و الل عتام 

 ف ريال ح 09,371,911ف  رض حسن مس لد  إومال  م لغ و دره ل  912ريال وعدد ل 

 برنامج توظيف الكفاءات الوطنية  

الت التوظيتتتر م ،  كمتتتا تتتتم تن يتتتي العديتتتد متتتن حمتتت4102 تتتالل العتتتام   العمتتت  موظتتتر 211تتتتم التيتتتاه أكثتتتل متتتن 

نيتة متن  ريجت   رتتاما  تادم ال ترم   الكتري    امللت  ع تدهللا   تن امليلية و ال اروية  الستق اب الك تا ات الًو

ًالتا متن  تراما  0,711ستت ادة أكثتل متن إلجامعات امليليتة ،  اإلضتافة التى  تعاه ال ارج  و ريج  اع دالعزيز لإل 

 وظير الصي  حالتدريا التعاون  و التدريا الت  يق  و الت
 

 االجتماعية املسؤولية – ه
السعودية اس لاتيجية تهد  إلى توويه التقنية  اإلتصاالتيما  م بوم املسخولية االوتماعية لدى شركة 

التي تقدمبا الكركة    صالح املجتم ، عول روي ها لت و  املي ز للت وير اال تصادي  اإلتصاالتو دمات 

املجتم  والق اعات املتتل ة فيه  يلول و دمات تقنية،  ساهم     واالوتماد  من أو  تمك   وربر

االست ادة من فرص الت ور املتاحة للمجتم ، وليل  عملش الكركة على وض  اس لاتيجية تتميور حول ت ني 

كركة م ادرات ومكارج  داعمة ل كرة التنمية املستدامة ترتكز على االهتمام  املجتم  وال يخة واملوارد البكرية لل

والكركات العاملة فيها، م  تمك   املجتم  من  الل التقنية و س  لها ل دمة مؤسساته وت ويرها و يادة 

مواردها و دراتها ، كما استمرت الكركة    إل زامبا تجاه توف ل الدعم والرعاية ا   ال خات حشوظا    املجتم  

 .كاايتام وذوي االحتياوات ال اصة

ة متم زة ملس لة املسؤولية االوتماعية للكركة، حيث ح    العديد من املساهمات م   و 4102ويما  عام 

 :والعكاًات املجتمعية التي  دم ها الكركة للمساهمة    تنمية املجتم ، ومن أ ر ها التال 

    حملة "هدية املعرفة" : دعمش الكركة حملة أرام و السعودية واملووبة ل ل ة مدارس اململكة امليتاو

تزويدهم  اش لاو مجان  لالت لتش، وذل   التعاو  م  و ارة ال ل ية والتعليم وشركة "هواوي ت   عول 
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ألر وبا  كم يوتر لو   لتا لشف  التعاو  م   05إت ستمنش" العربية السعودية امليدودة، عول تو ج  

 .«ت اف  ال  لية»مؤسسة 

  السعودية ووامعة اام ل سل ا  وشركة  تاإلتصاال إنكا  أكاديمية "هواوي" للتدريا : و عش مجموعة

هواوي السعودية ات ا ية إلنكا  ااكاديمية ضمن مكروب  رتاما اام ل سلما  للتعليم من أو  التوظير 

نية متم زة  عم  على اهم التقنيات الجديدة و اصة تقنيات شركة هواوي   اململكة  .بهد  اعداد كوادر ًو

 م  شعار "  رة من دم  تنقي حياة إنسا "،    ك  من الرياض والدمام تنشيم حملت   للتولب  الدم، تي

 التعاو  م  عدد من املسرك يات ومراكز الدم، إيماتا منهم  ال وائد الص ية واالوتماعية لبيا العم ، 

 .ودعما ملراكز الدم  اململكة

 سنوية إلى إ را  اادوار دعم مؤسسة سع ة القدوة ال سنة، وه  مؤسسة مجتم  مدن   سيى عول وائزتها ال

املضيخة    اململكة العربية السعودية    مجال الك افية والنزاهة، لجعلبا  دوة لة رين لالست ادة منها 

 .وال رص عليها

  رعاية "امللتقى الاان  للمرأة السعودية العاملةحح حقوه وواو ات" ككري  اس لاتيج   رنشيم من مركز

  امللتقى إلى التعرير  يقوه املرأة العاملة    الكرجعة اإلسالمية، ومدى  احاات لدراسات املرأة، و هد

 .االهتمام  ت  ي  تل  ال قوه    ااتشمة ال اصة  املرأة العاملة    اململكة

  وتماعية    املنشمات السعودية واليي تشمته وامعة الدمام ، وشاركش عاية املنتدى ااول للمسؤولية اإل ر

 وتماعية الوا   واملستق   وتتميور حول اآلفاه ور ة عم  بعنوا  املسؤولية اإل  ىالكركة    املنتد

وتماعية    املنشمات السعودية، وتا ش املنتدى مجموعة من القضايا املستق لية لت  ي  املسؤولية اإل 

 .واملوضوعات املبمة

  ،وتماعية، وهدفش سؤولية اإل كراب  التيني وشري  املرعاية معرض املسؤولية االوتماعية الاالث  الرياض

ل ة دا   الكركة من الرعاية الى إ را  مساهماتها واهتمامبا  مسؤولي ها االوتماعية ودعمبا للعكاًات املتت

 وأ  لا    دعم حياة إاململكة، وذل  من  الل 
م
عتماد عدد من الولاما وامل ادرات املامرة ، التي تصا أوال

 ال رد واملجتم 

 سعافات ااولية ل خة الصم والولتاما العلمي املصاحا، حيث رعش الكركة لتوعوية عن اإل  رتاما اافالم ا

الولتاما ككري  اس لاتيج ،  التعاو  م  لجنة أصد ا  البالل ااحمر السعودي لال رب العسائ ف ومركز 

ا التدريبية تواص   مؤسسة اام لة العنود ال  لية وهيخة البالل ااحمر السعودي، والبد  دعم الولام

والتوعوية املقدمة من  رتاما اام ل تاير مل ادئ اإلسعافات ااولية واليي يس هد  كافة أفراد املجتم  
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وتيديدا فا دي القدرة على السم  والن  ، وتزويدهم  املبارات الال مة التي  ساعدهم على كي ية التصر  

حسا  اآل رين، ل معتمدين على ش قة وإالص يح عند  عرضبم اي ًارئ وتؤهلبم ل ماية أت سبم   

ولية ليوي االحتياوات ال اصة من فخة الصم إلى سلسلة أفالم توعوية  لغة سعافات اا وذل  عول ترومة اإل 

 .د ائ  5ف فيلما مدة ك  واحد منها حوال  06اإلشارة ي لغ عددها ل

  الكام   ،  التعاو  م  مركز التأهي إًاله فيلم   للتوعية عن ظاهرة السرعة وال هور  املرك ات    ال ره

وتماعية، بهد  دعم الدور التوعوي    املجتم  تيو إيقا  هيه الشاهرة وما التاب  لو ارة الكؤو  اإل 

 سب ه من حواده مميتة وما يعتا عنها من إعا ات ورا  ال واده املرورية ح وكيل  فيلما للتوعية  دور 

 .املركز    هيا الجاتا

  ننا أماتةف ،  إدارة وإشرا  أمارة من قة الرياض، رعاية ال ملة نية لًو نية الكاملة لتعزيز القيم الًو الًو

 ويصاحا ال ملة عدد من الولاما كورش العم  وبراما وأفالم امليديا والولاما ال وارية واملجموعات

 الك ا ية، كما تنا ش ال ملة عدد
م
نية و يم العال  ا ة     ال اكم والرعية من القيم والاوا ش كالوحدة الًو

ني و يم ااسرة واملجتم  وحقوه اإلنسا  والعدلة وااماتة واملساواة وال وار والرسامح  والوال  واالتتما  الًو

و  ول اال تال ، ودعمش الكركة ال ملة  مسا قة افض  اافالم التوعوية عن السلوكيات ال سنة التي 

ن ي  املواًنة الصال ة وحملة أ رى بعنوا   ننا أماتة أتش الًو  .ًو

   دمش الكركة العديد من ال مالت التوعوية دا ليا و ارويا ملنا كة العديد من املواضي  املتتل ة بهد 

 .نكر ثقافة املجتم  املسؤول واملواًنة الصال ة

    أًلقش الكركة تادي املت وع    الكركة واليي  هد  الى تنشيم العم  الت ود  ملوظ   الكركة وتيس

 .رص التعاو  م  الجبات الت وعيةف

 ا  شركة 
م
وه   س ل    ًري  م بوم املسخولية االوتماعية واالستدامة فهي تيرص السعودية  اإلتصاالت تاما

للرق   ال رد وأسرته ومجتمعه، م  العربية السعودية  ك  ال رص على أ  تواكا   ر التنمية  اململكة

 نب عليها اس لاتيجياتها و   با وأهدافبا حالتأكيد على القيم اا ال ية التي ت 

 

 خدمة حجاج بيت هللا الحرام -و 
 مليون مستخدم في الحج 41إلى  زيادة إستيعاب الشبكة

هت ، وتمش 0252السعودية اهتمامبا  رف  سعة ش  اتها للجوال    موسم حج العام املاض ي  اإلتصاالتواصلش 

مليو   47مة واملدينة املنورة واملكاعر املقدسة الى أكثل من  يادة إسريعاب الك كة    ك  من مكة املكر 
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مستتدم، و كا  لل لول ال نية و امل تكرة التي وفرتها من  الل نكر ش  ات االيا  ال صرية كا  لبا دور ك  ل 

 وال ياتاتح  اإلتصاالت    سجي  انسيا ية و يادة مل وظة    حركة 

دمات ال ياتات التي احتاوبا حجاج  يش هللا ال رام والعاملو  على كما واوبش الكركة  يادة ال لا على  

 دم هم  ك ا ة عالية، ودعم ذل   توف ل املي ات القاعدية عالية السرعة لك كتي الجي  الراب  والاالث سوا  

 حاملن قة املركزية لل رم الكرير    املكاعر املقدسة، وكيل    

 مرت عة  لغش    ذروتها يوم ال لوية لل ياتات السعودية، نس  اإلتصاالتوججلش ش كة 
م
% مقارتة  حج  211ا

مجاتا    مكعر منب، وشبدت امل املات الصوتية  الل يوم  Wi-Fiم ، كما  دمش  دمة الواي فاي 0252عام 

  % عن العام املاض ي، وكيل  ال ال م060عرفة وليلة امل يش    مكعر مزدل ة انسيا ية ك  لة  ارت اب وص  الى 

 %    مكعر مزدل ةح551 دمة التواص  عول ال ياتات عالية السرعة حيث ارت عش الى اكثل من 

 عمالء التجوال الدولي

رتة  العام املاض ي، وتتا عن كما تم  سجي   يادة واض ة    عدد عمال  التجوال الدول  على ش كة الجوال مقا

ستتدام اإلت لتش املتنق     من قتي مكة إل الجوال و وحجم حركة التواص  عو رت اب واضح بعدد امل املاتإذل  

 املكرمة واملكاعر املقدسة عن العام املاض ي، و اصة للدول اإلسالمية والعربية ح

  سويقية مم زة ومنافسة لضيو  الرحمن، كتقديم  دمة سوا  يارة والتي شبدت 
م
و دمش الكركة عروضا

وبزة ووال م  شريية سوا  أسعار ا تصادية ومت ضة تناسا   اال ك  لا من ضيو  الرحمن، كما تم توف ل أإ

حده السرعات ، أش املتنق  وف  ت لتات ااوبزة ال دياة التي تريح اإل متتلر فخات الحجاج، وم  توف ل  يار 

ساعة، وبمتابعة مخات ال ني   من الك اب  42وم  دعم فني من م اتا ثا تة ومتنقلة  عم  على مدى 

املقدمة لحجاج  يش   اتاتها ال نية والبكرية م  منشومة  دمات اململكةإمالكركة كافة  وندت، كما السعودي

 حهللا ال رام

 % زيادة في الدوائر الدولية عن العام املاض ي33

م  حج العام السعودية  اإلتصاالتتصاالت اململكة العربية السعودية  العالم، فقد رفعش إوعلى صعيد ربر 

ملكرمة % عن العام املاض ي، كما اته واول مرة    مكة ا55حيث  ادت  عس ة ولية عدد الدوائر الد م0253

ات االسريعا ية لدوائر ال ياتات تمش  يادة السع ثنا  النق  التل زيون  ملناس  الحجأول دمة القنوات ال ضائية 

و ارة الاقافة واإلعالم ويجا  ايش، والتي تت لبها أعمال النق  ال ضائ  التي تقدمبا  01لى سرعات تص  الى إ

ح 
م
 لجمي  القنوات النا لة مجاتا
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 : مجلس إدارة الشركة 
ا
 ثانيا

 تكوين املجلس وتصنيف أعضائه 

تصاالت السعودية عدد أعضا  مجلس إدارة عكر من النشام ااساا ي لكركة اإل حددت املادة ال امسة

الااتية عكرة من الئية حوكمة الكركات  الكركة  رسعة أعضا ، وهو ما يتواف  م  ال قرة لأف من املادة

م 04/00/4116هت املواف  40/01/0247وتاريخ  4116-404-0الصادرة من هيخة السوه املالية  قرارها ر م 

اب م اتتت4104أحد عكر، و د تم    العام املال   عن تصوص عدد ااعضا   ييث اليق  عن ثالثة واليزيد 

م وملدة ثاله سنوات، وي    الجدول التال   ائمة  أسما  41/2/4104    ةمجلس إدارة وديد للدورةال امس

أعضا  مجلس إدارة الكركة    دورته ال امسة، وعضوي هم    مجالس اإلدارة    الكركات املساهمة املدروة 

 ح  فيب السوه املالية و  ل املدروة

 ر املدرجةعضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات املساهمة األخرى املدرجة وغي

 

 عضوية في الشركات غير المدرجة عضوية في الشركات المدرجة اسم العضو م
 تصنيف العضوية

 مستقل غير تنفيذي تنفيذي

1  

 الصق لاملبندس / ع د العزيز  ن ع د هللا  سعادة

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التن ييية 

 ورئيس لجنة ال لشييات وامل افآت

   √ ال يوود ال يوود

2  

 معال  ااستاذ / ميمد  ن ع د هللا ال راش ي

ورئيس لجنة ، تائا رئيس مجلس اإلدارة 

 وعضو اللجنة التن ييية املراوعة،

 الكركة السعوديه للصناعات االساسية  لسا  ف 

 شركة االسرامارات الرائدة شركه التعدين السعودية ل معاد ف 
 

 
√  

3  

 سعادة الدكتور / حمد  ن سليما  القسوم 

 ، عضو لجنة ال لشييات وامل افآت

 وعضو اللجنة التن يييه

  √  ال يوود ال يوود

4  

 ااستاذ / ميمد  ن صالح الدهام معال 

 وعضو لجنة االسرامار ،عضو اللجنة التن ييية
  √  ال يوود ال يوود

5  

 سعادة ااستاذ / إ راهيم  ن عل  ال سن

 لجنة االسرامارعضو 
  √  ال يوود ال يوود

6  

 ادة ااستاذ / ع د العزيز  ن ه دا  الب دا سع

 ،عضو لجنة ال لشييات وامل افآت

 وعضو لجنة املراوعة

 شركة ساف و 

 الكركة السعوديه للصناعات االساسية  لسا  ف 
  شركة السعودي ال رنس ي املالية  √  

7  

 سعادة املبندس / ميمد  ن عمرا  العمرا 

 عضو اللجنة التن ييية

 م   التعاون شركه الراوح  للتا 

  ال ن  السعودي الولي ان 

   شركه سعودي اوريكس للتأو ل التمويل 

 كرديش سوجس السعودية 
 √ √ 

8  

 الض يا  سعادة ااستاذ / ميمد  ن ض يا 

 رئيس لجنة االسرامار
 ال يوود

 شركه القصيم ال  يةح 

 الكركة السعوديه للمتتولات ال اصة 
 √ √ 

9  

 عيلسعادة ااستاذ / صالح  ن عل  ال

 ،ال لشييات وامل افآتعضو لجنة 

 عضو لجنة االسرامارو 

  ن  االسرامار السعودي  

  شركة الصناعات الكبربائيه 

 

  الكركة السعودية للمتتولات ال اصة  √ √ 
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 واللجان مشاركة األعضاء في اجتماعات املجلس 

الجدول التال  لس اإلدارة، وي    م الدورة ال امسة من مج4102م إلى عهاية العام 0/0/4102تما  ال  لة من 

هيه  الل  عقد املجلس ، و د ، وحضور ااعضا  لتل  االوتماعاتواللجا  وتماعات مجلس اإلدارةإعدد 

 ثالثة عكر  لال  لة 
م
 فحاوتماعا

 اسم عضو مجلس اإلدارة م

47 41 49 51 50 54 55 52 53 56 57 51 59 

وب
جم

امل
 

41/0/
41

02
 م

09/4/
41

02
 م

40/2/
41

02
 م

00/3/
41

02
 م

04-
05-

02/6/
41

02
 م

02/7/
41

02
 م

03/7/
41

02
 م

40/7/
41

02
 م

02/9/
41

02
 م

47/
01/

41
02

 م

41/
01/

41
02

 م

01/
04/

41
02

 م

44/
04/

41
02

 م

              05 الصق لع د هللا  ن  املبندس/ ع د العزيز  سعادة  0

              00 معال  ااستاذ/ ميمد  ن ع د هللا ال راش ي  4

              05 ااستاذ/ ميمد  ن صالح الدهاممعال    5

              1 سعادة ااستاذ/ إ راهيم  ن عل  ال سن  2

              05 سعادة الدكتور/ حمد  ن سليما  القسوم   3

              05  دا سعادة ااستاذ/ ع د العزيز  ن ه دا  الب  6

              04 سعادة املبندس/ ميمد  ن عمرا  العمرا   7

              04 الض يا  سعادة ااستاذ/ ميمد  ن ض يا   1

              05 سعادة ااستاذ/ صالح  ن عل  العيل 9

 

 تتارج  لتتدواد  الستت ر أو  ،لشتترو   اصتتةدارة؛ مجلتتس اإل وتماعتتات إااعضتتا  لتت عض وجعتتزى عتتدم حضتتور بعتتض 

    اململكة العربية السعوديةح

 

 لجان املجلس 

 لال 
م
 تشمة واللوائح الصادرة من الجبات ذات العال ة،، واا م4113   فولاير  ةئية حوكمة الكركة املعتمدوفقا

و كم  هيه املجاالت يق  ك ا ة وفاعلية املجلس، دية عمله  ما يالال مة لتأ يك   املجلس اللجا 

ويرادى عند ، س لاتيجيات الكركة ، التقارير املالية ، ترشيح عضو للمجلس ، م افآت ااعضا  والتن ييي  إ

، وإورا ات عملبا ، من     املجلس كتا ة ، وإصدار القرار الال م  يل  ،  مسؤولياتها ككي  اللجا  تيديد 

 حال ة بها على تيو مناساو عرير ذوي الع
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 ف على النيو التال  :ال امسهو د تم  ككي  لجا  املجلس للدورة  ال الية ل

 اللجنة التنفيذية

  الصق لاملبندس / ع د العزيز  ن ع د هللا  سعادة 0
م
 رئيسا

  ميمد  ن ع د هللا ال راش ي / معال  ااستاذ  4
م
 عضوا

  دهام ميمد  ن صالح ال/ معال  ااستاذ  3
م
 عضوا

  حمد  ن سليما  القسوم /  الدكتور سعادة  2
م
 عضوا

  ميمد  ن عمرا  العمرا  / سعادة املبندس  5
م
 عضوا

 

 املبام واملسخوليات:

استتتية و  تتتل ااساستتتية، واملوافقتتتة عليهتتتا  يستتتتا وااعمتتتال امليليتتتة والدوليتتتة للكتتتركة  تتت  مجتتتاالت العمتتت  ااسواملوا تتتتات الستتتنوية التقديريتتتة  وتتتتتتص اللجنتتتة التن يييتتتة  مراوعتتتة اإلستتت لاتيجيات

ة بها وامليددة من     مجلس اإلدارة، و د عقدت اللجنة   حم4102اوتماعاتف  الل عام  ل ستةالصالحيات املنًو

 االسم ر م

 

 رقم االجتماع

 املجموع 01 05 02 03 04 00

       1 الصق لاملبندس / ع د العزيز  ن ع د هللا  سعادة 0

       1 ميمد  ن ع د هللا ال راش ي  / معال  ااستاذ 4

       1 ميمد  ن صالح الدهام / معال  ااستاذ 5

       1 حمد  ن سليما  القسوم /  لدكتور سعادة ا 2

       3 ميمد  ن عمرا  العمرا  / سعادة املبندس  3

 حلشرو   اصة أو بسبا س ر  ارج اململكة العربية السعودية اللجنةاوتماعات  وجعزى عدم حضور بعض ااعضا  ل عض

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت

  الصق لاملبندس / ع د العزيز  ن ع د هللا  سعادة 0
م
 رئيسا

  حمد  ن سليما  القسوم  / سعادة الدكتور  4
م
 عضوا

  ع د العزيز  ن ه دا  الب دا  / سعادة ااستاذ  5
م
 عضوا

  / صالح  ن عل  العيلسعادة ااستاذ  2
م
 عضوا

 املبام واملسخوليات:

  متا وتتتص اللجنتة  مراوعتة عمليتة تصتميم آليتة الركتغي  املالئمتة واملصتاد ة عليهتا وإ رارهتا ووضت  ومراوعتة هي ت  الرواتتا  متا يرناستا مت  معتاي 
م
 عتادال

م
ل وت تورات الستوه، وت  يقبتا ت  يقتا

، والتأكتتد بكتت   ستتنوي متتن هتتالتتإلدارة واملتتوظ    للقيتتام  التتدور امل لتوب، ومراوعتتة هي تت  مجلتتس اإلدارة ورفتت  التوصتتيات ملجلتتس اإلدارة بكتتأ  التغي تلات التتتي يمكتتن إورائيتؤّمن ال تتوافز الال متتة 

مراوعتتتتة سياستتتتة املم تتتتزات والتعويضتتتتات ملجلتتتتس اإلدارة ، وكتتتتيل  استتتتتقاللية ااعضتتتتا  املستتتتتقل   وعتتتتدم ووتتتتود أي  عتتتتارض مصتتتتالح إذا كتتتتا  العضتتتتو يكتتتتغ  عضتتتتوية مجلتتتتس إدارة شتتتتركة أ تتتترى 

 إلحال ها إلى مجلس اإلدارة، 
م
 حم4102ف  الل عام  سعة اوتماعاتو د عقدت اللجنة لواملصاد ة عليها تمبيدا

 رقم االجتماع    االسم ر م

 املجموع 49 46 41 41 45 42 43 44 40

          9 لالصق  املبندس/ ع د العزيز  ن ع د هللا سعادة 1

          9 قسوم  ال حمد  ن سليما / سعادة الدكتور  4

          9 ع د العزيز  ن ه دا  الب دا  / سعادة ااستاذ  5

          9 / صالح  ن عل  العيلسعادة ااستاذ  2
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 لجنة املراجعة 

  د هللا ال راش يميمد  ن ع  / معال  ااستاذ 0
م
 رئيسا

  ع د العزيز  ن ه دا  الب دا   / سعادة ااستاذ 4
م
 عضوا

  / يييب  ن عل  الجول سعادة الدكتور  5
م
 عضوا

    الد  ن ميمد ال وي ر / سعادة ااستاذ 2
م
 عضوا

 املبام واملسخوليات:

 ًالب علتتى تقتتارير ومالحشتتات املراوعتتة الدا ليتتةاللجنتتة  تتاإل إوتترا ات إعتتداد التقتتارير املاليتتة ومترواتهتتا ، كمتتا تقتتوم وتتتتتص اللجنتتة  مراوعتتة السياستتات واإلوتترا ات املاليتتة واإلداريتتة للكتتركة ، و 

ى مجلتتتس اإلدارة وا تتتدا  ليتتتة والستتتنوية   تتت  عرضتتتبا علتتتوالتوصتتتية ملجلتتتس اإلدارة  تعيتتت   املياستتت    القتتتاتوتي   وفصتتتلبم وتيديتتتد أ عتتتابهم والتأكتتتد متتتن استتتتقاللي هم، و دراستتتة القتتتوائم املاليتتتة ااو 

و  لهتتا متتن ااعمتتال  صتتورة  ،  مل وظاتهتتا عليهتتاالتترأي والتوويتتة بكتتأعها، ودراستتة مل وظتتات املياستتا القتتاتون  علتتى القتتوائم املاليتتة وكتتيل  دراستتة   تتة املراوعتتة متت  املياستتا القتتاتون  وإ تتدا

 حم4102ف  الل عام اوتماعات ل ستةإدارة املتاًر    الكركة، و د عقدت اللجنة دورية ومنتشمة، وبما يمكن من تقويم ك ا ة وفاعلية اانك ة الر ا ية و 

 

 االسم ر م
 رقم االجتماع

 املجموع 45 42 43 44 40 41

       1 ميمد  ن ع د هللا ال راش ي/ معال  ااستاذ  0

       1 دا  الب دا   ع د العزيز  ن ه/ سعادة ااستاذ  4

       1 / يييب  ن عل  الجول لدكتور سعادة ا 5

       2 /  الد  ن ميمد ال وي ر سعادة ااستاذ 2

 حلشرو   اصة أو بسبا س ر  ارج اململكة العربية السعودية اللجنةوجعزى عدم حضور بعض ااعضا  ل عض اوتماعات 

 

 لجنة االستثمار

  الض يا  سعادة ااستاذ / ميمد  ن ض يا  0
م
 رئيسا

  ميمد  ن صالح الدهام / معال  ااستاذ 4
م
 عضوا

 إ راهيم  ن عل  ال سن / سعادة ااستاذ 5

 / صالح  ن عل  العيلسعادة ااستاذ 

 
م
 عضوا

2  
م
 عضوا

 املبام واملسخوليات:

والتوصتية  املناستا منهتا، و تد  ةللجنتة  مراوعتة ودراستة فترص االسترامار اإلست لاتيجيس لاتيجيات الكركة، كمتا تقتوم اإللكركة وف   ةسرامارات اإلس لاتيجيوتتتص اللجنة  مراوعة سياسة اإل 

 حم4102ف  الل عام اوتماعات ل  سعة عقدت اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 جج  ال ضور  االسم ر م

 املجموع 44 40 41 09 06 01 01 05 02

          9 الض يا  ميمد  ن ض يا  / سعادة املبندس 0

          9 ميمد  ن صالح الدهام/ تاذ ساا معال   4

          9 إ راهيم  ن عل  ال سن/ سعادة ااستاذ  5

          9 / صالح  ن عل  العيلسعادة ااستاذ  3
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 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة 

/العضتو مجلتس اإلدارة،  أو للترئيس التن ييي رم الكركة أيتة أعمتال أو عقتود فيهتا مصتل ة ووهريتة  اعضتا تلم ت 

 ح، أو اي ش ص ذي عال ة بهمرئيس العمليات املالية للمجموعة،  أو املنتدب

 

 ، وأزواجهم وأوالدهم القصر )الطبيعيين( ملكية أعضاء مجلس اإلدارة

 

 )االدارة التنفيذية(ملكية كبار التنفيذيين، وأزواجهم وأوالدهم القصر 
   عهاية السنة لمل صف  داية السنة لمل صف  

 اسم املدير م

عدد االسبم 

عند  داية 

 ال  لة

أدوات الدين 

    داية 

 ال  لة

عدد االسبم 

   عهاية 

 ال  لة

أدوات الدين    

 عهاية ال  لة

 نس ة التغي ل صا   التغي ل

 - - - اليوجد - اليوجد حمود محمد ابراهيم القصير  1

 - - - اليوجد - اليوجد ابر الحماليفيصل سعيد الس  2

 - - - اليوجد - اليوجد عبدهللا عبدالرحمن الزمامي  3

 - - - اليوجد - اليوجد امين فهد عبدالعزيز الشدي  4

 %0 0 - 8,501 - 8,501 عمر عبدهللا عمر النعماني  5

 - - - اليوجد - اليوجد أيمن صالح سليمان السحيم  6

جداليو خالد محمد حمد الصليع  7  - - - اليوجد - 

 - - - اليوجد - اليوجد سعود عبدالعزيز محمد الشمري  8

 %0 0 - 2,000 - 2,000 خالد حسين صالح بياري  9

 - - - اليوجد - اليوجد شينك اوزير سيردار  10

 - - - اليوجد - اليوجد زياد محي الدين البطل  11

 - - - اليوجد - اليوجد عماد عوده عبدهللا العوده  12

 - - - اليوجد - اليوجد ر مارك كورليفرايس  13

 - - - اليوجد - اليوجد سيريل جوي بورات  14

 - - - اليوجد - اليوجد سوبرا جيوتي داس  15

 - - - اليوجد - اليوجد علي عثمان علي الركبان  16

 - - - اليوجد - اليوجد ماركوس جولدير  17

 - - - اليوجد - اليوجد طارق محمد عناية هللا عناية  18

 

   نهاية السنة )ملخص( بداية السنة )ملخص(  

 االسم م

عدد االسهم 

عند بداية 

 الفترة

وات الدين أد

 في بداية الفترة

عدد االسهم في 

 نهاية الفترة

أدوات الدين في 

 نهاية الفترة

 نسبة التغيير صافي التغيير

 - - - اليوجد - اليوجد الصقيرالمهندس / عبد العزيز بن عبد هللا  سعادة  1

 - - - اليوجد - اليوجد معالي األستاذ / محمد بن عبد هللا الخراشي  2

 - - - اليوجد - اليوجد ذ / محمد بن صالح الدهاماألستامعالي   3

 - - - اليوجد - اليوجد سعادة األستاذ / إبراهيم بن علي الحسن  4

 %0 %0 - 546 - 546 سعادة الدكتور / حمد بن سليمان القسومي  5

 - - - اليوجد - اليوجد سعادة األستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان  6

 %93 (300,000) - 20,920 - 320,920 بن عمران العمرانسعادة المهندس / محمد   7

 %0.1 1,170 - 1,803,347 - 1,802,177 الضحيان سعادة األستاذ / محمد بن ضحيان  8

 %0 0 - 256,650 - 256,650 سعادة األستاذ / صالح بن علي العذل  9
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 ة الشركةحوكم 

  ت  توويته الكتتركة ومرا   هتا فيمتا يستتمب  تتت لحوكمتة الكتتركةف لقتد ت عتش شتركة اإل
م
 متم تتزا

م
تصتتاالت الستعودية تشامتا

م، وجكتتتتم  هتتتيا النشتتتام علتتتى واحتتتد وثالثتتت   4113املوافتتت  فولايتتتر متتتن عتتتام   هتتتت0246 تتت  شتتتبر ذي الحجتتتة متتتن عتتتام 

  ستتت  ُوتتت  متتتواد وبنتتتود تشتتتام حوكمتتتة الكتتتركات الصتتتاد
م
م، كمتتتا 4116ر متتتن   تتت  هيختتتة الستتتوه املاليتتتة  تتت  عتتتام م تتتدأ

م والقواعتد الصتادرة 
ُ
تم ال وكمتة، وذلت  النشتام يت ت  مت  التُنش

ُ
ش

ُ
ت عش العديتد متن املمارستات العامليتة املتم تزة  ت  ت

 عن 
م
عتماد الكتركة سياستة مكتوبتة لإلفصتاح تهتد  إمن الجبات ذات العال ة  اململكة العربية السعودية، فضال

لك لونتت ح عنتته، وتتتم نكتترها  مو تت  الكتتركة اإل ديتتد متتا يجتتا أ  ت صتتح عنتته، ومتتتب ، وكيتتر ، ومتتن املستتؤولإلتتى تي

ومتتن ثتتم فتتإ  الكتتركة  تتد استتتوفش مت ل تتات الئيتتة حوكمتتة الكتتركات الستتعودية االس لشتتادية الصتتادرة متتن   تت  

م متتتتن حيتتتث عتتتتدد 04/00/4116هتتتتت املوافتتت  40/01/0247وتتتتاريخ  4116-404-0هيختتتة الستتتوه املاليتتتتة  قرارهتتتا ر تتتتم 

 حاللجا ، وت وينها، واستقاللية أعضائها، والعديد من مواد النشام اا رى 

و تتت  الجتتتدول التتتتال  ت صتتتي  ملتتتدى ال تتتزام الكتتتركة  الئيتتتة حوكمتتتة الكتتتركات الستتتعودية الصتتتادرة متتتن هيختتتة الستتتوه 

 املالية:

م   رقم املادة وفق الئحة حوكمة الشركات 
تم 

 االلتزام

التزام 

 جزئي

يتم  لم

 االلتزام
 الشرح

    ● الاالاة:  ال قوه العامة للمساهم    0

    ● الرابعة:   سبي  ممارسة املساهم   ل قو بم وحصولبم على املعلومات  4

    ● ال امسة:  حقوه املساهم   املتعلقة  اوتماب الجمعية العامة  5

    ● السادسة : حقوه التصويش  2

    ● رباح ااسبمالسابعة:  حقوه املساهم      أ  3

    ● الاامنة: السياسات واإلورا ات املتعلقة  اإلفصاح  6

    ● التاسعة: اإلفصاح    تقرير مجلس اإلدارة  7

    ● العاشرة : الوظائر ااساسية ملجلس اإلدارة  1

    ● ال ادية عكر : مسؤوليات مجلس اإلدارة  9

01  

 الااتية عكر: ت وين مجلس اإلدارة

 

● 

لدف فتتتتتإ  الجمتتتتت   تتتتت   منصتتتتتا رئتتتتتيس  رة تصتتتتتوص ال قتتتتت 

مجلتتتتتس االدارة والعضتتتتتو املنتتتتتتدب هتتتتتو ل  تتتتتلة مؤ تتتتتته وأ  

 
م
تووتتته مجلتتتس االدارة هتتتو ال صتتت   تتت   التتتوظي ت    علمتتتا

رئتيس تن يتتيي  تعيت     إتته  تد صتدر  ترار مجلتس االدارة

 للكركة

    ● الاالاة عكر: لجا  مجلس اإلدارة واستقاللي ها   00

    ● راوعةالرابعة عكر: لجنة امل  04

    ● ال امسة عكر: لجنة ال لشييات وامل افآت   05

    ● السادسة عكر: اوتماعات مجلس اإلدارة وودول ااعمال  02

    ● السابعة عكر: م افآت أعضا  مجلس اإلدارة و عويضاتهم   03

    ● الاامنة عكر :  عارض املصالح    مجلس اإلدارة  06
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 الرقابة الداخلية 

تشام الر ا ة الدا لية أعد على  وأ  الك   الص يح، أعدت الكركة  أته ججالت ال سا اتيقر مجلس إدارة 

 ي أسس سليمة
ُ
 ح درة الكركة على مواصلة نكاًبا    اليوود أي ش  ييكر   اعلية، واته  وت

تي تقوم وتقوم لجنة املراوعة املنباقة من مجلس اإلدارة  اإلشرا  على أعمال املراوعة الدا لية للمجموعة ال

بك   دوري   يص مدى ك اية وفاعلية تشام الر ا ة الدا لية  ما يمكن من توف ل تقويم مستمر لنشام 

الر ا ة الدا لية ومدى فاعليتهح ويأ   ذل  ضمن أهدا  مجلس اإلدارة    ال صول على ا تناب معقول عن 

 امش لجنة املراوعة    هيا السبي   مدى سالمة تصميم وفاعلية أدا  تشام الر ا ة الدا لية  الكركة، حيث

 من املوضوعات ذات الصلة  أعمال اللجنة ف اوتماعات ستةلو الل العام املال  بعقد 
م
تا كش  اللبا عددا

سرامارات ومراوعة وحدات ااعمال    الكركة وكيل  اال مراوعة القوائم املالية واإل ومنها على سبي  امل

واملوارد البكرية إضافة إلى مراوعة الك كة وأتشمة املعلومات، وذل   يضور س لاتيجية والتنشيمية الكخو  اإل 

املسؤول      املراوعة الدا لية والق اعات ذات العال ة  الكركة، إلى   ل ذل  من املسائ  املتعلقة بس ل 

 ح العم     الكركة من كافة الجواتا

 

 املراجعة الداخلية 

اسركاري موضود  ومستق  بغرض إضافة  يمة وتيس   عمليات املراوعة الدا لية ه  نكاط تأكيدي و 

الكركةح و ساعد املراوعة الدا لية للمجموعة الكركة    تيقي  أهدافبا  توف ل مد   منتشم لتقويم 

وتيس   فاعلية إدارة املتاًر، والر ا ة، والعمليات التي ين وي عليها اادا  الر اب  للكركةح هيا و د ت يت 

دا لية للمجموعة العديد من عمليات املراوعة الدورية وال اصة وال لك ز على اانك ة والوظائر املراوعة ال

ذات املتاًر العالية للعم  على رف  فاعلية وك ا ة وربيية عمليات الكركة والتي شملش على سبي  املاال 

ية املعلومات ووحدات ااعمال مراوعة السياسات واإلورا ات املتعلقة  املك ليات والكخو  االس لاتيجية وتقن

  أته تم 
م
تتاذ إ اإلضافة إلى الق اب املال ، والتي كا  من شأعها ال د من فقد اإليرادات و  ض الت الير، علما

اإلورا ات الال مة ملتابعة معشم ما تضمنته تقارير املراوعة من مالحشات بغرض التيق  من اتتاذ اإلورا ات 

إلى املساهمة    مراوعة القوائم املالية ااولية والنهائية وتعسي  أعمال الجبات التص ييية الال مةح إضافة 

 حالر ا ية ال اروية
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 : توزيع األرباح واملكافآت وتوصيات مجلس اإلدارة 
ا
 ثالثا

  م4102توزيع األرباح املقترحة لعام 

م  وا تت  4102العتتام املتتال   اح  تتاللمليتتو  ريتتال أربتتف111ح3لمقتتدارها أ تتر مجلتتس إدارة الكتتركة تو جتت  أربتتاح أوليتتة 

 مليتتتو  ف111ح4لمقتتتدارها وأوصتتت ب  تو جتتت  أربتتتاح أوليتتتة  ،م4102ريتتال للستتتبم للاالثتتتة أربتتتاب الستتتا قة متتتن العتتتام  31ح4

ريتتال عتتن كتت  ستتبمح وبتتيل  يصتت ح إومتتال  ااربتتاح املو عتتة عتتن ف 0لم  وا تت   4102ريتتال عتتن الربتت  الرابتت  متتن عتتام 

متتتتن القيمتتتتة ااستتتتمية  %ف53لريتتتتال للستتتتبم الواحتتتتد و عتتتتادل   ف3ح5لو  ريتتتتال  وا تتتت  مليتتتت ف7111لم م لتتتتغ 4102عتتتتام 

 :م املقره واملوص ب بها كما يل 4102و د كاتش التو جعات عن عام  للسبمح

 البيان

 إجمالي

 التوزيع

) ماليين 

 الرياالت(

 

نصيب 

 السهم

 )ريال(
 

 تاريخ اإلعالن
 

 تاريخ االستحقاق
 

 تاريخ التوزيع

 07511 م4102ية عن الربع األول توزيعات نقد
 

1715  
 

40/2/4102  
 

31/2/4102  
 

02/5/4102 

 07511 م4102توزيعات نقدية عن الربع الثاني 
 

1715  
 

40/1/4102  
 

42/1/4102 
 

40/6/4102 

 47111 م4102توزيعات نقدية عن الربع الثالث 
 

0 
 

41/01/4102 
 

2/00/4102 
 

41/00/4102 

 47111 م4102لربع الرابع توزيعات نقدية عن ا
 

0 
 

 م01/12/4105  م0/2/4105  م09/0/4105

 3.5  1.111 إجمالي التوزيعات
      

 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

 لغش م افآت وبدالت أعضا  مجلس إدارة الكتركة عتن حضتورهم لجلستات املجلتس واللجتا  املنباقتة عنته  تالل 

 اإلضافة إلى أكول  مسة تن ييي      الكركة  ما فتيهم الترئيس التن ييي/العضتو املنتتدب،  م4102ية السنة املن ه

يوصتتت ي املجلتتتس  صتتتر  م لتتتغ  دتتتتاه، كمتتتاأوفتتت  الجتتتدول  م4102ورئتتتيس العمليتتتات املاليتتتة للمجموعتتتة  تتتالل العتتتام 

 للمادة ل م4102ريال ل   عضو م افأة سنوية لعام لر أف 411ل
م
 :نشام ااساا ي للكركةف من ال22، وفقا

 االفصاح عن المكافآت والتعويضات بشكل عام )بنود(
أعضاء مجلس اإلدارة  

 التنفيذيين

أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين 

 / املستقلين

مجموع ما حصل عليه خمسة من كبار 

 التنفيذيين )بما فيهم الرئيس/العضو املنتدب(

 11ح994ح660ح04 - 111ح421 الرواتا والتعويضات

 61ح666ح412ح0 111ح637 - ال دالت

 71ح090ح692ح00  111ح421ح5 - امل افآت الدورية / أو السنوية

  - - ال  ر التي  زية

ال  ر التي  زية أي  عويضات أو مزايا عيعية 

 أ رى تدف  بك   شبري أو سنوي 

 111ح741 - -

 م افآت مجالس االدارات 

 26ح131ح411ح46 111ح197ح5 111ح421 مجموب التعويض وااور
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 إقرارات مجلس اإلدارة 
 السعودية  مايل : اإلتصاالتمجلس إدارة شركة يقر 

   ح الك   الص يح أعدت ججالت ال سا اتا 

  يأ  تشام الر ا ة الدا لية أعد على أسس سليمة 
ُ
   ح  عالية وت

  احًب   درة الكركة على مواصلة نكاال يوود لدى املجلس أي ش  ييكر بكأاته 

 ملعاي ل املياس ة الصادرة عن البيخة السعودية للمياس     م4102لعام  تم إعداد القوائم املالية املوحدة 
م
وفقا

  حالقاتوتي  

  أو أكثل من ااسبم املصدرة للكركة  الل عام 3أي ش ص ً يي  أو اعت اري تمل   عنلم يتم إ الغ الكركة %

 حم4102

 يوي  إلى أسبم أو أي حقوه  يار أو ميكرات ح  اكتتاب أو حقوه مكابهة ال يوود أي أدوات دين  ا لة للت

 حم4102أصدرتها أو مني ها الكركة  الل عام 

  اي أدوات دين  ا لة لالس لدادح م4102ال يوود أي اس لداد أو شرا  أو إلغا   امش  ه الكركة  الل عام 

 لس إدارة الكركة أو أحد ك ار التن ييي   عن أي ال يوود أي ترتي ات أو ات اه تنا ل  موو ة أحد أعضا  مج

 راتا أو  عويضح

  أحد مساهمي الكركة عن أي حقوه    اارباحح ةال يوود أي ترتي ات أو ات اه تنا ل  موو 

  فيه وتوود أو كاتش توود فيه مصل ة ووهرية احد أعضا  مجلس ت و  الكركة ال يوود أي عقد 
م
اإلدارة ًرفا

 أو  ورئيس العمليات املالية للمجموعة أو اي ش ص ذي عال ة  أي منهمحي/العضو املنتدب الرئيس التن ييأو 

 لم تقدم الكركة  رض تقدي من أي توب اعضا  مجلس إدارتها أو ضمنش أي  رض عقده واحد منهم م    لهح 

  أ واوبم أو أوالدهم  اليوود أي حقوه  يار أو حقوه إكتتاب  عود إلعضا  مجلس اإلدارة أو ك ار التن ييي   أو

 القصرح 

  ال توود أي أحداه الحقة ووهرية تؤثر على سالمة املركز املال  للكركة وتتائا عملياتها حدثش بعد عهاية العام

 حم4102 من عام ولم يتم توضييبا  تال  اإلعال  عن التوصية  تو جعات أرباح للرب  الراب 

 تي ظ على القوائم املاليةح  دى رأيه دو  أ  املراو  ال ارج  للكركة  د أ 
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 التوصيات 

 :للكركة  ما يل العادية السعودية الجمعية العامة  اإلتصاالتيوص ي مجلس إدارة شركة 
 

 مح50/04/4102املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املن هية     ح0

نة املاليتتتتتتتتتة املن هيتتتتتتتتتة  تتتتتتتتت  املوافقتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتى تقريتتتتتتتتتر مراويتتتتتتتتت  حستتتتتتتتتا ات الكتتتتتتتتتركة، وال ستتتتتتتتتا ات ال تاميتتتتتتتتتة للستتتتتتتتت ح4

 مح50/04/4102

ف ريتال  0 م  مقتدار ل4102املوافقة على ا  لاح مجلس اإلدارة تو ج  أرباح عن الرب  الرابت  متن العتام املتال   ح5

% متن القيمتة االستمية للستبمف  اإلضتافة إلتى متا تتم تو جعته  01ف مليار ريال ل 4 للسبم  م لغ اومال  ي لغ ل

ف ريال للستبم  ييتث يصت ح إومتال  التربح املتو ب عتن  3ح4  م ال الغ ل4102لى من عام عن الاالثة أرباب ااو 

م للمستتاهم   املقيتتدين 4102ربتتاح الربتت  الرابتت  أحقيتتة أف ريتتال للستتبم، وستتت و  3ح5م ل4102العتتام املتتال  

هتت  47/16/0256   ججالت تداول  نهاية تداول يوم انعقتاد الجمعيتة وستيتم صتر  ااربتاح يتوم ال متيس 

 م، وترحي  ما ت قى من صا   اارباح لألعوام القادمةحف06/12/4103املواف  

 تيتتتتار مراوتتت  حستتتا ات الكتتتتركة املرشتتتح متتتن   تتتت  لجنتتتة املراوعتتتة ملراوعتتتتة القتتتوائم املاليتتتتة إاملوافقتتتة علتتتى  ح2

 م وال ياتات املالية الرب  سنوية وتيديد أ عا هح4103للعام 

ف ألتتر ريتتال ل تت  عضتتو عتتن الستتنة املاليتتة 411لتتس اإلدارة  وا تت  لاعضتتا  مج املوافقتتة علتتى صتتر  م افتتأة ح3

 مح50/04/4102املن هية    

 مح50/04/4102إ را  ذمة أعضا  مجلس اإلدارة عن السنة املن هية     ح6

 و  ميالدية ملدة ثاله سنوات سادسةإدارة وديد للدورة الاتتتاب مجلس  ح7
م
 استلوب التصتويش ال لاكمتي فقا

   .م41/12/4103 ت دأ من 

 

 

 

 

 

 



  

 

41 
 

م4102التقرير السنوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهمي شركة االتصاالت السعودية لعام   
 

 :الخاتمة
 الكتتكر ملقتتام  تتادم ال تترم   الكتتري    امللتت   -بعتتد شتتكر هللا عتتز ووتت  علتتى توفيقتته -يتقتتدم مجلتتس إدارة الكتتركة 

 تتتن ع تتتد العزيتتتز آل ستتتعود مقتتتر  ولتتت  عبتتتده اامتتت   صتتتاحا الستتتمو املل تتت  اام تتتل و  تتتن ع تتتدالعزيز آل ستتتعود ستتتلما  

وح ومتنتتتتتا الرشتتتتتيدةح  ع تتتتتد العزيتتتتتز آل ستتتتتعود تتتتتن د  تتتتتن تتتتتتاير ميمتتتتتصتتتتتاحا الستتتتتمو املل تتتتت  اام تتتتتل وولتتتتت  ولتتتتت  عبتتتتتده 

مكتتتيدين  التتتدعم والرعايتتتة والر تتتجي  التتتيي تلقتتتاه الكتتتركة متتتنهم  تتت  ستتتعيها لت تتتوير أدائهتتتا وتيستتت    تتتدماتها، كمتتتا 

يتقتتتتدم مجلتتتتس إدارة الكتتتتركة  الكتتتتكر والتقتتتتدير لعمتتتتال  الكتتتتركة ومستتتتاهميها الكتتتترام علتتتتى ثقتتتت هم، ولجميتتتت  متتتتوظ   

، ويؤكتتتد املجلتتتس ستتتي  الكتتتركة لت تتتوير   أعمتتتالبم، ول تتت  املتعتتتامل   معبتتتاالصتتتبم وت تتتاتيهم  تتت  أداالكتتتركة علتتتى إ 

، ويتتتتدم ااهتتتدا  االوتماعيتتتة، ويؤكتتتد امل اتتتتة لعمتتتال ، وييقتتت  ت لعتتتات املستتتاهم  أعمالبتتتا  متتتا يللتتتي احتياوتتتات ا

    اململكة العربية السعودية ح اإلتصاالتالريادية للكركة      اب 

 

 

 

 



  

 
 

    
 شــركة مســاھمة ســعـودية      
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  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

٨  

ى  تتمثل األنشطة الرئيسة للمجموعة في توفير وتقديم خدمات االتصاالت والمعلومات واإلعالم، وتشمل أغراضھا عل
   سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

  إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة والمتحركة.  .أ 
  توصيل وتقديم خدمات االتصاالت المختلفة إلى العمالء وصيانتھا وإدارتھا.  .ب 
ات   .ج  داد الخطط والدراس ة إع ة والمالي واحي الفني ع الن ن جمي دمات االتصاالت م وفير خ ذ وت وير وتنفي ة لتط الالزم

واإلدارية. وإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية في مجال االتصاالت وتقديم أو الحصول على الخدمات االستشارية التي 
  تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمالھا وأوجه نشاطھا.

ا  التوّسع في شبكات ونظم  .د  ي توصلت إليھ دات الت زة والمع ق استخدام أحدث األجھ االتصاالت وتطويرھا عن طري
  تقنية االتصاالت خصوصاً في مجال تقديم الخدمات وإدارتھا.

اتف   .ه  توفير المعلومات والتقنيات واألنظمة المعتمدة على المعلومات للعمالء بما في ذلك إعداد وطبع وتوزيع أدلة الھ
النشرات والمعلومات والبيانات وتوفير وسائل االتصال الالزمة لنقل خــدمات (اإلنترنت) بما ال واألدلة التجارية و

م ( وزراء رق ـرار مجلس ال ع ق ـارض م اريخ ١٦٣يتع ة، ١٤١٨/  ١٠/  ٢٣) بت ي العام ـ وخدمات الحاسب اآلل ھ
ان  دمھا الشركة سواء ك ي تق ق بأنشطة االتصاالت أو الخدمات الت ك ألغراض اإلعالم أو وغير ذلك مما يتعل ذل

  التجارة أو الدعاية أو أية أغراض أخرى تراھا الشركة مناسبة.
ميم   .و  وير وتص ع وتط ويق وبي نيع وتس أجير وتص تالك وت راء وام دير وش تيراد وتص ة واس ة والتجزئ ارة الجمل تج

ك الشبكات الثا ا في ذل ة بم ة وتركيب وصيانة أجھزة ومعدات ومكونات شبكات االتصاالت المختلف ة والمتحرك بت
اوالت  ال المق ام بأعم ديم الخدمات والقي ة األخرى وتق ي والممتلكات الفكري رامج الحاسب اآلل والخاصة، وكذلك ب

  المتعلقة بشبكات االتصاالت المختلفة.
  استثمار عقارات الشركة وما قد يترتب على ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة.  .ز 

 
ات األخرى السعودية ولھا فضالً عن ذلك  أن تؤسس شركات أخرى وأن تشترك مع الشركات والمؤسسات أو الھيئ

ا أو  واألجنبية التي تزاول أعماالً شبيھة أو مكملة ألعمالھا أو التي قد تعاونھا على تحقيق غرضھا أو أن تشتريھا كلھ
  جزءاً منھا.

  
ة لخدمات االنترنت واالتصاالت المحدودة (إس ت ول المتقدمة ي سي الشركة العربي ة  -(أول سابقاً) )للحل  المملك

  :العربية السعودية
  

ل إلركة العربية لخدمات اإلنترنت واالش تأسست ديم ٢٠٠٢تصاالت (ذات مسئولية محدودة) في أبري م، وتعمل في تق
اتإلت وتشغيل مشاريع اخدمات اإلنترن ل ومعالجة المعلوم  عةمجمو حازت و السعودي،ي السوق ف تصاالت ونق

ى حصة م٢٠٠٧في ديسمبر  تصاالت السعوديةاإل ة لخدمات اإلنترنت واالش% من ١٠٠ عل  تصاالتإلركة العربي
 .سعودي مليون لایر ١٠٠والبالغ رأس مالھا 

  
  :المملكة العربية السعودية –تصاالت لالستثمار التجاري المحدودة شركة اإل

  
ت ركة اإل تأسس تثمار ش االت لالس اري تص ئو(التج دودة) ذات مس وبر لية مح ي اكت ي م٢٠٠٧ف ة  ف ة العربي المملك
ل شركة االتصاالت السعوديةمن برأس مال مليون لایر سعودي  السعودية ك ، قب ي تمتل رأس  % من١٠٠نسبة والت

ركة ال الش رض  م بكات ابغ يانة ش غيل وص التصاالت إلتش بكات الحاسب  وأعم م ش ينظ ت  اآلل بكات االنترن وش
  .ي السوق السعوديوتعمل ف تصاالت وتقنية المعلوماتإلظم وبرامج اانة وتشغيل وتركيب نوصي

  
  مملكة البحرين: –البحرين (ش. م. ب. م)   فيفاشركة 

  
ال  م بمملكة البحرين٢٠٠٩البحرين (ش. م. ب. م) في فبراير  شركة فيفاتأسست  رأس م ي ٧٥ب ار بحرين ون دين  ملي

والي  ادل ح ا يع عر  ٧٤٦أي م عودي بس ون لایر س اريخملي ك الت ي ذل ا ف االت  الصرف كم ركة االتص ل ش ن قب م
تصاالت المتنقلة إل، وتعمل ھذه الشركة في كافة خدمات ا رأس مال الشركة % من١٠٠نسبة  والتي تمتلك، السعودية



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

٩  

دأت التشغيل التجاري إلوا تصاالت الدولية والنطاق العريض والخدمات األخرى ذات الصلة بالسوق البحرينية، وقد ب
 م.٢٠١٠مارس  ٣في 

  
  :المملكة العربية السعودية -شركة عقاالت المحدودة 

  
ون لایر سعودي  ١٠برأس مال  في المملكة العربية السعوديةم ٢٠١٣ مارسشركة عقاالت المحدودة في  تأسست ملي

ة في تعمل ھذه الشركة و ، رأس مال الشركة % من١٠٠نسبة والتي تمتلك ، من قبل شركة االتصاالت السعودية اقام
ارات وا دمات االستش ديم خ اوالت وتق ار والمق تثمار وادارة العق ك واس ركة وتمل الح ش دير لص تيراد والتص الس

 .علماً بأن الشركة لم تقم بممارسة أية انشطة بعد، تصاالت السعوديةاإل
 

  :المملكة العربية السعودية –(برافو) شركة االتصاالت العامة
 

ت ركة  تأسس ة (ش االت العام و)االتص ي  براف ر ف عودية، م٢٠٠٢فبراي ة الس ة العربي ي المملك ازت ف ركة  وح ش
و)شركة  % من١٠٠نسبة  لىعم ٢٠١٤في يناير  اإلتصاالت السعودية ة (براف الغ  االتصاالت العام ا  رأس والب مالھ

ة  فيتعمل ھذه الشركة ، و لایر سعوديمليون  ٢٠٠ ة االعمال الكھربائية وشبكات االتصاالت وتجارة الجمل والتجزئ
زة االتصاالت تيراد وتسويق وتركيب وصيانة اجھ ة واس زة الكھربائي لكية واالجھ لكية  في اجھزة االتصاالت الس الس

   ).٣٥(انظر ايضاح  والالسلكية وتقنية المعلومات المرخصة.
  

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

رال القابضة تأسست و  شركة إنتغ ة في  م٢٠٠٩في يوني ال  البحرينمملك رأس م ي ٢٨ب ار بحرين ون دين ا  ملي أي م
اريخ ٢٨١يعادل حوالي  ك الت ا في ذل ون لایر سعودي بسعر الصرف كم ل شركة االتصاالت السعودية ملي ، من قب

ك  ت تمتل ي كان بة والت ن٥١نس ركة % م ال الش مبر  ، رأس م ي ديس عودية ٢٠١١وف ركة االتصاالت الس م زادت ش
وى  % ،٧١% لتبلغ ٢٠ حصتھا بنسبة وھي شركة قابضة تملك حصصاً في شركات تعمل في مجال خدمات المحت

   في دول الخليج. واإلعالم الرقمي
  

  المملكة العربية السعودية - (سيلكو)المحدودة  المتقدمةشركة سيل 
  

يل  تأسست ركة س ةش اير  المتقدم ي ين عودية ف ة الس ة العربي ي المملك دودة ف ل٢٠٠٨المح ة  م وتعم ارة الجمل ي تج ف
ع  اآلليتصاالت وخدمات الحاسب إلمعدات اأجھزة وتصاالت وإلابطاقات  خدمات شحنوالتجزئة في  ادة بي وبيع وإع
ة، وتعمل الشركة في الإلكافة خدمات ا  سوق السعوديتصاالت الثابتة والمتنقلة وصيانة وتشغيل المجمعات التجاري

روع في البحرين و انعُ ولھا ف ى حصةم ٢٠١١في ديسمبر  تصاالت السعوديةإلة اشرك و حازت م % من ٦٠ عل
 مليون لایر سعودي.١٠٠ رأس مالھا والبالغ المحدودة المتقدمةشركة سيل 

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

 
ويتية (فيفا) والبالغ تصاالت الكإل% من شركة ا٢٦م على نسبة ٢٠٠٧تصاالت السعودية في ديسمبر إلحازت شركة ا

ا  رأس والي  ٥٠مالھ ادل ح ا يع ويتي أي م ار ك ون دين ك  ٦٨٧ملي ي ذل ا ف عر الصرف كم عودي بس ون لایر س ملي
 ٤التاريخ، وتعمل ھذه الشركة في مجال خدمات الھاتف الجوال في السوق الكويتي ، وقد بدأ التشغيل التجاري لھا في 

ة إلة تدير شركة اتصاالت السعوديإلم.مجموعة ا٢٠٠٨ديسمبر  ا بطريق تثمارھا فيھ تصاالت الكويتية (فيفا) وتعالج اس
  التوحيد لسيطرتھا على السياسات المالية والتشغيلية وذلك بسبب تمثيلھا في مجلس إدارتھا بأغلبية األعضاء.

  
  :جمھورية اندونيسيا –شركة بي تي أكسيس تيليكوم اندونيسيا 

  
د حصلت شركة بي تي أكسيس تيليكوم ع لى رخصة تشغيل شبكة الھاتف الجوال بتقنية الجيل الثالث في اندونيسيا، وق

ام  ن ع ع األول م ي الرب ة ف دماتھا التجاري ديم خ دأت بتق ركة ام ب٢٠٠٨ب ازت ش ية. ح وق االندونيس االت إلالس تص
ي أكسيس ٥١السعودية على نسبة  ي ت وم في% من شركة ب بتمبر  تيليك الغ رأس٢٠٠٧س ا  م والب ون  ٧٫٨مالھ تريلي

ادل  ا يع اريخ. وفي  ٣٫٢حوالي روبية اندونيسية أي م ك الت ا في ذل ار لایر سعودي بسعر الصرف كم ل  ٦ملي أبري



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
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١٠  

غ ٢٩،١٠م زادت الشركة حصتھا بنسبة ٢٠١١ تثمار ٨٠٫١٠% لتبل ذا االس ادة تصنيف ھ م إع ك ت ى ذل اء عل % وبن
تركة، و تم استخدام القيمة العادلة لصافي األصول في كاستثمار في الشركات التابعة بدالً من استثمار في مشاريع مش

ي ٢٩٫١٠نسبة  الشركة استحواذوذلك الحتساب الشھرة الناتجة من  ٢٠١١أبريل  ٦ % كحصة إضافية في شركة ب
ع  ة الرب ا في نھاي اء منھ م االنتھ ي ت ة والت ك القيم د تل تي أكسيس تيليكوم االندونيسية من واقع التقارير الخاصة بتحدي

ابًقا للشھرة. ٢٠١١من عام   ابعالر الغ المسجلة س ع المب ادة توزي ك إع ى ذل د ترتب عل و  ٣٠في  م، وق  م٢٠١٣يوني
  قامت المجموعة بإعادة تصنيف استثمارھا في شركة بي تي أكسيس تيليكوم كأصول محتفظ بھا للبيع 

  
ع اكملت ، ٢٠١٤مارس  ١٩ بتاريخو  ى جمي ة من المجموعة صفقة البيع بعد الحصول عل ات الالزم الجھات الموافق

  ).٣٤ رقم (إنظر ايضاح التنظيمية في  اندونيسيا
    

  :اإلمارات العربية المتحدة –تصاالت المحدودة إلشركة أوجيه ل
  

ديھا قابضة تصاالت المحدودة ھي شركة إلشركة أوجيه ل ة المتحدة ول ارات العربي ة اإلم ي بدول ارة دب مسجلة في إم
على  شركة االتصاالت السعوديةتصاالت في تركيا وجنوب أفريقيا. حازت إلعمل في قطاع اثمارات في شركات تاست

بة  ه ل٣٥نس ركة أوجي ن ش ل إل% م ي أبري الغ رأس م٢٠٠٨تصاالت ف ا  والب ا  ٣٫٦مالھ ي أي م ار دوالر أمريك ملي
  مليار لایر سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ.  ١٣٫٥حوالي يعادل 

  
  ماليزيا: –ج جي إس إم القابضة مجموعة بيناريان

  
ة ١٠٠كانت تمتلك  في ماليزيا  بيناريانج الماليزية شركة استثمارية قابضة % من مجموعة ماكسيس القابضة الماليزي

)Maxisةتصاالت المتنقلة في ماليزيا والتي لم تكن مدرجة إل) التي تعمل في قطاع ا ة بالسوق المالي د الماليزي م ، وق ت
وفمبر ھر ن ي ش رح ٢٠٠٩ ف ذلك ٣٠م ط اً ل ام وأدرجت تبع اب الع يس لالكتت ھم ماكس ن أس ي % م ة ف وق المالي الس

، وبذلك انخفضت نسبة ملكيتھا في شركة ماكسيس ٢٠١٢في شھر يوليو % ٥ أخرى تبلغ حصة ، كما تم بيعالماليزية
  ). ٧. (انظر ايضاح رقم ) Aircel -( شركة إيرسيل  الھند دولةاستثمارات أخرى في كما يوجد لديھا %. ٦٥إلى 

  
ى نسبة إلحازت شركة اوقد  بتمبر  مجموعة% من ٢٥تصاالت السعودية عل انج في س الغ رأس م٢٠٠٧بيناري  والب

  مليار لایر سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ. ٢٣مليار رينجت ماليزي أي ما يعادل حوالي  ٢٠٫٧مالھا 
  

  :المملكة العربية السعودية –ة الشركة العربية للكوابل البحرية المحدود
  

دودة تأسست ة المح ل البحري ة للكواب ركة العربي ة)  الش دودة مختلط ئولية مح بتمبر  (ذات مس ي س م بغرض ٢٠٠٢ف
تصاالت إلودية وجمھورية السودان لتمرير اإنشاء وتأجير وإدارة وتشغيل كيبل بحري يربط بين المملكة العربية السع

ة المحدودة في  بينھما وأي دول أخرى. وقد و بدأ النشاط التشغيلي للشركة العربية للكوابل البحري م، ٢٠٠٣شھر يوني
ت  ركة وتملك عودية االتصاالتش بتمبر  الس ي س ى م٢٠٠٢ف بة  عل ة ٥٠نس ل البحري ة للكواب ركة العربي ن الش % م
  .سعودي مليون لایر ٧٥ مالھا رأس والبالغ المحدودة

  
  :المملكة العربية السعودية –ية (عربسات) تصاالت الفضائإلالمؤسسة العربية ل

  
ل  ـية في أبري وفر عربسات عدداً من ١٩٧٦تم إنشاء ھذه المؤسسة من قبل الدول األعضاء في الجامـعة العربـ م. وت

ية  ا وبصورة أساس ي نطاق تغطيتھ ة القطاعات الرسمية والخاصة ف ى كاف دول األعضاء إضافة إل ذه ال الخدمات لھ
  سط.منطقة الشرق األو

  
ة  ة الھاتفي اً: الخدم ة حالي ةتشمل الخدمات المقدم وني، بث  اإلقليمي اكس وتلكس)، بث تلفزي ات، ف ل بيان (صوتية، نق

  إذاعي إقليمي، خدمات استعادة الخدمة وتأجير ِسعات على أساس سنوي أو شھري.
ازت ركة ا ح عودية إلش االت الس ل تص ي أبري ى حصة١٩٩٩ف ة العربي٣٦٫٦٦ م عل ن المؤسس االت إلة ل% م تص

ات) الغ الفضائية (عربس ا رأس والب ا  ٥٠٠ مالھ ي م ون دوالر أمريك ادل ملي ون لایر ١٫٨٧٥يع عودي ملي عر  س بس
  الصرف كما في ذلك التاريخ.

  



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

١١  

  :المملكة العربية السعودية –تصالإلشركة مراكز ا
  

ديم خدمات مراكز ا(ذات مسئولية محدودة مختلطة)  تصالإلشركة مراكز ا تأسست دليل إللتق تصال و استعالمات ال
ز  ركة أيج ع ش مبر   )Aegis(م ة ديس ي نھاي عودية ، و٢٠١٠ف ة الس ة العربي ت م بالمملك ركة ا تملك االت إلش تص

مليون  ٤٫٥ والبالغ رأس مالھا تصالإلشركة مراكز ا من %٥٠حصة تبلغ حوالي على م٢٠١٠في ديسمبر  السعودية
  سھم). ٤٥٠،٠٠٠سھم من أصل  ٢٢٥،٠٠١األسھم المملوكة ( عدد  لایر سعودي

  
  :المملكة العربية السعودية -شركة سفاير المحدودة 

 
و  تأسست ي يوني ة السعودية ف ة العربي ي المملك فاير المحدودة ف غ ٢٠١٤شركة س ال يبل رأس م ون لایر  ١٠٠م ب ملي

ك  بة  مجموعةسعودي وتمتل فاير ، ويشمل نطاق عمل ھ١٠٠االتصاالت السعودية نس ذه الشركة % من شركة س
واد  دات االنترنت وم لكية ومع تجارة الجملة والتجزئة في أجھزة وأنظمة الحاسب األلي و االتصاالت السلكية و الالس
دمات  ع خ ة وبي ع األلي اط البي دات نق ي ومع دفع األل زة ال ة وأجھ زة الكھربائي ار واألجھ ة و االعالن وقطع الغي الدعاي

ع الخدماتمشغلي االتصاالت وإنشاء مراكز االتصاال اريخ  .ت والبيع وبي م إصدار السجل التجاري للشركة بت  ١٤ت
  ، وعليه فإن الشركة لم يتم توحيدھا من ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة. م٢٠١٥يناير 

  
 السياسات المحاسبية الھامة -٢

 
ارف عليھ بة المتع ايير المحاس اً لمع ة وفق دة المرفق ة الموح وائم المالي داد الق م إع عودية ت ة الس ة العربي ي المملك ا ف

والصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتتضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة القوائم المالية للشركة 
  م.٢٠١٤ديسمبر  ٣١وشركاتھا التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة للسنة المنتھية في 

  
لمتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة المدرجة أدناه مع السياسات المحاسبية المبينة تتفق السياسات المحاسبية الھامة ا

  .م٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  المدققةفي القوائم المالية الموحدة 
  

إذا كانت ذات  المجموعة،األرصدة والمعامالت داخل المجموعة وأية مكاسب غير محققة ناتجة من المعامالت داخل 
  أھمية نسبية، يتم استبعادھا عند إعداد القوائم المالية الموحدة.

  
ة السعودية استخدام  ة العربي ا في المملك ارف عليھ ايير المحاسبة المتع اً لمع ة الموحدة وفق يتطلب إعداد القوائم المالي

الغ األصول والخصوم واإلفصاح عن األصو ي مب ؤثر ف ي ت بية واالفتراضات الت ديرات المحاس ات التق ل وااللتزام
  المحتملة في تاريخ القوائم المالية الموحدة وعن مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل فترة القوائم المالية الموحدة.

  
  في ما يلي ملخص ألھم السياسات المحاسبية:

  
  أسس التوحيد ١ -٢
  

  الشركات التابعة
  

ا السيطرة كشركا ارس المجموعة عليھ ي تم تم تصنيف الشركات الت ى ي درة عل ا الق ة. وتعرف السيطرة بأنھ ت تابع
ة  استخدام، أو توجيه استخدام، أصول منشأة أخرى الكتساب منافع اقتصادية. يبدأ توحيد القوائم المالية للشركات التابع

  ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة اعتباراً من تاريخ السيطرة وينتھي بفقدانھا.
  
  الموحدةفترة القوائم المالية  ٢-٢
  

  تبدأ السنة المالية للمجموعة في أول يناير وتنتھي بنھاية شھر ديسمبر من كل عام ميالدي.
   
  النقد وما يماثله ٣-٢
  

تحقاق  رة اس يولة ذات فت ة الس تثمارات عالي وك واالس دى البن ي الصناديق واألرصدة ل د ف ه النق ا يماثل د وم يشمل النق
  ھا وفيما عدا ذلك تصنف استثمارات قصيرة األجل.يوماً أو أقل من تاريخ شرائ ٩٠قدرھا 

  



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

١٢  

  حسابات المدينين ٤-٢
  

راد المستحق  ا اإلي واتير مضافاً إليھ ة الف ل قيم ي تمث ة للتحقق الت ة القابل دينين بصافي القيم يظھر رصيد حسابات الم
 المتعلق برسوم االستخدام غير المفوترة ناقصاً مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا. 

  قاصة الحساباتم ٥-٢
  

ا إجراء مقاصة بشكل  لدى المجموعة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصاالت خارجية و جھات أخرى تتضمن بموجبھ
  دوري مع تلك الجھات بحيث يتم مقاصة األرصدة المدينة والدائنة لنفس المشغل الخارجي أو الجھات األخرى. 

  
  مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا ٦-٢
  

عة بدراسة حسابات المدينين لتكوين المخصصات الالزمة لمواجھة المشكوك في تحصيله منھا، ويراعى تقوم المجمو
عند تكوين المخصص نوع الخدمة المقدمة (جوال، خطوط ثابتة، خدمات معطيات، تسويات دولية، ... الخ) وفئة 

  حالة االقتصادية العامة.العميل والعمر الزمني للدين، وخبرة المجموعة في تحصيل الديون السابقة وال
  
  المخزون ٧-٢
  

يتم تسجيل المخزون، الذي يتكون بشكل أساسي من كوابل وقطع غيار ومستھلكات، باستخدام متوسط التكلفة المرجح 
ً من أصول الشبكة، مثل المعدات  صاٍف من المخصصات. يتم تسجيل بنود المخزون التي تعتبر جزءاً أساسيا

ال يمكن نقلھا من المقسم، ضمن بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات. وتسجل بنود  االحتياطية للطوارئ التي
  المخزون الموجودة في عھدة المقاول المسئول عن رفع كفاءة وتوسعة الشبكة ضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ .

 
اسة حركة المخزون بشكل تقوم المجموعة بتكوين مخصص للمخزون المتقادم والبطيء الحركة وذلك بناًء على در

منفصل لألصناف الرئيسية. وعندما يكون ھذا اإلجراء غير عملي، يتم تكوين المخصص على أساس مجموعات أو 
فئات من أصناف المخزون، على أن يراعى التأكد من أن األصناف الفردية التي قد تتطلب إجراء تخفيض جوھري  

  ين المخصص.في قيمتھا قد تم أخذھا في االعتبار عند تكو
 
  الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستھالك ٨-٢
  

ة لتسجيل الممتلكات والمنشآت  اإلتصاالتقطاع م، لم يحتفظ ١٩٩٨مايو  ٢قبل  )١( ة تفصيلية كافي ات تاريخي ببيان
ا م م تحويلھ ي ت دات الت  ن قطاعوالمعدات وفق التكلفة التاريخية، ولذا تم تسجيل كافة الممتلكات والمنشآت والمع

ين ١٩٩٨مايو  ٢تصاالت إلى الشركة في إلا ويم محلي راء تق ه الشركة وبمساعدة خب ذي قامت ب ويم ال م طبقاً للتق
 ودوليين. 

 
 وفيما يلي األسس الرئيسية المستخدمة في التقويم:

  قيمة التقويم        األراضي  -          

  تكلفة االستبدال المستھلكة    المباني والمنشآت والمعدات -           
  

ة  ١في ما عدا ما ورد في الفقرة () ٢( ) أعاله يتم تسجيل الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تقتنيھا المجموعة بالتكلف
  التاريخية.

  
ة  )٣( واد والعمال ـين والم ك أتعاب المقاول ا في ذل ل، بم ى نقطة التوصيل للعمي ات حت ع النفق تشمل تكلفة الشبكة جمي

 ي الخدمة. المباشرة، حتى تاريخ وضع ھذه األصول ف
  

ى  )٤( ت عل ة القسط الثاب تخدام طريق تثناء األراضي باس دات باس آت والمع ات والمنش تھالك الممتلك اب اس تم احتس ي
 األعمار التشغيلية التقديرية لألصول حسب ما يأتي:

  
 

  



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

١٣  

 عدد السنوات 
 ٥٠  – ٢٠ المباني

 ٢٥  –  ٣  تصاالت إلشبكة ومعدات ا
 ٨  –  ٢                               األصول األخرى                  

    
يتم إثبات مصروفات اإلصالح والصيانة عند حدوثھا. إال إذا كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشغيلي لألصل،  )٥(

 وفي كلتا الحالتين تتم رسملتھا.
  

دات  )٦( آت والمع ات والمنش تبعاد/بيع الممتلك ن اس ة م ائر الناتج ب والخس د المكاس تم تحدي ة ي ة القيم ك بمقارن وذل
 المتحصلة مع القيمة الدفترية لألصول المستبعدة/المباعة وتدرج المكاسب والخسائر في قائمة الدخل الموحدة. 

  
ى  )٧( ة إل افع ومخاطر الملكي ل جوھري لمن ا تحوي تم فيھ يتم تصنيف إيجارات الممتلكات والمنشآت والمعدات التي ي

ا تم إثب ة المجموعة كإيجارات رأسمالية. ي ة لألصل أو القيم ة العادل أته بالقيم اريخ نش ت اإليجار الرأسمالي في ت
ا  زأين ھم ى ج ار إل ات اإليج ن دفع ة م ل دفع ة ك تم تجزئ ل. وي ا أق ار، أيھم دفعات اإليج ى ل د األدن ة للح الحالي
ا د اإليج زام عن عق ة االلت ي قيم نقص ف ة وال نة الحالي ى دخل الس ه عل ذي يجب تحميل ويلي ال ر المصروف التم

 الرأسمالي.
  

 يتم استھالك األصول المستأجرة بموجب إيجارات رأسمالية على مدى األعمار اإلنتاجية لتلك األصول. )٨(
  

د  )٩( دة العق اجي أو م ا االنت ى عمرھ از (إن وجدت) عل يتم استھالك الموجودات الثابته الخاضعة لعقود حقوق االمتي
 أيھما أقصر.  

  
  تكاليف برامج الحاسب اآللي ٩-٢
  

رسملة التكاليف المتعلقة ببرامج التشغيل والتطبيقات التي يتم شراؤھا من المورد حينما تفي بمعايير الرسملة، يتم  )١(
ومنھا تحسين القدرة اإلنتاجية ألصل من األصول أو أن تزيد بشكل ملحوظ العمر اإلنتاجي لألصل، ويتم إطفاؤھا 

 على فترة االنتفاع بھا. 
 
ا تخصيص مجموعة عمل يتم رسملة تكاليف برامج التش )٢( ايير الرسملة، ومنھ غيل المطورة داخلياً إذا استوفت مع

 داخلية معينة لتطوير البرامج وأن يمكن تحديد التكاليف ذات العالقة بسھولة، ويتم إطفاؤھا على فترة االنتفاع بھا.
 
دوثھا، وإذا تع )٣( د ح اً كمصروفات عن ات المطورة داخلي رامج التطبيق اليف ب ل تك تم تحمي رامج ي ة ب د تكلف ذر تحدي

ة التشغيل  رامج أنظم تم تسجيل ب ي ذات الصلة في زة الحاسب اآلل اليف أجھ أنظمة التشغيل بشكل منفصل عن تك
 كجزء من الجھاز.

 
ة  )٤( غيلية أو تطبيقي ت تش واء كان ة س رامج الالحق وير الب ات تط ديالت أو عملي افات أو التع ة اإلض ل تكلف تحم

 كمصروفات عند حدوثھا.
 
 اليف التدريب المرتبطة ببرامج الحاسب اآللي وتكاليف تحويل البيانات كمصروفات عند حدوثھا.تحمل تك )٥(
 

  األصول غير الملموسة ١٠-٢
  

  الشھرة
  

   تنشأ الشھرة عند شراء حصة في الشركات التابعة. وتمثل زيادة تكلفة الشراء عن حصة المجموعة في
ي ة ف ة لصافي األصول للشركة التابع ة العادل تم  القيم الباً ي رق س ذا الف ون ھ دما يك اريخ الشراء. وعن ت

  تسجيله فوراً كمكاسب ضمن قائمة الدخل الموحدة بالفترة التي تمت به عملية االستحواذ.
  .(إن وجدت) يتم قياس الشھرة بالتكلفة وتخفض بأي خسائر ھبوط في قيمتھا 
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١٤  

   تصاالت المتنوعةإلالترددي وتراخيص تقديم خدمات ا حقوق الطيف
  

ة باستخدام  ديم الخدم اريخ تق يتم تسجيل ھذه األصول غير الملموسة عند الشراء بالتكلفة ويتم اطفاؤھا ابتداًء من ت
  طريقة القسط الثابت على مدى اعمارھا اإلنتاجية أو المدة النظامية أيھما أقصر.

  
  الھبوط في قيمة األصول غير المتداولة ١١-٢
  

وط تقوم المجموعة بمراجعة األصول  ى وجود ھب غير المتداولة بشكل دوري لمعرفة ما إذا كانت ھنالك مؤشرات عل
في قيمتھا الدفترية. ويتم في حالة وجود ھذه المؤشرات تقدير القيمة الممكن استردادھا لألصل. وتستخدم لھذا الغرض 

ادة في وحدة توليد النقد التي يتبع لھا األصل في حالة تعذر تقدير القيمة القابلة لالستردا ر الزي رده. وتعتب د لألصل بمف
دخل الموحدة  ة ال القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الممكن استردادھا ھبوطاً في قيمة األصل تسجل كخسارة في قائم
تم عكس  ة األصل في وط في قيم ى الھب ي أدت إل تقبالً زوال األسباب الت ا. وإذا ثبت مس ي تحدث فيھ للفترة المالية الت

لقيمة (باستثناء الشھرة) وتثبت كدخل في قائمة الدخل الموحدة في الفترة المالية التي تحدث فيھا، بما ال خسارة ھبوط ا
يتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدھا فيما لو لم يتم إثبات خسارة ھبوط قيمة األصل في الفترات المالية 

  السابقة.
  
  األصول المحتفظ بھا للبيع ١٢-٢
  

ً  العادلة أو القيمة الدفترية بالقيمة للبيع بھا كمحتفظ المصنفة االستبعاد ومجموعات االصول تقاس اليف ناقصا ع تك  البي
 من الدفترية قيمتھا استرداد باإلمكان كان إذا للبيع بھا كمحتفظ االستبعاد ومجموعات االصول أقل. يتم تصنيف أيھما
ة ھذه تعتبر .ستمرالم خالل االستخدام من وليس بيع عملية خالل دما فقط مناسبة الحال ال يكون عن ع احتم راً  البي  كبي
 يعتبر أن المتوقع من الذي بالبيع تلتزم اإلدارة أن يجب .الحالية حالتھا في فوراً  للبيع متاحة االستبعاد مجموعة وتعتبر

 ً ً  بيعا   .التصنيف تاريخ من واحدة سنة خالل نھائيا
  

ة بخ ون المجموعة ملتزم دما تك ع عن ة، تصنف جمي ى الشركة التابع دان السيطرة عل ى فق ي تنطوي عل ع الت طة البي
أصول وخصوم ھذه الشركة التابعة كأصول محتفظ بھا للبيع عند انطباق الشروط المذكورة أعاله، بغض النظر عن 

  ما إذا كانت المجموعة ستحتفظ بحصة غير مسيطرة في شركتھا التابعة سابقاً بعد البيع.
  

يتم قياسھا بالقيمة الدفترية السابقة أو القيمة العادلة ناقصاً  بھا للبيع كمحتفظ المصنفة االستبعاد) ومجموعات( االصول
  تكاليف البيع أيھما أقل.

  
  االستثمارات  ١٣-٢
  

  االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية 
  

  االستثمارات في المشاريع المشتركة  -أ
  

و ترتي يطرة المشروع المشترك ھ ة وأطراف أخرى بنشاط اقتصادي يخضع للس ه المجموع وم بموجب دي تق ب تعاق
ة  المشتركة وذلك عندما تتطلب القرارات االستراتيجية المالية والتشغيلية المتعلقة بنشاطات المشروع المشترك الموافق

  باإلجماع من كل األطراف المشاركة في السيطرة.
ين منشأة منفصلة يكون لكل مشارك فيھا حصة يشار إليھا كمنشآت تحت السيطرة     الترتيبات التعاقدية التي تتضمن تكو

  المشتركة.
  

تركة كجزء من حساب  يطرة المش اريع تحت الس ي المش ة لحصة ف ھرة الناتجة من شراء المجموع تم معالجة الش ت
  االستثمار في المشروع المشترك عند تطبيق طريقة حقوق الملكية. 

  
الج وتوحد استثماراتھا في تلك المشاريع في قوائمھا المالية الموحدة وفقاً لطريقة التوحيد التناسبي، كانت المجموعة تع

ة السعودية للمحاسبين  ٣١بما يتوافق مع المعيار الدولي رقم  ايير الصادرة من الھيئ في ظل عدم تغطية ذلك في المع
ديل  ١١لدولية بإصدار المعيار المحاسبي الدولي رقم م قام مجلس معايير المحاسبة ا٢٠١١مايو  ١٢القانونيين. في  كب
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١٥  

ة  ٣١للمعيار الدولي رقم  وق الملكي ة حق ا طريق والذي تضمن إلغاء تطبيق طريقة التوحيد التناسبي واستخدام بدالً عنھ
ام  م.٢٠١٣يناير  ١إبتداءاً من  و٢٠١٣وعليه فإن المجموعة بدءاً من ع ة حق ق طريق أثر رجعي، قامت بتطبي ق م وب

م  ار رق اً لمعي وق  ١٦الملكية على مشاريعھا تحت السيطرة المشتركة وفق ة حق تثمار وفق طريق (المحاسبة عن االس
  الملكية) الصادر عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

  
  االستثمارات في الشركات الزميلة -ب

  
ا ال تسيطر الشركات الزميلة ھي تلك الشركات أو المنشآت األخرى التي تمارس ا اً ولكنھ أثيراً مھم ا ت لمجموعة عليھ

بة  امتالك نس اً ب رتبط عموم ا، وت ي ٥٠-٢٠عليھ ى المشاركة ف درة عل م ھو الق أثير المھ وق التصويت. الت % من حق
  السياسات المالية والتشغيلية للشركات الزميلة دون التمكن من السيطرة على تلك السياسات.

  
وق تظھر الشركة استثماراتھا في ال ة حق اً لطريق ة. وطبق وق الملكي ة حق شركات التي تؤثر فيھا تأثيراً مھماً وفق طريق

الملكية، يتم قيد االستثمارات عند الشراء بالتكلفة، ويتم تعديلھا بعد ذلك بما يخص الشركة من صافي دخل (خسارة) 
ك  ا، وذل وق ملكيتھ تعكس حصة الشركة في صافي الشركات المستثمر فيھا وأرباحھا الموزعة وأي تغيرات في حق ل

أصول الجھة المستثمر فيھا. وتظھر ھذه االستثمارات في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن األصول غير المتداولة، 
  ويظھر ما يخص الشركة من صافي دخل (خسارة) الشركات المستثمر فيھا في قائمة الدخل الموحدة.

  
  االستثمارات األخرى

تثمار  تم تسجيل االس ة ي ى أساس القيم ام عل أثير ھ يطرة أو ت ى س ؤدي إل ي ال ت ع الت ة للبي ة المتاح ي األوراق المالي ف
ا  ة. أم ذه القيم ى أساس ھ ة سوقية عل ا قيم العادلة، وتحسب القيمة العادلة  لألوراق المالية المتاحة للبيع التي تتوفر لھ

ا الع د قيمتھ وفر األوراق المالية المتاحة للبيع التي ال يمكن تحدي ا أو عدم ت ة، بسبب عدم وجود سوق نشط لتبادلھ ادل
تم  ة. وي ة العادل ديل للقيم ا ھي الب ة السوقية بموضوعية، فتكون تكلفتھ د القيم ا تحدي مؤشرات أخرى يمكن من خاللھ
الي الموحدة إن  ة المركز الم وق المساھمين في قائم د مستقل ضمن حق إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في بن

دخل كان ة ال ة في قائم ل من التكلف ة بأق ة العادل ت جوھرية. ويتم إظھار الخسائر الناتجة عن االنخفاض الدائم في القيم
  الموحدة للفترة التي يحدث فيھا االنخفاض.

 
تم عكس  ا، وي ي تحدث فيھ رة الت يتم إثبات المكاسب والخسائر الناتجة عن بيع األوراق المالية المتاحة للبيع خالل الفت

  ي مكاسب أو خسائر غير محققة تم إثباتھا سابقاً في قائمة الدخل الموحدة.أ
دار  ة بمق ة المعدل ى أساس التكلف اريخ االستحقاق عل ى ت ا إل ي يحتفظ بھ ة الت تثمار في األوراق المالي يتم تسجيل االس

ر المؤقت في القيمة العادلة االستنفاد في العالوة أو الخصم، إن وجدت. ويتم إظھار الخسائر الناتجة عن االنخفاض غي
  عن تكلفتھا ضمن قائمة الدخل الموحدة للفترة التي يحدث فيھا االنخفاض. 

  
  الزكاة ١٤ -٢
  

ة الموحدة  وائم المالي تقوم المجموعة باحتساب وتسجيل مخصص الزكاة المبني على أساس الوعاء الزكوي ضمن الق
ملكة. ويتم تسجيل الفروقات الناتجة عن الربط الزكوي النھائي في وفقاً ألحكام وقواعد فريضة الزكاة الشرعية في الم

  الفترة التي يتم فيھا اعتماد ھذا الربط من مصلحة الزكاة والدخل.
  
  الضرائب ١٥-٢
  

  يتم احتساب الضريبة للشركات المستثمر فيھا خارج المملكة وفقاً لألنظمة الضريبية المتبعة في بلدانھا.
  

  الضرائب المؤجلة 
  

تقبلية خاضعة للضريبة يمكن يت اح مس م تسجيل الضرائب المؤجلة للشركات األجنبية فقط في حالة احتمال وجود أرب
ة  تقبلي للشركة األجنبي الي المس األداء الم ق ب مقابلھا استخدام الفروقات المؤقتة لتلك الشركات. ويتطلب ھذا حكماً يتعل

  التي قامت بإثبات الضريبة المؤجلة.
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١٦  

  كافأة نھاية الخدمة مخصص م ١٦-٢
  

ا  ة المعمول بھ اً لألنظم يمثل مخصص مكافأة نھاية الخدمة مبالغ مستحقة تدفع للموظفين عند انتھاء عقود عملھم، وفق
  في المملكة العربية السعودية والدول المستثمر فيھا. 

  
  معامالت العمالت األجنبية ١٧-٢
  

  عملة التعامل والعرض
القوائم المالية الموحدة لكل منشأة في المجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسة  يتم قياس البنود المضمنة في

  التي تعمل فيھا المنشأة "عملة التعامل".
  

  إن ھذه القوائم المالية الموحدة يتم عرضھا باللایر السعودي.
 

  المعامالت واألرصدة
 

امات النقدية محددة القيمة باستخدام أسعار الصرف السائدة في يتم تحويل األرصدة بالعمالت األجنبية لألصول وااللتز
  تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

  
ة  ر المحقق ائر غي ة و المكاسب والخس امالت العمالت األجنبي وية مع ة عن تس ائر الناتج تم تسجيل المكاسب والخس ي

  لسعودي في قائمة الدخل الموحدة.الناتجة عن تحويل األرصدة النقدية للعمالت األجنبية إلى اللایر ا
  

  منشآت المجموعة (ترجمة القوائم المالية)
  

  يتم تحويل النتائج والمراكز المالية لكل منشآت المجموعة التي لھا عملة تعامل مختلفة عن عملة العرض كما يلي:
  

 .تترجم األصول والخصوم وفقاً لسعر الصرف السائد في تاريخ قائمة المركز المالي 
 

 اة)تتر اح المبق اريخ االستحواذ جم بنود حقوق الملكية (ما عدا األرب ة في ت ى أساس سعر القائم الصرف  عل
 .تاريخال ذلك السائد في

 
  ة وق الملكي اة)يترجم التغير في عناصر حق اح المبق دا األرب ا ع ل  (م اريخ االستحواذ بسعر التحوي د ت ا بع م

 السائد عند نشوء العنصر.
 

 لمبقاة كما يلي: األرباح المبقاة المترجمة في نھاية العام الماضي مضافاً إليھا صافي دخل يترجم بند األرباح ا
ة بسعر الصرف  ة مترجم ة التوزيعات المعلن ا قيم اً منھ ة مطروح دخل الموحدة المترجم ة ال الفترة من قائم

 السائد وقت إعالنھا.
 

 ود عناصر قائمة الدخل الموحدة يتم ترجمتھا باستخدام المتوسط ال ا بن رة. أم مرجح لسعر الصرف خالل الفت
  المكاسب والخسائر المھمة فتترجم على أساس سعر الصرف السائد وقت حدوثھا. 

 
  ة وق المساھمين إذا كانت ذات أھمي د مستقل ضمن حق كل فروقات تحويل العملة الناتجة يتم تسجيلھا في بن

 نسبية.
 

ن الفروقات التي سبق تسجيلھا ضمن حقوق المساھمين يتم إثباتھا في وعند بيع ھذه المنشآت جزئياً أو التخلص منھا فإ
  قائمة الدخل الموحدة كجزء من مكاسب أو خسائر البيع.

  
  االلتزامات المحتملة ١٨-٢
  

داث  وع حدث أو أح دم وق وع أو ع ط بوق يتأكد فق وده س ابقة ووج ن أحداث س أ م د ينش زام ق و الت ل ھ زام المحتم االلت
يس من  مستقبلية غير مؤكدة ه ل ر مسجل بسبب أن زام حالي غي ة للمجموعة، أو ھو الت ليست ضمن السيطرة الكامل

ة  زام بموثوقي غ االلت اس مبل ة قي المحتمل أن تدفقاً خارجاً للموارد سيكون مطلوباً لتسديد االلتزام. وفي حالة عدم إمكاني
  عنھا في القوائم المالية الموحدة. كافية فإن المجموعة ال تقوم بتسجيل االلتزامات المحتملة لكنھا تفصح
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  إثبات اإليرادات ١٩-٢
  

ى أو استخدام شبكة  ة الوصول إل ى إمكاني يتم إثبات اإليرادات، صافية من الخصومات، عند تقديم الخدمات استناداً إل
  ار المعتمدة. المقاسم ومرافقھا. ويتم احتساب إيرادات االستخدام بناًء على أجزاء الدقائق المستخدمة، وفقاً لألسع

  
  .يتم تأجيل الرسوم الصادر بشأنھا فواتير مقدماً ويتم إثباتھا على مدى الفترة التي يتم فيھا تقديم الخدمات 
 .يتم إثبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء التي لم تصدر بھا فواتير، في الفترة المتعلقة بھا 
 حصيلھا إذا كان لدى الشركة درجة عالية من عدم التأكد يتم إثبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء عند ت

 من إمكانية تحصيلھا.
  
  تكلفة الخدمات ٢٠-٢
  

تمثل جميع التكاليف التي تكبدتھا المجموعة لتقديم الخدمات ولھا ارتباط مباشر باإليرادات المتولدة من استخدام الشبكة 
  -فيھا :ويتم إثباتھا في فترات تنفيذ المكالمات ذات الصلة بما 

  
 ى الم ة عل اليف المترتب ديم خدمات االرسوم الحكومية وھي التك وق تق ل حق ة إلجموعة مقاب تصاالت بالمملك

  والدول المستثمر بھا بما في ذلك استخدام الطيف الترددي.
 

  ة ة متعلق ة ومحلي بكات اتصاالت أجنبي ربط بش اليف ال ي تك ة ف ة والمتمثل بكات الخارجي تخدام الش وم اس رس
 ت عمالء المجموعة.بمكالما

  
  المصروفات البيعية والتسويقية ٢١-٢
  

د حدوثھا  تمثل جميع التكاليف التي تكبدتھا المجموعة ولھا ارتباط مباشر بتسويق وتوزيع وبيع الخدمات. وتسجل عن
ى ال ا عل تم تحميلھ تفيدة في رات المس د الفت ن تحدي ا إذا أمك ا، أم تفيدة منھ رات المس د الفت م يتسن تحدي رات ذات إذا ل فت

  الصلة.
  
  المصروفات العمومية واإلدارية  ٢٢-٢
  

اليف الخدمات أو  ا بشكل مباشر بتك ي ال يمكن ربطھ دتھا المجموعة والت ي تكب ع المصاريف التشغيلية الت تمثل جمي
ن ا إذا أمك ا، أم تفيدة منھ رات المس د الفت م يتسن تحدي د  بالمصاريف البيعية والتسويقية. وتسجل عند حدوثھا إذا ل تحدي

  الفترات المستفيدة فيتم تحميلھا على الفترات ذات الصلة.
  
  ربح السھم ٢٣-٢

يتم احتساب عائد السھم من األرباح على أساس قسمة الدخل من العمليات التشغيلية والعمليات األخرى ( المصروفات 
ترة المالية، على المتوسط المرجح ، وصافي الدخل للفالملكية غير المسيطرةواإليرادات األخرى )، قبل استبعاد حقوق 

  .السنةلعدد األسھم القائمة خالل 
  
  المشتقات المالية ٢٤-٢
  

ا في  تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة إلدارة التعرض ألسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصرف األجنبي ، بم
دخول ذلك العقود اآلجلة و سعر الفائدة لمبادلة العمالت. يتم قياس المشت اريخ ال ة في ت ة العادل دئي بالقيم قات بشكل مب

الربح  ورا ب للعقد المشتق ويتم الحقا إعادة قياسھا بالقيمة العادلة في تاريخ كل فترة مشمولة بالتقرير. ويتم االعتراف ف
د أو الخسارة في قائمة الدخل الموحدة ، ما لم تكن األداة المشتقة مخصصة وفعالة كأداة تحوط ، وفي ھذه ا ة يعتم لحال

  .توقيت االعتراف في قائمة الدخل الموحدة على طبيعة العالقة التحوطية
 

ا أو االلتزامات  تخصص المجموعة مشتقات محددة إما كتحوطات على القيمة العادلة لألصول والخصوم المعترف بھ
ة للتحوط) ، التح ة العادل ة (القيم اطر العمالت األجنبي تثناء مخ ا باس رف بھ ر المعت دفقات غي ي الت ات ف وط من التقلب
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١٨  

النقدية التي إما أن تعزى إلى مخاطر معينة ترتبط بأصول وخصوم محددة أو مخاطر العمالت األجنبية في التزامات 
  المنشأة الغير معترف بھا (تحوط التدفق النقدي).

  
ة ال ة كتحوطات بالقيم م تخصيصھا والمؤھل ي ت تقات الت ا في التغيرات في القيمة العادلة للمش راف بھ تم االعت ة ي عادل

ة  ي حال اة. ف ة لألصول أو الخصوم المغط ة العادل ي القيم رات ف ع أي تغي ب م ى جن ا إل دة ، جنب دخل الموح ة ال قائم
م تخصيصھا  ي ت تقات الت ة للمش ة العادل رات في القيم التحوط للتدفقات النقدية ، يتم االعتراف بالجزء الفعال من التغي

راف و تم االعت ال ي ر الفع المؤھلة كتحوط للتدفقات النقدية في حقوق المساھمين. الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غي
  به على الفور في قائمة الدخل الموحدة.

  
يتم التوقف عن إتباع محاسبة التحوط عندما تقوم المجموعة بإلغاء عالقة التحوط ،أو بيع أداة تحوط ، أو إنھاءھا ، أو 

تبقمارستھا أو أنھا لم تعد تلبي متطلبات محاسبة التحوط. أي ربح / م ك الوقت س وق  ىخسارة متراكمة في ذل في حق
  المساھمين ويتم االعتراف بھا في قائمة الدخل الموحدة عندما ال يكون حدوث المعاملة متوقعاً.

  
  األطراف ذات العالقة ٢٥-٢
  

ات ذات تقوم المجموعة خالل دورة أعمالھا العادية  ع العملي تم اإلفصاح عن جمي ة وي بالتعامل مع أطراف ذات عالق
رة  ة الفت ات بنھاي ذه العملي األھمية النسبية مع األطراف ذات العالقة بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أرصدة لھ

ا  ي يكون فيھ ك الت دا تل ة واحدة ع ة دفع ة المتماثل اً المالية. ويكون اإلفصاح عن العمليات ذات الطبيع اإلفصاح إفرادي
 ضرورياً لفھم تأثير العمليات بين ذوي العالقة على البيانات المالية للمجموعة.

  
  النقد وما يماثله -٣
  

ً فأقل مع عدة بنوك  ٩٠ستثمار جزء من النقد الفائض في حسابات مرابحة لفترات استحقاق إبتقوم الشركة  يوما
%) وبلغ إجمالي ٠٫٨٥ م:٢٠١٣(  %٠،٥٣ نسبة  ، م٢٠١٤ام محلية. وقد بلغ متوسط معدل العوائد عليھا خالل ع

  .  )سعودي مليون لایر ٤: م ٣٢٠١( سعودي مليون لایر ١٤ مبلغ ، م٤٢٠١العوائد المحققة منھا خالل عام 
  

  مليون لایر سعودي  ٣٫٥الودائع مبلغ  التابعة فيستثمارات الشركات إكما بلغ نصيب المجموعة من عوائد 
  .ون لایر سعودي)ملي ٤م: ٢٠١٣( 

  
  ويتكون رصيد النقد وما يماثله في نھاية السنة مما يأتي: 

  
 م٣٢٠١ م٤٢٠١ (بآالف الرياالت السعودية) 
                
 ١٩٫٨٩١ ٣٫٥٨٠٫٢٣٩ مرابحات قصيرة اآلجل 
 ٨٣٣٫٨٤٩ ١٫١٤٧٫٨٤٩ حسابات التحصيل 
 ٣٫٨١١ ٣٧٢٫٥٨٠ حسابات المصروفات 
 ١٠٢٫٥٢٣ ٣٦٦٫٤٥٣ يرة األجلودائع قص 
  ٩٦٠٫٠٧٤ ٥٫٤٦٧٫١٢١ 

                      
 استثمارات قصيرة األجل -٤
  

ً ف ٩١ستحقاق إستثمار جزء من النقد الفائض في حسابات مرابحة لفترات إب تقوم الشركة مع عدة بنوك  أكثريوما
وبلغ إجمالي  ) %١٫٤٣ م:٢٠١٣(  %١٫٢١ نسبة  م ،٢٠١٤وقد بلغ متوسط معدل العوائد عليھا خالل عام  محلية.

   سعودي).مليون لایر ١٦٧: م ٣٢٠١( سعودي مليون لایر ١٨١ مبلغ ٤٢٠١العوائد المحققة منھا خالل عام 
  

مليون لایر سعودي  ١١٫٦ستثمارات الشركات التابعة في الودائع مبلغ إكما بلغ نصيب المجموعة من عوائد 
  .سعودي)مليون لایر  ١٦م: ٢٠١٣(
  

  



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

١٩  

 المدينين، صافيحسابات  -٥
  

 مما يأتي: ديسمبر ٣١تتكون حسابات المدينين كما في   ) أ(
 
 م٣٢٠١  م٤٢٠١ (بآالف الرياالت السعودية) 
      
 ٧٫٧٧٥٫٣٨٣  ٩٫٥٨٠٫٢٤٣ حسابات مدينين صدرت بھا فواتير 
 ١٫٠٩٦٫٤٣٣  ٨١٢٫٩٥٢ حسابات مدينين لم تصدر بھا فواتير بعد 
  ٨٫٨٧١٫٨١٦  ١٠٫٣٩٣٫١٩٥ 
)١٫١٩١٫٩٠٧(  )١٫٨٧٨٫٥٠٦( خصص الديون المشكوك في تحصيلھام 
  ٧٫٦٧٩٫٩٠٩  ٨٫٥١٤٫٦٨٩ 
  

  في ما يلي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا خالل السنة:
  
 م٣٢٠١  م٤٢٠١ (بآالف الرياالت السعودية) 
      

 ١٫٠٤١٫٠٩٩  ١٫١٩١٫٩٠٧ يناير ١الرصيد في  
 ١٫٣٧٤٫١٠٢  ١٫٢٩٣٫٢١٩ )٢٣اإلضافات ( أنظر إيضاح  
  ٢٫٤١٥٫٢٠١  ٢٫٤٨٥٫١٢٦ 
)١٫٢٢٣٫٢٩٤(  )٦٠٦٫٦٢٠( الديون المعدومة خالل السنة 
 ١٫١٩١٫٩٠٧  ١٫٨٧٨٫٥٠٦ ديسمبر ٣١الرصيد في  
  

تقوم الشركة منذ إنشائھا بإثبات إيرادات الخدمات المقدمة لبعض العمالء عند تحصيلھا، عندما يكون لدى   ) ب(

ً بالسعي لتحصيل ھذه الشركة درج ة عالية من عدم التأكد في إمكانية تحصيلھا. وتقوم الشركة حاليا

مليون  ٧٥مبلغ  ، م٢٠١٤اإليرادات. وقد بلغت اإليرادات المفوترة غير المحصلة الخاصة بھذه الفئة لعام 

للسنوات  سعودي مليون لایر ١٦٣وبمتوسط سنوي قدره ، )سعودي مليون لایر ٦٠:  م٢٠١٣( سعودي لایر

 .م٢٠١٤السابقة لعام  عشر الخمسة
 

خارجية يتم بموجبھا مقاصة األرصدة المدينة محلية و (ج) لدى المجموعة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصاالت
 رصدةوا والدائنين حسابات المدينينوالدائنة لنفس المشغل. وقد بلغت المبالغ الصافية التي تظھر ضمن 

  :يأتيما  م٢٠١٣و  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  المستحقة المصروفات
  
  
 م٣٢٠١ م٤٢٠١ (بآالف الرياالت السعودية) 

     
 ٢٫٨٧١٫٥١٥ ٢٫٧٩٥٫٢٨٩ صافي األرصدة المدينة 
    
 ٣٫٠٥٢٫٧٩٤ ٣٫١٠٩٫١٨١ صافي األرصدة الدائنة 

                          
المشار إليه  ١٧١رار مجلس الوزراء رقم ، وفقاً للفقرة (سابعاً) من ق٢٠١٣وحتى نھاية عام  الشركةكانت (د)  

بتسوية المبالغ المستحقة للحكومة المتعلقة بالرسوم الحكومية مقابل األرصدة تقوم )،١في اإليضاح رقم (
( أنظر إيضاح  تصاالت المقدمة إلى ھذه الجھات.إلعلى الجھات الحكومية عن خدمات االمتراكمة المستحقة 

٣٠ .(  
  



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

٢٠  

 دماً واألصول المتداولة األخرىالمصروفات المدفوعة مق -٦
  

  تتكون المصروفات المدفوعة مقدماً واألصول المتداولة األخرى مما يأتي:
  
 م٣٢٠١ م٤٢٠١ (بآالف الرياالت السعودية) 
     

 ٤٣١٫٣٧٥ ٨٢٥٫٤٠٣ مدفوعات مقدمة للموردين 
 ١٫٠٨٩٫٠٢٧ ٧٨٦٫٧٦٨ المخزون 
 ٥٥٢٫٦٠٧ ٥٧٨٫١٠٨ عوائد وذمم مستحقة 
 ١٢٫٦٨٩ ١٣٥٫٧١١ مصروفات مؤجلة 
  ً  ١٩٩٫٨٨٨ ١٢٥٫٨٥١ إيجارات مدفوعة مقدما
 ١٢٥٫٥٨٣ ١٢٢٫٩٥٦  الجزء المتداول -قروض الموظفين السكنية  

  ١٥٫٢٣٨  ٦٢٫١٨٩  مقدماً تأمين مدفوع  

  ١١٩٫٤٦٠  ٣٤٫٧٥٤  مشروع إخالء الترددات 
 ٦١٥٫٦٢١ ٨٤٤٫١٩٦ أخرى 
  ٣٫١٦١٫٤٨٨ ٣٫٥١٥٫٩٣٦ 
  

  .)٩التعويض المستحق عن نزع أراضي (انظر ايضاح و  " أخرى " تشمل بنودًا متنوعة أهمها : إيداعات مستردة
  
 ملكية وأخرىالحقوق طريقة  مسجلة وفق استثمارات -٧
  

  تتكون ھذه االستثمارات مما يأتي:
  
 م١٣٢٠  م٢٠١٤  (بآالف الرياالت السعودية) 
         

   
نسبة 
 الملكية

  
ة نسب

   الملكية

       -:  في الشركات الزميلةاالستثمارات  

١٫٤٩١٫٧٦٥ %٣٦،٦٦  ١٫٥٦٤٫٤٦٦ %٣٦،٦٦  المملكة -تصاالت الفضائية (عربسات) إلالمؤسسة العربية ل 
 ٣٤٫٤٣٩ %٥٠  ٤٣٫٠٣٣ %٥٠  المملكة -الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة  
 ٢١٫٦٨٩ %٥٠  ٣١٫٤٦٤ %٥٠  المملكة - تصالإلشركة مراكز ا 
    ١٫٥٤٧٫٨٩٣   ١٫٦٣٨٫٩٦٣
       -االستثمارات في المشاريع المشتركة:  
٤٫٢٥٥٫٨٥٠ %٢٥   ٤٫٥٦٤٫٧٦١ %٢٥   ماليزيا –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة  
٣٫٧١٢٫٧٤٠  %٣٥   ٢٫٢٣٤٫٣٩٠  %٣٥   دولة اإلمارات العربية المتحدة –تصاالت المحدودة إلشركة أوجيه ل 
    ٧٫٩٦٨٫٥٩٠    ٦٫٧٩٩٫١٥١ 
        
 ٧٥٫٤٤٢   ٨٠٫٨٢٣   خرىاال اتاالستثمار 
٩٫٥٩١٫٩٢٥   ٨٫٥١٨٫٩٣٧   ملكية وأخرىالحقوق  المسجلة وفق طريقة إجمالي االستثمارات 

                      
تثمار شركة ا االستثمارات األخرىضمن تت ال اإلاس لجريء و المتخصص تصاالت السعودية في صندوق رأس الم

ة المعلومات إلطة الحجم التي تعمل في مجاالت اباالستثمار في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوس تصاالت و تقني
ادل  ٥٠ يبلغمبدئياً وبمبلغ عالمية األخرى، بالسوق السعودي و األسواق ال ون  ١٨٧٫٥مليون دوالر أمريكي بما يع ملي

دفوع ي (الم ل ذات عودي بتموي غ  لایر س ه مبل ادل  ٢٥من ا يع ون دوالر بم تكون  ٩٣٫٨ملي عودي) وس ون لایر س ملي
ذا  ي ھ تثمار ف ة لالس ة و دولي يتم دعوة شركات محلي ة وس ة أولي ذا الصندوق كمرحل ي ھ د ف تثمر الوحي الشركة المس



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

٢١  

ا وأور ي وأسواق الشرق األوسط وشمال إفريقي ا الصندوق في مراحل الحقة. وسيستھدف الصندوق السوق المحل وب
  والواليات المتحدة بھدف تقليل المخاطر االستثمارية للصندوق. 

  
ا تتضمن  رىكم تثمارات األخ امق االس ركة ا ي عوديةإلش االت الس ام  تص الل الع تثمار  م٢٠١٣خ ركة باالس ي الش ف

ع ائل االعالم ،الس اس وس ام  ودية لقي ة ع ي بداي ل ف دأت العم ركة ب اس نسب  ٢٠١٤وھي ش و قي اطھا ھ ال نش ومج
ك شركة ال ة الصحيح. تمتل ى مصدر المعلوم تند إل ات تس د السوق اإلعالمي بمعلوم ة بھدف تزوي اھدة التلفزيوني مش

الغ  ١٤٫١٥االتصاالت السعودية ما نسبته  ادل  ٢٢٫٥% من راس مال الشركة والب ا يع ون لایر سعودي؛ م  ٣٫٢ملي
ون لایر  ٣٩٫٨ ليصبحة رأس مال الشركة وافق الشركاء على زيادم ٢٠١٤يوليو  ٨وبتاريخ ، مليون لایر سعودي ملي

ال والبالغ وستقوم ،سعودي  ون لایر سعودي ٢٫٤ ةشركة االتصاالت السعودية بسداد باقي حصتھا من رأس الم  ملي
  االنتھاء من االجراءات النظامية لزيادة رأس المال. بعد

  
ل السعودية كذلك تتضمن االستثمارات االخرى، استثمار شركة االتصاالت السعودية ف رجن موباي اد في ي شركة اتح

ام  ي ع ل ف ركة العم دأت الش د ب دودة) وق ؤلية مح ركة ذات مس غلي  ، م٢٠١٤(ش دمات مش ديم خ اطھا تق ال نش ومج
الغ ١٠لك شركة االتصاالت السعودية توتم ، االتصاالت المتنقلة االفتراضية ال الشركة الب ون  ٢٠% من رأس م ملي

  لایر سعودي.
  

غ ٢٠١٤ابع من عام خالل الربع الر تثمارات بمبل وط في االس ون  ٣٩٩م، قامت المجموعة بتسجيل مخصص ھب ملي
(ناتجة من شركة سيل سي احدى الشركات  شركة أوجيه لالتصاالت المحدودةلایر سعودي فيما يخص استثمارھا في 

  التابعة لشركة أوجيه لالتصاالت المحدودة).
  

ام  الل ع ة بمراجع ،م٢٠١٣خ ت المجموع تثمارقام ة ھاة اس ي إس إم القابض انج ج ة بيناري ي مجموع ارجي ف  الخ
ي المشتركبما في ذلك طريقة إدارتھا وتحديد مدى  (مشروع مشترك) م الفعل ذ التأثير المھ ى ھ تثمار اعل ه االس . وعلي

ي مجم غيلية ف ا التش ق بحقوقھ ا يتعل انج فيم ة بيناري ي مجموع ركاء ف اقي الش ع ب ة م ي االتفاقي ديل ف ت تع ة وقع وع
تثمارھامعالجة  قامت المجموعة بالتوقف عن وبناء على ذلك (احدى الشركات التابعة لمجموعة بيناريانج).إيرسيل  اس

ة وق الملكي ة حق اني  في مجموعة إيرسيل  بطريق ع الث داء من الرب ام المجموعة خالل  .م٢٠١٣إبت ك قي تج عن ذل ون
رة من م بعكس حصتھا من صافي خسائر مجموع٢٠١٣الربع الرابع  ل  ١ة إيرسل للفت ى ٢٠١٣ابري بتمبر  ٣٠م إل س

رة من  ٧٩٥م والبالغة ٢٠١٣ ذي يخص الفت غ ال ى  ١مليون لایر سعودي. علماً بأن المبل ل ال و  ٣٠أبري م ٢٠١٣يوني
غ  غ المعكوس اعاله يبل أن المجموعة  ٤٠١من المبل ون لایر سعودي.علما ب ع االولملي ام خالل الرب م ٢٠١٣ من ع

ا يخص  ٥٠٠مخصص ھبوط في االستثمارات بمبلغ قامت بتسجيل  ون لایر سعودي فيم تثمارھاملي في مجموعة  اس
  .)لتابعة لمجموعة بيناريانج القابضةناتجة من مجموعة ايرسيل أحدى الشركات ا( بيناريانج

  
 استثمارات محتفظ بھا الى تاريخ االستحقاق -٨
  

ام  ن الع اني م ع الث اء ٢٠١٤خالل الرب ركة بإنش ة  قامت الش وك المحلي ن البن دد م ع ع ة م تثمارية متنوع افظ اس مح
 م ،٢٠١٤وقد بلغ متوسط معدل العوائد عليھا خالل عام  ، ولمدة ال تتجاوز الخمس أعوام مليار لایر ٤والدولية بقيمة 

  .مليون لایر سعودي ٢٦مبلغ  ٤٢٠١وبلغ إجمالي العوائد المحققة منھا خالل عام % ١٫١٣ نسبة 
  

تثمار٢٠١٤رابع من العام خالل الربع ال غ  م قامت الشركة بإس ار لایر ١مبل ي سعودي ملي ة  مع بنك دول ع نقدي كودائ
د سنوي  نوات وبعائ دة خمس س ة األجل (مرابحات) ولم ام  ، %٣طويل ا خالل ع ة منھ د المحقق الي العوائ غ إجم وبل

 .مليون لایر سعودي ٢٫٦مبلغ  ٤٢٠١
 

دينار بحريني ما يعادل  مليون ١٠مبلغ  بإستثمار إحدى شركات المجموعةت م قام٢٠١٤من العام  الثالثخالل الربع 
ي ٩٩٫٥ دة  مليون لایر سعودي مع بنك دول ة األجل (مرابحات) ولم ة طويل ع نقدي ةكودائ د سنوي  ثالث سنوات وبعائ
ام  ، %٣٫١ ا خالل ع ة منھ غ  ٤٢٠١وبلغ إجمالي العوائد المحقق ادل  الف ١٣٥مبل ا يع ي م ار بحرين ون  ١٫٣دين ملي

  .لایر سعودي
  



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
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٢٢  

مليون رينجت  ١٫٥٠٨م بقيمة ٢٠٠٧كذلك لدى المجموعة استثمار في صكوك قامت به إحدى شركاتھا في ديسمبر 
% بدأ ١٠٫٧٥ الى% ١٫٥٠% (تم زيادة ھامش الربح بمقدار ١٠٫٧٥سنوات، وبمعدل ربح سنوي  ١٠ماليزي لمدة 

كوك تم تمويله بمعدل فائدة متغير على الرينجت الماليزي لمدة م). علما أن استثمار الص٢٠١٤يونيو  ٢٩من تاريخ 
  ).١٥(انظر ايضاح  سنوات. ١٠

 
في تاريخ استثمار وتمويل تلك الصكوك، تمت عملية تحوط على اسعار الصرف و الفائدة الخاصة بالتدفقات النقدية 

 تستلم المجموعة معدل ربح للصكوك والقرض (التحوط على تكلفة االقتراض وعائد سندات الصكوك فقط) حيث
% بشكل سنوي بعد تسوية معدل االقتراض وتكلفة التحوط. وحيث أن استثمار وتمويل ھذه الصكوك ٥٫٢٩ثابت  

تمت بالرينجت الماليزي فال يوجد أي مخاطر بخصوص اسعار الصرف ، وبناء على ذلك يتم تسجيل ھذا المبلغ في 
ھذا االستثمار يدخل ضمن عمليات األطراف ذات العالقة داخل مليون لایر سعودي.  ١٫٦٨٨الدفاتر بمبلغ 

  المجموعة.
  
 الممتلكات والمنشآت والمعدات، صافي -٩
 

(بآالف الرياالت السعودية) 
األراضي   

 والمباني 

شبكة ومعدات   
 تصاالت إلا

  األصول   
 األخرى 

األعمال   
الرأسمالية 
 تحت التنفيذ 

 اإلجمالي   

 م ٢٠١٣   م ٢٠١٤      
              

             إجمالي القيمة الدفترية

 ٩٩٫٤٥٥٫٧٤٤  ٨٦٫٥٢١٫١٦٩  ٥٫٧٨٩٫٠٤٦  ٦٫٠١١٫٠٥١  ٦١٫٢١٦٫٣٠٣  ١٣٫٥٠٤٫٧٦٩ يناير  ١الرصيد في  -
ستحواذ على اال-

  شركة تابعة
 -   ٧٤٤٫٠١٠   ٢٢٫٩٣٦   ٣٥٫٦٧١   ٦٨٥٫٤٠٣   -  

 ٧٫٧١٠٫٧٦٠  ٦٫٠٩٤٫٢٨٤  ٥٫٩٩١٫٦٣٨  ٤٢٫٥٥٥  ٢٦٫٤٠٢  ٣٣٫٦٨٩  اإلضافات -
 -  -  )٧٫٦٩٤٫٧٨٠(  ٣٣٧٫٧٧٧  ٦٫٨٠٠٫٢٢٣  ٥٥٦٫٧٨٠  التحويالت-
إعادة تصنيف-

كأصول محتفظ بھا 
  لغرض البيع 

  
  
 

  
  
- 

 
 
  
- 

 
 
  
- 

 
  
  
- 

 
  
  
- 

 
  
  
)٤٫٢٢٣٫٥٠٣( 

 )١٦٫٣٦٠٫٠٨٢(  )٢٫١٣١٫١٤٤(  -  )٦٥٫٣٣٥(  )١٫٨٠٣٫٧٤١(  )٢٦٢٫٠٦٨(   اإلستبعادات-
تسويات ترجمة -

  عمالت اجنبية
 

  
١٠٤ 

 
 
)٧٩٫٩٣٨( 

 
 

١٫٨٢١ 
 

  
)١١٫٥١١( 

 
  
)٨٩٫٥٢٤( 

 
  
)٦١٫٧٥٠( 

 ٨٦٫٥٢١٫١٦٩  ٩١٫١٣٨٫٧٩٥  ٤٫٠٩٧٫٣٢٩  ٦٫٣٦٣٫٥٤٠  ٦٦٫٨٤٤٫٦٥٢  ١٣٫٨٣٣٫٢٧٤  ديسمبر  ٣١الرصيد  في 

             
             مجمــع االستھالك

 )٥٩٫٥٨٢٫٤٩٦(  )٤٨٫١١٩٫١٠٠(  -  )٤٫١٥٩٫٣٢٦(  )٣٦٫٩٩٢٫٢١٧(  )٦٫٩٦٧٫٥٥٧(  يناير  ١الرصيد في -
ستحواذ على اال-

  شركة تابعة
 -  )٤٨١٫٨٧٨(  -  )٣٥٫٣١٠(  )٤٤٦٫٥٦٨(  -  

 )٦٫١٠١٫٣٨٤(  )٦٫١٤١٫٥٦٦(  -  )٣٤٠٫٧٧٩(  )٥٫٣٤٢٫٦٠٨(  )٤٥٨٫١٧٩(   االستھالك-
إعادة تصنيف-

كأصول محتفظ بھا 
  لغرض البيع 

 
  
  
- 

 
  
  
- 

 
  
  
- 

 
  
  
- 

 
  
  
- 

 
  
  

١٫٧٣٠٫٨٥١ 
 ١٥٫٨٢٢٫٤٩٦  ١٫٧٩٧٫١٨٣  -  ٥٨٫٠٦٨  ١٫٦١٩٫٦٢٥  ١١٩٫٤٩٠   اإلستبعادات-
تسويات ترجمة -

  عمالت اجنبية
 

  
)٨( 

 
  

٣٢٫٩٩٧ 
 

  
٢٫٢٧٤ 

 
  
- 

 
  

٣٥٫٢٦٣ 
 

  
١١٫٤٣٣ 

 )٤٨٫١١٩٫١٠٠(  )٥٢٫٩١٠٫٠٩٨(  -  )٤٫٤٧٥٫٠٧٣(  )٤١٫١٢٨٫٧٧١(  )٧٫٣٠٦٫٢٥٤(  ديسمبر  ٣١الرصيد  في 

             
صافي القيمة الدفترية  

 ديسمبر  ٣١في 
 ٣٨٫٤٠٢٫٠٦٩  ٣٨٫٢٢٨٫٦٩٧  ٤٫٠٩٧٫٣٢٩  ١٫٨٨٨٫٤٦٧  ٢٥٫٧١٥٫٨٨١  ٦٫٥٢٧٫٠٢٠ 

  
 ٣١م (٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٢٫١٤٣(أ) تشمل األراضي والمباني أعاله أراٍض بقيمة     

  ون لایر سعودي).  ملي ٢٫٢٠٨م : ٢٠١٣ديسمبر 
  



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

٢٣  

مايو  ٢) أعاله، تحويل ملكية األصول للشركة في ١تم بمقتضى المرسوم الملكي، المشار إليه في اإليضاح (   ) ب(
م، إال أن عملية تحويل الملكية القانونية لبعض األراضي ما تزال جارية. بلغت قيمة األراضي التي تم ١٩٩٨

، ويجري العمل على سعودي مليون لایر ١٫٩٨٤مبلغ  م٢٠١٤ ديسمبر ٣١نقل ملكيتھا القانونية للشركة حتى 
  .سعودي مليون لایر ١٩٨نقل ملكية األراضي المتبقية وقيمتھا 

  
الشركات  لبعض مرھونة مقابل قروض وتسھيالت بنكيةتتضمن الممتلكات والمعدات والمنشآت أصول ثابتة (ج)    

  ليون لایر سعودي.م ٢٩٩المستثمر بھا، يبلغ نصيب المجموعة منھا مبلغ 
  

ام (د)   راراً  ، م ٢٠١٤خالل ع عودية ق ركة االتصاالت الس ة أرضھا  تلقت ش زع ملكي ة يقضي بن ن وزارة المالي م
غ  ١٫٠٤٧٫٠٠٠ الواقعة في حي الفيصلية بمدينة الرياض و البالغة مساحتھا ون  ٧٢٦متر مربع بمبلغ تعويض يبل ملي

ا م٢٠١٥ من عام تم تحصيله خالل الربع االول لایر ة عليھ اني المقام ة لألرض و المب . وبما أن صافي القيمة الدفتري
غ  ،مليون لایر  ١٣١تبلغ   ون لایر ٥٩٥فأن الشركة حققت مكاسب تبل غ  .ملي ى مبل أن الشركة اعترضت عل ا ب علم

  التعويض نظرا ألن القيمة المقدرة ألرضھا أقل من القيمة العادلة لھا.
  

 األصول غير الملموسة، صافي -١٠
  

  م ما يلي:٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في تتضمن االصول غير الملموسة 
  

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

تصاالت الكويتية (فيفا) والبالغ إل% من شركة ا٢٦م على نسبة ٢٠٠٧تصاالت السعودية في ديسمبر إلحازت شركة ا
اريخ،  ٦٨٧ادل حوالي مليون دينار كويتي أي ما يع ٥٠رأسمالھا  ك الت مليون لایر سعودي بسعر الصرف كما في ذل

ديسمبر  ٤وتعمل ھذه الشركة في مجال خدمات الھاتف الجوال في السوق الكويتي ، وقد بدأ التشغيل التجاري لھا في 
د  تصاالت الكويتية (فيفا) وتعالج استثمارھا فيھاإلتصاالت السعودية تدير شركة اإلمجموعة ا م.٢٠٠٨ بطريقة التوحي

  لسيطرتھا على السياسات المالية والتشغيلية وذلك بسبب تمثيلھا في مجلس إدارتھا بأغلبية األعضاء.
  

  مملكة البحرين: –البحرين (ش. م. ب. م)   فيفاشركة 
  

ك شركة ا٢٠٠٩البحرين (ش. م. ب. م) في فبراير  شركة فيفاتأسست  ية تصاالت السعودإلم بمملكة البحرين، وتمتل
مليون لایر  ٧٤٦مليون دينار بحريني أي ما يعادل حوالي  ٧٥البحرين والبالغ رأسمالھا  شركة فيفا% من ١٠٠نسبة 

ة خدمات ا ذه الشركة في كاف ة واإلسعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ، وتعمل ھ تصاالت إلتصاالت المتنقل
مارس  ٣سوق البحرينية، وقد بدأت التشغيل التجاري في الدولية والنطاق العريض والخدمات األخرى ذات الصلة بال

 م.٢٠١٠
  

  ديسمبر: ٣١وفيما يلي تفاصيل األصول غير الملموسة، صافي كما في 
                          

 م٢٠١٣ م٢٠١٤ (بآالف الرياالت السعودية)
       

 ٤٫٠١٩٫٠٩١ ٣٫٧٨٦٫٧٠٨ تراخيص
 ٥٨٨٫٦٦٢ ٧٣٦٫٣٦٥ أخرى

٤٫٦٠٧٫٧٥٣ ٤٫٥٢٣٫٠٧٣ 
                            



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

٢٤  

 األصول غير المتداولة األخرى -١١
  

  تتكون األصول غير المتداولة األخرى مما يأتي:
  
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ (بآالف الرياالت السعودية) 
     
 ٨٠٢٫٣٤٨ ٦٦٠٫٤٥٣ قروض الموظفين السكنية 
 ٩٧٥ ٢٠٢٫٥٤٢ مصروفات مؤجلة 
 ١٠٦٫٥٢٩ ١٠٣٫٥٨٨ أخرى 
  ٩٠٩٫٨٥٢ ٩٦٦٫٥٨٣   

    .وايداعات مستردة " أخرى " تشمل بنودًا متنوعة أهمها : عموالت ورسوم مدفوعة مقدماً 
 حسابات الدائنين -١٢

  
  تتكون حسابات الدائنين مما يأتي:

  
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ (بآالف الرياالت السعودية) 
     
 )٦٠١٫٤٩٨( ٨٤٨٫٨٣١ (د) ) ٥(انظر ايضاح  الرسوم الحكومية 
 ١٫١٤٦٫٤٨٣ ٧٦١٫٧٦١ تجارية 
 ٤٩٤٫٦٦٢ ٤٥٩٫٥٦٦ وأخرى تسوية الشبكات الخارجية 
  ١٫٠٣٩٫٦٤٧ ٢٫٠٧٠٫١٥٨ 

          
 األرصدة الدائنة األخرى -١٣

  
  المتداولة مما يأتي: -تتكون األرصدة الدائنة األخرى 

  
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ (بآالف الرياالت السعودية) 
     
 ١٫٠٣٩٫١٢٧ ١٫٤٣٩٫٥٧٩ )٢٩مخصص الزكاة والضرائب ( أنظر إيضاح  
  ٧٥٨٫٣٣٠  ٧٨٢٫٦٩١  مستحقات عقود مشاريع قيد االنشاء 
 ٢٣٨٫١٦٨ ٢٥٣٫١٢٣ مخصص الضريبة المستقطعة 
 ١٤١٫٧٤٨ ١٤٠٫٢٧٨ محتجزات الموردين 
 ١٣٨٫٩٤٨ ١٢٠٫٧٤٨ إيداعات عمالء مستردة 
 ٦٠٫٩٥٠ ٦٠٫٩٥٠ تسوية مستحقات الموظفين المعارين 
 ٢٥٠٫٣١٠ ٤٥٢٫٩٢٣ أخرى 
  ٢٫٦٢٧٫٥٨١ ٣٫٢٥٠٫٢٩٢ 
  

والجزء المتداول  و التوزيعات المستحقة " أخرى " تشمل بنودًا متنوعة أهمها : مستحقات التأمينات االجتماعية
   .اللتزامات رعاية االندية
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 غير المتداولة مما يأتي: -تتكون األرصدة الدائنة األخرى 
 
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ عودية)(بآالف الرياالت الس 
     
 ٧٨٠٫٤٠٠ ٧٧٨٫٣٣٧ إيرادات مؤجلة طويلة اآلجل 
 ١٣٥٫٧٠٦ ٦٦٫٥٠٠ مشتقات مالية 
 ٢٥٨٫٧٤٩ ٣٢٣٫٤٨٩ أخرى 
  ١٫١٧٤٫٨٥٥ ١٫١٦٨٫٣٢٦ 
  

    .و محتجزات موردين نديةالرعاية ا تالجزء غير المتداول اللتزاما" أخرى " تشمل بنودًا متنوعة أهمها : 
 المصروفات المستحقة -١٤

  
  تتكون المصروفات المستحقة مما يأتي:

  
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ (بآالف الرياالت السعودية) 
     
 ٤٫٦٠٥٫٠٧٢ ٤٫٣٣٩٫٨٥٢ تجارية 
 ١٫٠٩٩٫٧٠٦ ١٫٢٥٧٫٩٠٠ مستحقات موظفين 
 ٢٫٥٧٨٫٩٦٢ ٩٨٦٫٣٥٦ رأسمالية 
 ٤٦٢٫٨٧٥ ٥٥١٫٩٢٨  مخصص االلتزامات والتعھدات 
 ٣٨٤٫٧٥٥ ٦٥٠٫١٠٧ ىأخر 
  ٩٫١٣١٫٣٧٠ ٧٫٧٨٦٫١٤٣ 
  
 المرابحات  -١٥

  
  وتتمثل في:

  
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ (بآالف الرياالت السعودية) 
     
 ١٫٥٦٠٫٥٧١ ٢٫٠١٤٫١٦٥ الجزء المتداول 
 ٦٫٩٧٦٫٤٩٤ ٥٫٧٨٥٫١٦٩ الجزء غير المتداول 
  ٨٫٥٣٧٫٠٦٥ ٧٫٧٩٩٫٣٣٤ 
  

  :مملكة العربية السعوديةال – تصاالت السعوديةإلشركة ا -
  

ل  حصلت الشركة ل ٢٠٠٨في أبري دة التموي ة، م وك محلي ى أساس المرابحة من عدة بن ل عل ى تسھيالت تموي م عل
   .سعودي مليون لایر ٩٫٥٠٠مبلغ  م٢٠١٤ ديسمبر ٣١شھراً، وتبلغ قيمة التسھيالت المستخدمة كما في  ١٢٠

  
الت قصيرة األجل على أساس المرابحة من عدة بنوك محلية بمبلغ م على تسھي٢٠١٠كما حصلت خالل الربع الثالث 

 م.٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي لم يتم استخدامھا حتى  ١٫٠٠٠
  

ل م ٢٠١١خالل الربع الثالث حصلت كما  على تسھيالت تمويل على أساس المرابحة من عدة بنوك محلية، مدة التموي
  .م٢٠١٤ديسمبر  ٣١لم يتم استخدامھا حتى  وديسع مليون لایر ٢٫٢٥٠بمبلغ  شھراً، ١٢٠

  
ام  ع من ع ع الراب دأت الشركة خالل الرب الغ ٢٠٠٨ب ل، وبلغت المب م بسداد األقساط المستحقة من تسھيالت التموي

م تسديدھا خالل  ١٫٠٥٤مليون لایر سعودي، منھا  ٥٫٨٠٩م ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المسددة حتى  ون لایر سعودي ت ملي
  مليون لایر سعودي). ٤٫٧٥٥ م :٢٠١٣م. (٢٠١٤ديسمبر ٣١لمنتھية في االثني عشر شھرا ا
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٢٦  

ى أساس ٢٠٠٧كما تم الحصول خالل الربع الرابع  ل عل ى تسھيالت تموي م من خالل إحدى شركات المجموعة عل
ور ) المرابحة من أحد فروع المصارف المحلية بماليزيا على أساس معدل العائد المتبادل بين البنوك الماليزية ( كال يب

ل  ٤٥+  دة التموي ا في  ١٢٠نقطة أساس، م ة التسھيالت المستخدمة كم غ قيم غ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١شھراً، وتبل م مبل
مليون لایر سعودي في  ١٫٦٨٨مليون رينجت ماليزي) ما يعادل  ١٫٥٠٨ م :٢٠١٣( مليون رينجت ماليزي ١٫٥٠٨

  ذلك التاريخ. 
 

ول المتقدمة ت المحدودة (إس تي سي الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاال - ة  -(أول سابقاً) )للحل  المملك
  :العربية السعودية

  
ة لخدمات اإلنترنت واإللشركة لوالتسھيالت البنكية الممنوحة  لمرابحاتبلغ ات ديسمبر  ٣١في  تصاالت (أول)العربي

  .سعودي) مليون لایر ٧٤م : ٢٠١٣( سعودي مليون لایر ٢٥٠ مبلغ   م٢٠١٤
  

    دولة الكويت : –) ( ش.م.ك) VIVAاالتصاالت الكويتية ( شركة  -
ة (إلھيالت البنكية الممنوحة لشركة اوالتس المرابحاتبلغ ت غ  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١) في VIVAتصاالت الكويتي  مبل

ون لایر ١٫٠٩٥ عودي ملي ون لایر ٨٧٣م : ٢٠١٣(. س عودي) ملي ن  .س داول م زء المت ا يتضمن الج ات كم المرابح
   مليون لایر سعودي مقابل رھن أصول ثابتة. ١٩٢على مرابحات إسالمية بحوالي ٢٠١٤ت البنكية لسنة والتسھيال

    مملكة البحرين: –البحرين (ش. م. ب. م)   فيفاشركة  -
 مليون لایر ١٫٠٧٥ مبلغ  م ٢٠١٤ديسمبر  ٣١البحرين في  فيفاوالتسھيالت البنكية الممنوحة لشركة  المرابحاتبلغ ت

ون ١٫١٥٧ م :٢٠١٣( .سعودي داول من المرابحات والتسھيالت  سعودي). لایر  ملي ر المت ا يتضمن الجزء غي كم
نة  ة لس ى مرابحات إسالمية بحوالي ٢٠١٤البنكي ة ١٠٧عل ل رھن أصول ثابت ون لایر سعودي مقاب م : ٢٠١٣( ملي

  .مليون لایر سعودي) ١١٠
  

 صكوك -١٦
  

مليار لایر سعودي كحد أقصى  ٥نامج صكوك بقيمة اجمالية تبلغ م،اعتمدت الشركة بر٢٠١٤خالل الربع الثاني من عام 
 م:٢٠١٤ديسمبر  ٣١وتم اصدار الشريحة االولى وفيما يلي بياناتھا كما في 

  
القيمة اإلجمالية  فئة اإلصدار تاريخ اإلصدار االصدار

 لإلصدار
 تاريخ اإلستحقاق

 ٢٠٢٤يونيو  ٩ لایر سعودي مليار ٢مليون لایر سعودي ١ ٢٠١٤يونيو  ٩ صكوك االتصاالت
  

داً يحسب  ذه الصكوك عائ تم إصدار الصكوك الموضحة أعاله بالقيمة اإلسمية بدون خصم أو عالوة إصدار. تحمل ھ
  سنوات تدفع كل ثالثة أشھر. ١٠نقطة أساس لمدة  ٧٠ هعلى أساس (سايبور) لثالثة أشھر+ ھامش قدر

  
 مخصص مكافأة نھاية الخدمة -١٧

  
  خصص مكافأة نھاية الخدمة خالل السنة:فيما يلي حركة م

  
 م٢٠١٣  م٢٠١٤  (بآالف الرياالت السعودية) 
       

 ٢٫٨٩١٫٣٨٠  ٣٫٣٩٥٫٤٥١  يناير ١الرصيد في  
 ٥٥٠٫٣٣٥  ٤١٠٫٣٣٨  اإلضافات خالل السنة 
 )٤٦٫٢٦٤(  )٣٧٫٣٠٠(  خالل السنة / التسويات المدفوعات 
 ٣٫٣٩٥٫٤٥١  ٣٫٧٦٨٫٤٨٩  ديسمبر ٣١الرصيد في  
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٢٧  

ة المركز  اريخ قائم ركھم العمل في ت ة ت يتم احتساب المخصص على أساس قيمة المنافع المستحقة للموظفين في حال
آت  رامج مكاف ة. وتستخدم شركات المجموعة ب دالت للموظف وسنوات الخدم المالي، وذلك باستخدام آخر راتب وب

  نھاية خدمة وفقاً للقوانين السارية في بلدانھا.
  

 أس المالر -١٨
  

ركة  ال الش غ رأس م ى  ٢٠٫٠٠٠يبل مة إل عودي مقس ون لایر س مية  ٢٫٠٠٠ملي ة اس ھم بقيم ون س االت ١٠ملي  ري
ا في  سعودية % ٧٠م ٢٠١٣م و ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسھم مدفوعة بالكامل. وتبلغ نسبة األسھم المملوكة للحكومة كم

  من أسھم الشركة.
  

 االحتياطي النظامي -١٩
  

اطي ١٠ساسي للشركة، تجنيب يتم، حسب النظام األ ذا االحتي ادل ھ ى أن يع % من صافي الدخل كاحتياطي نظامي إل
ة أسھم ٥٠ اءاً % من قيمة رأس المال المصدر. ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على حمل ة  الشركة، وبن ى موافق عل

ـ الموافق ١٤٣٢ربيع اآلخر  ٢٣الجمعية العامة العادية للمساھمين في اجتماعھا المنعقد بتاريخ   م٢٠١١مارس  ٢٨ھ
  تم إقرار وقف التجنيب عندما بلغ الحد النظامي. 

  
 احتياطيات أخرى  -٢٠

  
  تتكون االحتياطيات األخرى مما يأتي:

  

  (بآالف الرياالت السعودية) 
 

 م٢٠١٣ م٢٠١٤

      
 ٢٣٢٫٥٢٦ ١٩٩٫٧٤٢ احتياطي تحوط  
 ٧٩٩٫٣٦١ ٩٥٣٫٣٥٩ احتياطيات أخرى 
  ١٫١٥٣٫١٠١١٫٠٣١٫٨٨٧ 
  
 إيرادات الخدمات -٢١

  
  تتكون إيرادات الخدمات مما يأتي:

  
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ (بآالف الرياالت السعودية) 

     

 ٢٧٫٥٢٧٫٠٨٨٢٧٫٣١٧٫٠٧٠ أجور االستخدام 

 ١٧٫٢٨٣٫٦٧٣١٧٫١١٠٫٢٨٧ رسوم االشتراك 

 ٢٧٧٫٧٣٩ ٨٩٫٣٣٢ رسوم التأسيس 

 ٨٩٩٫٥٣٣ ٩٢٥٫٥٤٧ أخرى 

  ٤٥٫٨٢٥٫٦٤٠٤٥٫٦٠٤٫٦٢٩ 
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٢٨  

 تكلفة الخدمات -٢٢
 

  :تتكون تكلفة الخدمات مما يأتي
 

                        
 م٢٠١٣ م٢٠١٤(بآالف الرياالت السعودية)      

    
 ٧٫٦٢٠٫٢١٢ ٧٫٢٥٩٫٠٨٥  رسوم استخدام الشبكات الخارجية

 ٤٫٢٧٤٫٦٩٠ ٤٫٢٣٣٫٧٥١  الرسوم الحكومية ( * )
 ٢٫٠٠٧٫٠٢٧ ٢٫٤٦٦٫٨٩٦  إصالح وصيانة
 ١٫٨٣٨٫٩٢٣ ١٫٨٨٣٫٠٦١  تكاليف الموظفين

 ٥٠٠٫٤٣٠ ٥١٠٫٤٣٨  إيجارات معدات وممتلكات وسيارات
 ٦١٫٩٣٣ ٢٤٨٫٦٩٥ طباعة بطاقات ھاتفية ومستلزمات مكتبية    

 ٢٣٩٫٥٣٤ ١٩٠٫٥٥٨  مصروفات المرافق
 ١٫٦٤٨٫٦٣٦ ٨٧٧٫٥٢٥  أخرى

 ١٨٫١٩١٫٣٨٥ ١٧٫٦٧٠٫٠٠٩ 
    ومصروفات االتصاالت والبريد والتوصيل واألمن والسالمة. "أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: استشارات  

  يلي تفاصيل الرسوم الحكومية: فيما(*) 
          

 م٢٠١٣ م٢٠١٤(بآالف الرياالت السعودية)

      
 ً  ٣٫٥٦٠٫٨٣١  ٣٫٤٧٨٫٣٦٤  رسوم تقديم الخدمة تجاريا

 ٢٧٨٫١٨٣  ٢٧٤٫١٦١  رسوم الرخصة
 ٤٣٥٫٦٧٦  ٤٨١٫٢٢٦  رسوم استخدام الطيف الترددي

 ٤٫٢٧٤٫٦٩٠  ٤٫٢٣٣٫٧٥١ 
   

 م٢٠١٣ م٢٠١٤ (بآالف الرياالت السعودية)
       

 ٣٫٩٦٤٫٣٦٠  ٣٫٨٨٧٫١٨٩  الشركة
 ٣١٠٫٣٣٠  ٣٤٦٫٥٦٢  باقي شركات المجموعة

 ٤٫٢٧٤٫٦٩٠  ٤٫٢٣٣٫٧٥١ 
  

 المصروفات البيعية والتسويقية -٢٣
  

 تتكون المصروفات البيعية والتسويقية مما يأتي:    
  

 م٢٠١٣ م٢٠١٤(بآالف الرياالت السعودية)
 

 ٢٫٢٠٨٫٧٦٥  ٢٫١٩٥٫٢٢٤  تكاليف الموظفين
 ١٫٣٧٤٫١٠٢  ١٫٢٩٣٫٢١٩  مصروف الديون المشكوك في تحصيلھا

 ٨٩٦٫٩٩١  ٦٧٣٫٥٩٨  دعاية وإعالن
 ٤٢٤٫٨٩٦  ٣٣٤٫٥٠١  عمولة مبيعات
 ٣٢٤٫٨٧٣  ٣٠٤٫٣٧٧  إصالح وصيانة

  ١٤٦٫٦٥٧  ١٢٨٫١٦٣  استشارات وأتعاب قانونية ومھنية
 ١٨٩٫٦٥٢  ١٣٦٫٧٧٧ طباعة بطاقات ھاتفية ومستلزمات مكتبية

 ٤٥٢٫٩٢٣  ٨٦٣٫١١٦  أخرى
 ٦٫٠١٨٫٨٥٩  ٥٫٩٢٨٫٩٧٥ 
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   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

٢٩  

مصروفات االتصاالت و  األمن والسالمةو  إيجارات معدات وممتلكات وسيارات"أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: 
  .مراكز االتصاالتومصروفات ادارة  مصروفات المرافقو والبريد والتوصيل 

  
 المصروفات العمومية واإلدارية -٢٤

  
  تتكون المصروفات العمومية واإلدارية مما يأتي:

  
 م٢٠١٣ م٢٠١٤آالف الرياالت السعودية)(ب

 

 ١٫٤٦٧٫٣١٨  ١٫٦٥١٫٥٣٢  تكاليف الموظفين
 ٣٢٤٫٨٣١  ٤٩٦٫٣٠٠  إصالح وصيانة

 ٢٨٤٫٣٧٨  ٣٠٨٫٢٠٨  إيجارات معدات وممتلكات وسيارات
 ٢٧٣٫٢١١  ٣٠١٫٩٣٧  استشارات وأتعاب قانونية ومھنية

  ٧٨٫٨٠٥  ٨٦٫٧٠٦   مصروفات االمن و السالمة
 ٦٩٫٣٩٤  ٥٤٫١٩١  مصروفات المرافق

 ٤٢٥٫٩٠٤  ٢٦٧٫٢٨٥  أخرى
 ٢٫٩٢٣٫٨٤١  ٣٫١٦٦٫١٥٩   

    "أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: أقساط تأمين ومستلزمات مكتبية ومصروفات شحن ومناولة وبريد وتوصيل.
  االستھالك واإلطفاء  -٢٥

  
  يتكون االستھالك واإلطفاء مما يأتي:

 
 م٢٠١٣ م٢٠١٤(بآالف الرياالت السعودية)          

      
 ٥٫٨٩١٫٣٢٤  ٦٫١٤١٫٥٦٦  استھالك
 ٤٨٦٫٩٦٠  ٨٨٨٫٣٤١  إطفاء

 ٦٫٣٧٨٫٢٨٤  ٧٫٠٢٩٫٩٠٧ 
  
  خسائر االنخفاض المتعلقة باالستثمارات  -٢٦

  
وط في اال٢٠١٤خالل الربع الرابع من عام  غ م، قامت المجموعة بتسجيل مخصص ھب تثمارات بمبل ون  ٣٩٩س ملي

(ناتجة من شركة سيل سي احدى الشركات  شركة أوجيه لالتصاالت المحدودةلایر سعودي فيما يخص استثمارھا في 
  ).٧(انظر ايضاح  التابعة لشركة أوجيه لالتصاالت المحدودة).

  
ي أكسي٢٠١٣خالل الربع الثاني  ي ت وم كأصول محتفظ م، قامت المجموعة بتصنيف استثمارھا في شركة ب س تيليك

ة  لذلك،للبيع. وفقاً  ابھ ك خسارة محقق تج عن ذل ة ون ة العادل تثمار بالقيم ة باالس تم إعادة قياس صافي األصول المتعلق
ا في  ٦٠٤بلغت  ك الشركة صفر كم تثمار المجموعة في تل ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي. وعليه يكون رصيد اس
  .)٣٤.(انظر ايضاح ٢٠١٣

  
غ ٢٠١٣ربع االول خالل ال تثمارات (الشھرة) بمبل وط في االس ون لایر  ٥٠٠م قامت المجموعة بتسجيل مخصص ھب ملي

  ).٧(انظر ايضاح  في مجموعة إيرسيل (احدى الشركات التابعة لمجموعة بيناريانج). استثمارھاسعودي فيما يخص 
  
  
  
  
  
  

  



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)
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٣٠  

 تكاليف التمويل  -٢٧
  

  وتتمثل في:
    

 م٢٠١٣ م٢٠١٤ ية)(بآالف الرياالت السعود  

      
 ٦٣٫٩١١  ٦٨٫٤٢٥  الشركة

 ٧٩٫٣٤١  ٧٧٫٧٢٨   باقي شركات المجموعة
 ١٤٣٫٢٥٢  ١٤٦٫١٥٣ 

 
  أخرى،بالصافي –االيرادات والمصروفات االخرى  -٢٨

 
  أخرى، بالصافي مما يأتي: -تتكون االيرادات والمصروفات األخرى

    
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ (بآالف الرياالت السعودية)  

       
 ١٫٥٥٣٫٦٧٦  ٨٦٨٫٨٦٩  إيرادات متنوعة

بيع / استبعاد الممتلكات والمنشآت  (خسائر) مكاسب
 والمعدات

 
  

٤٠٢٫٧٢٢ 
 

  
)٥٣٠٫٩٩٢( 

 )١٢٥٫٢١٧(  )٦٣٣٫٧٨٨(  مصروفات متنوعة
 ٨٩٧٫٤٦٧  ٦٣٧٫٨٠٣ 

  
مبلغ  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  لمعداتو ا المنشآتو استبعاد الممتلكات و خسائر بيع أو تضمن بند مكاسبي

الواقعة في حي الفيصلية  أرض الشركةمقابل نزع  تم تحديدهمليون لایر ؛ مكاسب ناتجة عن العوض المالي الذي  ٥٩٥
اھمھا بنود من  المصروفات المتنوعة الزيادة في كما تتضمن .)٩.( أنظر إيضاح رقم والمباني المقامة عليھا بمدينة الرياض
   .مليون لایر سعودي ٢٧٩مبلغ ب أجھزة اتصاالت بند تكلفة مبيعات

  
مليون لایر سعودي ناتجة عن  ٢٧٧م باستبعاد أصول ثابتة قيمتھا الدفترية ٢٠١٣قامت الشركة خالل الربع االول من عام 
ديسمبر  ٣١ة للسنة المنتھية في االيرادات المتنوعالزيادة في تتضمن  انفذته. كممشروع التحقق من االصول الثابتة الذي 

 ٢١٦عبارة عن عكس مخصص التسويات الدولية وكذلك مبلغ  سعودي مليون لایر ٣٢٤مبلغ بنود من أھمھا م ٢٠١٣
ق الخدمة الشاملة الخاص بھيئة عبارة عن االيرادات المتحققة من المشاريع الناتجة عن صندو سعودي مليون لایر

  تصاالت وتقنية المعلومات.إلا
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٣١  

      
 والضرائبالزكاة مخصص  -٢٩

  ( أ ) وعاء الزكاة:
 م٢٠١٣ م٢٠١٤  (بآالف الرياالت السعودية) 
     
 ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  رأس المال بداية السنة 

    
    اإلضافات: 
 ٣٤٫٥١٩٫٩٩٠ ٤٢٫٢٧٢٫٨٥٦  والمخصصات بداية السنة اتاألرباح المبقاة واالحتياطي 
 ٨٫٦٥٠٫٤٢٢ ٨٫٦٤٦٫١٠٢  ةقروض وأرصدة دائن 
 ٨٫٢٩٢٫٩٠٦ ١٢٫٦٩٣٫٦٤٤  صافي الدخل المعدل 

 
اجمالي حقوق المساھمين

 ٧١٫٤٦٣٫٣١٨ ٨٣٫٦١٢٫٦٠٢ 

    اإلستبعادات: 
 ٥٧٫٨٨٣٫٠٩٢ ٥٤٫١٥٤٫٧٦١  صافي الممتلكات واالستثمارات 
 ٣٫٩٩٧٫٨٤٣ ٦٫٤٦٩٫٧٣٠  مدفوعةتوزيعات أرباح  

 
  وأرصدة أخرىالمصروفات المؤجلة 

 
 ١٫٥٣٢٫٤٦٣ ١٫٢٣٥٫٨٠١ 

 
إجمالي اإلستبعادات

 ٦٣٫٤١٣٫٣٩٨  ٦١٫٨٦٠٫٢٩٢  

  ٨٫٠٤٩٫٩٢٠  ٢١٫٧٥٢٫٣١٠ الفرق يمثل وعاء الزكاة 
  ٢٠١٫٢٤٨  ٥٤٣٫٨٠٨ الزكاة المحتسبة عن الشركات المملوكة بالكامل       
     يضاف : 
  - ٣٧٫٥٠٠ حقة على الصكوك المصدرة خالل العامالزكاة المست 

  ٢٨٫٥٢١  ٣٤٫٤٠٣ الزكاة المحتسبة عن الشركات الغير مملوكة بالكامل
  - ١٥٨٫٨٧٧ م٢٠١٣ عامب متعلقةتسوية  
  ٢٢٩٫٧٦٩  ٧٧٤٫٥٨٨ إجمالي مصروف الزكاة الموحدة 

  
  ( ب ) مخصص الزكاة: 

    
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ (بآالف الرياالت السعودية) 
    
 ١٫٠٢٠٫٥٥٦ ١٫٠٣٨٫٩٩٨ يناير ١الرصيد في  
 ٢٢٩٫٧٦٩ ٧٧٤٫٥٨٨ المستحق عن السنة 
 )٢١١٫٣٢٧( )٣٧٤٫٩٢٤( المبالغ المسددة خالل السنة 
 ١٫٠٣٨٫٩٩٨ ١٫٤٣٨٫٦٦٢ ديسمبر ٣١الرصيد في  
  

م. لم يتم الربط النھائي عن ٢٠٠٣حتى نھاية عام لقد تم اعتماد الربط الزكوي الضريبي النھائي للسنوات منذ بدء الشركة و
م حيث يتوقف ذلك على البت في اعتراضات وتظلم الشركة على بعض البنود لدى ٢٠٠٩م وحتى ٢٠٠٤األعوام من 

االعوام من عن  ةالزكوي اتمصلحة الزكاة والدخل ولجان االعتراض واالستئناف وديوان المظالم. كما تم تقديم اإلقرار
حتى تاريخه. وقد صدرت للشركة شھادة زكاة مقيدة سارية  بھا م إال أن ربط المصلحة لم يصدر٢٠١٣ م حتى٢٠١٠

   م).٣٠/٤/٢٠١٥ھـ (الموافق  ١١/٠٧/١٤٣٦المفعول حتى تاريخ 
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٣٢  

  (ج) الشركات التابعة
  

إقرار ھـ القاضي بوجوب تقديم ٢٨/٤/١٤٢٨وتاريخ  ١٠٠٥م تم تطبيق القرار الوزاري رقم ٢٠٠٩بدأً من عام 
زكوي واحد للشركة والشركات التابعة المملوكة لھا بالكامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت داخل أو 

 خارج المملكة.
  مخصص الضرائب) د(

  
ة  - اً لألنظم ة وفق ى الشركات التابع يمثل المبلغ المدرج بقائمة الدخل نصيب المجموعة من الضرائب المستحقة عل

ة في  ويبلغ بلدانھا.في الضريبية السائدة  غ  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١مصروف الضرائب للسنة المنتھي  ألف ١٠٧مبل
ا في  لایر سعودي) كما يبلغ ألف  ٦٦٢م: ٢٠١٣لایر سعودي ( غم ٢٠١٤ديسمبر  ٣١رصيد المخصص كم  مبل

 .سعودي)لایر  الف ١٢٩م: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١لایر سعودي ( ألف ٩١٧
 

 معامالت األطراف ذات العالقة  -٣٠
 

  الجھات الحكومية بالمملكة العربية السعودية
  

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

م (شاملة الرسوم الحكومية الُمبينة في ٢٠١٤بلغت اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالجھات الحكومية خالل عام 
 م٢٠١٣، على التوالي (سعودي مليون لایر ٣٫٩٢٥و  سعودي يون لایرمل ٥٫٨٣٤مبلغ  أعاله) ٢٢اإليضاح رقم 

  ، على التوالي). سعودي مليون لایر ٤٫٠١٤و   سعودي مليون لایر ٢٫٩٧٩: 
  

مليون  ٣٫٣٦٤ مبلغ م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في كما الدائنة مع الجھات الحكومية  المدينة و وبلغ إجمالي األرصدة
بلغ اجمالي االرصدة المدينة والدائنة خالل عام (. على التوالي، سعودي مليون لایر ٨٤٧لایر سعودي و مبلغ 

 ، على التوالي). سعودي مليون لایر ١٦٩و  سعودي مليون لایر ٦٧٠:  م٢٠١٣
  

  وأخرىاالستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية المشتركة و المشاريع
  

ة لم تكن المعامالت التي تمت وق و اريع المشتركةالمش مع واالرصدة القائم ة حق تثمارات المسجلة وفق طريق االس

ة رى الملكي والي  و أخ الغ ح تثمار بالصكوك الب دا االس ا ع بية فيم ة نس نة ذات أھمي الل الس ون لایر  ١٫٦٨٨خ ملي

  .)٨(أنظر إيضاح  مليون لایر سعودي) ١٫٦٨٨:  م٢٠١٣( سعودي

  الشركات التابعة 
  

ون لایر ٢٢٫٧٢٥ خالل العام مبلغالتابعة  العمليات المتبادلة مع الشركاتبلغت  ة واالرصدة  سعودي ملي في  القائم

مبر  ٣١ غ م٢٠١٤ديس عودي ٤٫٣٦٨ مبل ون لایر س غ  م٢٠١٣(.ملي ة مبل ات المتبادل ون لایر  ٢٠٫١٥٥: العملي ملي

م اس علماً بأن تلك العمليات واالرصدة مليون لایر سعودي). ٤٫٧٨٣سعودي  واالرصدة القائمة مبلغ  د ت تبعادھا عن

  .من القوائم المالية الموحدة التوحيد
  

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  -٣١
    
  االرتباطات   

  
ة (أ)   مالية جوھري ة بمصروفات رأس ات متعلق ي ارتباط ادي ف اطھا االعتي ة نش الل ممارس ة خ دخل المجموع ت

ية  ت وبصورة أساس بكة. بلغ عة الش روعات توس ق بمش ا يتعل ات فيم مالية المصارتباط روفات الرأس
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٣٣  

ي ا ف ة كم مبر ٣١ القائم والي ٢٠١٤ ديس ون لایر سعودي ( ٢٫٨٨٠م ح مبر  ٣١ملي  ٢٫٤٧٨ : م٢٠١٣ديس
  مليون لایر سعودي).

  
ي   ي ف غيلية تنتھ ار تش دات إيج ة بموجب تعھ ات المجموع ي عملي تخدامھا ف اٍن الس تئجار أراٍض ومب تم اس (ب) ي

ود اإليجار التشغيلية تواريخ مستقبلية مختلفة. وقد بلغ إجمالي ة ل مصروفات اإليجار بموجب عق لسنة المنتھي
غ : م٢٠١٣ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي (السنة المنتھية في  ٧٢٥م مبلغ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في    ٧٠٣ مبل

  مليون لایر سعودي).
ي   ) ج( تثمار ف ريء المتخصص باالس ال الج ندوق رأس الم ي ص تثمار ف عودية اس االت الس ركة االتص دى ش ل

ة المعلومات بالسوق  الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل في مجاالت االتصاالت و تقني
تثمار ركة باس ت الش رى، والتزم ة األخ واق العالمي عودي و األس غ  الس ي  ٥٠مبل ي ف ون دوالر امريك ملي

ون دوالر ٢٥تم دفع  الصندوق غ المتبقي وھو ملي دفع المبل ون٢٥ وي ل  ريكيدوالر ام ملي د الطلب من قب عن
 .مدير الصندوق

  
  االلتزامات المحتملة 

  
تواجه الشركة خالل ممارسة نشاطھا االعتيادي إجراءات قانونية ودعاوى قضائية ومطالبات أخرى. وال يتوقع أن  -

 يكون لھا تأثير جوھري على مركز الشركة المالي أو نتائج عملياتھا المبينة في ھذه القوائم المالية.
 

 نسعودي تتضممليون لایر  ٤٫٠١٢م تبلغ ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ى المجموعة خطابات ضمان قائمة كما في لد -
مليون لایر سعودي) لصالح شركة اكس ال فيما  ٥٣٣مليون دوالر امريكي (ما يعادل  ١٤٢خطاب ضمان بمبلغ 

) والتي ال تزال قيد ٣٤(انظر ايضاح  التي تم بيعھا ) لشركة بي تي اكسيسVATيخص ضرائب القيمة المضافة (
البت مع الجھات الضريبية االندونيسية. وبناءاً على المعطيات الحالية واالستشارات الضريبية التي تم الحصول 

كما تتضمن ايضا حصة المجموعة من خطابات  عليھا فإن النتيجة المتوقعة ستكون لصالح شركة بي تي أكسيس.
 مليون لایر سعودي. ٥٣٩ع المشتركة مبلغ الضمان القائمة الستثماراتھا في المشاري

 
 مليون لایر سعودي. ١٨٨ م تبلغ٢٠١٤ ديسمبر ٣١قائمة كما في  اعتمادات مستنديةلدى المجموعة  -

  
 األدوات المالية  -٣٢

  
    القيمة العادلة   

روط ھي المبلغ الذي يمكن أن تتم به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل وبش
والمبينة  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١تعامل عادلة. إن القيمة المسجلة لكل األدوات المالية تقارب قيمتھا العادلة كما في 

    في ما يأتي:
  حسابات المدينين والدائنين واألرصدة المدينة والدائنة  يماثله،تعتبر القيمة العادلة لكل من النقد وما

 بيعة فترتھا قصيرة األجل.األخرى مقاربة للقيمة المسجلة نتيجة لط
 .تستند القيمة العادلة لألسھم في األسواق النشطة وفقاً ألسعار السوق 
 .تستند القيمة العادلة للسندات الحكومية والقروض على التدفقات النقدية المخصومة 

 
ف  ة تختل ة بالمجموع ة الخاص ات المالي ودات والمطلوب ة للموج ة العادل د اإلدارة أن القيم ا ال تعتق ن قيمتھ راً ع كثي

  .الدفترية
 

  مخاطر معدالت العوائد
      

ھي مخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في معدالت العوائد في السوق على المركز المالي للمجموعة وتدفقاتھا 
ي النقدية. وتدير المجموعة تدفقاتھا النقدية عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المحصل والتدفق النقد
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٣٤  

المستخدم. ويتم استثمار الفائض النقدي لزيادة دخل المجموعة من العوائد من خالل أرصدة يحتفظ بھا كمرابحة 
  . وودائع قصيرة وطويلة األجل. إال أن مخاطر معدالت العوائد في ھذا الخصوص ال تعتبر جوھرية

 
  مخاطر تغير أسعار الصرف 

  
سبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تقوم اإلدارة ھي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية ب

بمراقبة تقلبات أسعار صرف العملة األجنبية والدخول في اتفاقيات تحوط عند الحاجة، للحد من مخاطر تغير أسعار 
موعة كما أن العملة الرسمية للمجموعة ھي اللایر السعودي وھو العملة األساسية التي تتعامل بھا المج الصرف،

  .وسعره ثابت حالياً وبھامش بسيط مقابل الدوالر األمريكي
  

  مخاطر االئتمان
  

ھي مخاطر عدم قدرة األطراف األخرى على الوفاء بالتزاماتھا تجاه المجموعة مما يؤدي إلى تكبد المجموعة 
ل رئيسي من لخسارة مالية. تتكون األدوات المالية التي قد تعرض المجموعة لمخاطر تركز المديونية بشك

األرصدة النقدية وحسابات المدينين. تقوم المجموعة بإيداع أرصدتھا النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات 
القدرات االئتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدتھا المودعة في كل مؤسسة مالية. وال تعتقد 

مؤسسات المالية. وال تعتقد المجموعة أنھا عرضة لمخاطر المجموعة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة من ھذه ال
تركز المديونية في ما يتعلق بحسابات المدينين نظراً لقاعدة عمالئھا المتنوعة (سكنية، مھنية، مؤسسات تجارية 

  .كبرى ومؤسسات عامة) التي تعمل في مجاالت عمل متنوعة موزعة على مناطق عديدة
  

  مخاطر السيولة
  

ض المجموعة لصعوبات في الحصول على األموال الالزمة لمقابلة االلتزامات المرتبطة باألدوات ھي مخاطر تعر
المالية. تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرھا بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية. وال 

  .تعتِبر المجموعة أنھا عرضة لمخاطر جوھرية متعلقة بالسيولة
  

 مات القطاعية المعلو -٣٣
  

 وفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية -
 

قامت المجموعة بتحديد قطاعاتھا التشغيلية الرئيسة على أساس نوع الخدمات المقدمة من قبل المجموعة وتتم  

ً لألحكام والشروط التجارية المعتادة. ال يوجد ھناك إيرادات أو مصاريف  المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا

  ة ھامة أخرى بين القطاعات. جوھري

  تتمثل القطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة في: 

  دفع بقة ال ات مس ع والبطاق ل الثالث والراب اتف الجوال وخدمات الجي قطاع الجوال، وتشمل خدماته الرئيسة: الھ

 والتجوال الدولي والرسائل.

 تصاالت الدولية.إلتصال البيني واإللبطاقة وااتف اقطاع الھاتف، وتشمل خدماته الرئيسة: الھاتف الثابت وھو  

 قطاع المعطيات، وتشمل خدماته الرئيسة: الدوائر المؤجرة لنقل البيانات وخط العميل الرقمي(DSL) اإلنترنت.خدمات و 

 .غير الموزعة: وتشمل بعض العناصر التي ال يمكن ربطھا بالقطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة 
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٣٥  

  :م٢٠١٤ديسمبر  ٣١الجدول التالي المعلومات وفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية للسنة المنتھية في  ويبين
  

 (بآالف الرياالت السعودية)
 اإلجماليغير موزعة / تسويات المعطيات الھاتف الجوال 
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  على النحو التالي: م٢٠١٣ديسمبر  ٣١وقد كانت المعلومات وفقاً ألنشطة المجموعة للسنة المنتھية في 
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 ١٣٫٢٤١٫٢٨٧ - ١٫١٠٨٫٣٢٥ ١٠٫٤٠٨٫٣٧٦ ١٫٧٢٤٫٥٨٦ رادات الربط البينيإي
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 وفقاً لعمليات المجموعة -
  قامت المجموعة بتقسيم عملياتھا التشغيلية الرئيسية إلى عمليات محلية ودولية.

  ديسمبر: ٣١ويبين الجدول التالي المعلومات وفقاً لعمليات المجموعة خالل السنة المنتھية في 
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  سعودي. ) ألف لایر١٫٤٣٢٫٦٣٥( * ) تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة بإيرادات الخدمات مبلغ (
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 )استبعاد شركة بي تي أكسيس تيليكوم اندونيسيا(أصول محتفظ بھا للبيع  -٣٤
 

ام  اني من ع ع الث وم، ٢٠١٣خالل الرب ي أكسيس تيليك ي ت تثمارھا في شركة ب ادة تصنيف اس  قامت المجموعة بإع
ة ا  التابع تفظ بھ ً كأصول مح ا ع. وفق ة  للبي افي األصول المتعلق اس ص ادة قي ة بإع ت المجموع نيف ، قام ذلك التص ل

  .مليون لایر سعودي ٦٠٤باالستثمار بالقيمة العادلة واعترفت بخسائر محققة بلغت 
  

اريخ  بتمبر  ٢٦وبت وم ٢٠١٣س يس تيليك ي أكس ي ت ركة ب ي ش ة ف تھا كامل ع حص ة لبي ة اتفاقي ت المجموع م؛ وقع
ى شركة اكس ال، وھي احدى شركات ا٣٫٧٢٥مباشر، و بشكل  ٨٠٫١٠٪( ر مباشر) ال تصاالت إل% بشكل غي

ادل  ٨٦٥تصاالت اإلندونيسية بمبلغ إلالكبرى في سوق ا ا يع ون دوالر، أي م ون لایر ٣٫٢٤٣ملي ً تقريب سعودي ملي  ا
ين و الدائنين االخرين % من أسھم الشركة. باإلضافة لذلك وقعت المجموعة تسوية مع المقرضين الرئيسي١٠٠مقابل 

ركة أكسيس  ث بلش تخدام حي تم اس عي ي  متحصالت البي دائنين ف ين وال ركة أكسيس للمقرضين الرئيس ون ش داد دي س
   .االخرين

  
ة من اكملت ، ٢٠١٤مارس  ١٩ بتاريخ ات الالزم ع الموافق ى جمي د الحصول عل ع بع الجھات المجموعة صفقة البي

  التنظيمية في  اندونيسيا.
        
   ما يلي:الذي تم استبعاده ك الفئات الرئيسة لألصول والخصوم لالستثماراه أدن  ) أ

  (بآالف الرياالت السعودية)  أصول محتفظ بھا للبيع

  ٢٫٤٩٢٫٦٥٢  صافي ،الممتلكات والمنشآت والمعدات
  ١٨١٫٥٧٠  االصول غير الملموسة،صافي

  ٥٠٧٫١٤٤  المصروفات المدفوعة مقدماً واالصول المتداولة االخرى
  ٢٠٠٫٣١٤  النقد وما يماثله

  ١٥٨٫٦١٢  أخرى
 ٣٫٥٤٠٫٢٩٢  

    خصوم متعلقة بصورة مباشرة بأصول محتفظ بھا للبيع
  ٢٫٤٦٤٫٧٤٦  المرابحات 

  ٧٥٩٫٤٣١  المصروفات المستحقة
  ٤٤٤٫٤٨٤  حسابات الدائنين

  ٤٠٥٫١٠٢  أخرى
  ٤٫٠٧٣٫٧٦٣  
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٣٧  

  يعمستحقات نتجت عن إعادة تصنيف االصول كمحتفظ بھا للب
  

٩٨٫٤١٤  

  الخصوم المستبعدةصافي 
  

٦٣١٫٨٨٥  
  

ب) المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد شركة بي تي اكسيس تيليكوم والتي تمت خالل 

  :٢٠١٤الربع االول 
   

  

  (بآالف الرياالت السعودية)  

  -  العوض المستلم بواسطة مجموعة االتصاالت السعودية
  ٦٣١٫٨٨٥  صافي الخصوم المستبعدة 

  )٥٦١٫٥٣٧(  حقوق الملكية غير المسيطرة المتعلقة بصافي الخصوم المستبعدة
  )١٣٥٫٧٢٣(  ٢٠١٤ خالل الربع االولمجموعة التسويتھا من قبل تمت أرصدة إضافية 

  ٦٨٫٥٥٦  الى قائمة الدخل التحوط و فروق الترجمة تغيرمكاسب اعادة تدوير االحتياطيات الناتجة من 
  ٣٫١٨١  )مسجلة من ضمن االيرادات والمصروفات االخرى(صافي مكاسب االستبعاد 

  
ي أكسيس  ٢٤٦كما تم اعادة تدوير مبلغ  ي ت مليون لایر سعودي من االحتياطيات االخرى المتبقية والمتعلقة بشركة ب

  الى االرباح المبقاة.
  

 )شركة االتصاالت العامة المحدودة "برافو"االستحواذ على شركة تابعة جديدة ( -٣٥
  

ع تصاالت السعودية إلشركة اقامت  ٢٠١٣ أكتوبر ٣١ في ة اف زي بتوقي ة العالمي ة مع الشركة الوطني شركة اتفاقي
ؤولي دودة  ةذات مس ة لمح ة الخليجي ركة الوطني م إلوالش ي ت ر) والت الطرف اآلخ ا ب ار اليھم ة (ويش تصاالت القابض

ى و "برافو"تصاالت العامة المحدودة إلبموجبھا نقل كامل ملكية شركة ا ئولية محدودة سعودية ال ھي شركة ذات مس
اقتصاالت السعوديةإلشركة ا م االتف غ  ، وذلك مقابل تسوية لجميع مستحقاته حيث ت دفع الطرف اآلخر مبل ى أن ي عل
   لشركة االتصاالت السعودية. باإلضافة إلى نقل ملكية كامل أصول شركة برافو سعودي مليون لایر ٢٤٤

  
اء تشغيل إلا شركة برافو ھي احدى شركات ة بن ة اتفاقي ة السعودية عن طريق ة العربي تصاالت التي تعمل في المملك

ة ( ال الملكي ركة اBOTانتق ع ش ه إل) م د مدت عودية بعق ن ١٥تصاالت الس ام  ة،س ي ع ا ف و عملياتھ دأت براف ث ب حي
  . ٨٠٠ SMRد التي تعمل على ترد iDENللسوق السعودي باستخدام تقنية  Push to Talkم لتقديم خدمة ٢٠٠٥

  
ي  اير  ٣٠ف راءات، اكتمل٢٠١٤ين عودية  ت اج ركة االتصاالت الس و لش ركة براف ة ش ل ملكي د الحصولنق ى بع  عل

  .موافقة الجھات التنظيمية
  

راء  اريخ الش ي ت ا ف تحوذ عليھ و المس ول براف افي اص غ ص ركة  ٣٨١بل تحقات ش ل مس عودي مقاب ون لایر س ملي
ون لایر سعودي كمخصص  ١٧٩مليون لایر سعودي.تم تسجيل مبلغ  ٢٠٢الغة االتصاالت السعودية المتبقية والب ملي

ة  ع القيم ارير الخاصة بتوزي مرتبط بتحديد القيمة العادلة لصافي االصول المستحوذ عليھا. ومن المتوقع استكمال التق
  العادلة لصافي األصول خالل عام من تاريخ االستحواذ.

  
 األحداث الالحقة  -٣٦

 
) م ٢٠١٥ يناير ١٩الموافق  (  ھـ١٤٣٦ربيع االول  ٢٨االثنين يوم دارة في اجتماعه المنعقد أوصى مجلس اإل

عن  سعودي لایر ١بواقع  م٢٠١٤مليون لایر سعودي عن الربع الرابع من عام  ٢٫٠٠٠بتوزيع أرباح أولية مقدارھا 
م: ٢٠١٣للسھم (عام  سعودي لایر ٣٫٥٠م مبلغ ٢٠١٤كل سھم. وبذلك يصبح إجمالي األرباح الموزعة عن عام 

  للسھم). سعودي لایر ٢٫٢٥
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٣٨  

وم  د ي ه المنعق ي اجتماع س ف د المجل ا اعتم ينكم ى ٤ االثن ادى األول ـ١٤٣٦ جم ق  ھ ر ٢٣( المواف م ) ٢٠١٥ فبراي
  .م٢٠١٤القوائم المالية الموحدة لعام 

  
 أرقام المقارنة -٣٧

  
ة في  ة للسنة المنتھي ام المقارن م لتتماشى مع التصنيف المستخدم ٢٠١٣ديسمبر  ٣١لقد تم إعادة تصنيف بعض أرق

  م.٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
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