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 م2102التقرير السنوي ملجلس إلادارة للسادة مساهمي شركة الاتصاالت السعودية لعام 
 

ِحيِم  ْحمِن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 

 السعودية الاتصاالتشركة  مساهموالسادة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، وبعد:

ا شفركة مسفاهمة سفعودية بموافر املرسفوم امللمف  ر فم تأسست شركة  الاتصاالت  السعودية )الشركة(  بصفته 

م( الففففضي  بففففف ق بت ويففففف   اففففا  ال ففففف   وال فففففات  0991أبريففففف    20هففففف )املوا ففففف  0201ذو الحجفففففة  22بتففففاري   53م/

مف  متتلف  مموتاتفه وفمماتياتفه التنيفة “(  افا  الاتصفاالت”بفواارة ال ف   وال  يفد وال فات  ) شفار فليفه  يمفا بعفد بفف 

 لقفففرار مجلفففس الفففوارا  ر فففم  وإلاداريفففة ف ففف 
ر
أبريففف   21هفففف )املوا ففف  0201ذو الحجفففة   25بتفففاري   205الشفففركة، واًقفففا

م( الففضي اعتمففد تاففام الشففركة اساظفف ي )الناففام اساظفف ي(ر و ففد كاتففت الشففركة مفف  حينففه مملوكففة بالمامفف  0991

هففف 0225راففر  2بتففاري   010لحمومففة اململكففة العربيففة السففعودية )الحمومففة(ر وبمواففر  ففرار مجلففس الففوارا  ر ففم 

 % من أس م ار 51م(،  امت الحمومة ببي  2112سبتم    9)املوا   

م فرم  6بدأت الشركة عمل ا بتفو ر  دفدمات الاتصفاالت عنف  تافا  اململكفة العربيفة السفعودية )اململكفة( مف  و د 

كشففركة مسففاهمة  0101031269م(ر وحصففلت الشففركة عنفف  اففجل ا التجففاري ر ففم 0991مففايو  2هففف )املوا فف  0209

م(ر ويقففففف  املركففففف  الركة ففففف ي للشفففففركة مففففف  مدينفففففة 0991يوتيفففففو  29هفففففف )املوا ففففف  0209ربففففففي  او    2سفففففعودية بتفففففاري  

   الرياضر

للشركة استثمارات متتلتة م  شفركات تابعفة واميلفة ومشفارش  مشفت كة معفرع مجتمعفة، بفف "املجموعفة"ر تتا في  

 هضه الاستثمارات كالتا  :

 سبة امللكيةن اسم الشركة

 %111 اململكة العربية السعودية -والاتصاالت املحدودة ) أول( إلانترنتالشركة العربية لخدمات 

 %111 اململكة العربية السعودية -شركة الاتصاالت لالستثمار التجاري املحدودة 

 %111 مملكة البحرين –  ( )ش. م. ب. م(VIVAشركة إس تي س ي البحرين )

 %11 مملكة البحرين –)ش. م. ب. م(   )انتغرال( إلعالم الرقمي القابضةشركة الخليج ل

 %01 اململكة العربية السعودية - )سيلكو( شركة سيل للتوزيع والاتصاالت املحدودة 

 %20 دولة الكويت  –(( ) ش.م.ك.م VIVAشركة الاتصاالت الكويتية )

()إن تي إس سا أندونيسياأكسيس تيليكوم  بي تي  شركة 
ً
 %01.11 أندونيسيادولة  –بقا

 %53 دولة إلامارات العربية املتحدة –شركة أوجيه لالتصاالت املحدودة 

 %23 ماليزيا –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة 

 %31 اململكة العربية السعودية –الشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة 

 %50.00 اململكة العربية السعودية –بسات( املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عر 

 %31 اململكة العربية السعودية –شركة مراكز الاتصال 
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تفففو ر  وتقفففديم دفففدمات الاتصفففاالت واملعلومفففات وإلاعفففالم، ومشففففم  مففف  تتمثففف  اةشفففاة الركةسفففة للمجموعفففة 

  عن  سبي  املثا  ال الحصر، ما ين :  اأغراض

  ًمات وأتامة الاتصاالت الثابتة واملت ركةرفةشا  وفدارة ومشغي  و ياتة ش رأ 

  رو ياته ا وفدارت ا العمال تو ي  وتقديم ددمات الاتصاالت املتتلتة ف    رب 

فعففداد الطاففل والدراسففات الالامففة لتاففوير وتنتيففض وتففو ر  دففدمات الاتصففاالت مففن اميفف  النففوا   التنيففة  رج 

جفففففا  الاتصفففففاالت وتقفففففديم أو الحصفففففو  عنففففف  واملاليفففففة وإلاداريفففففةر وفعفففففداد وتنتيفففففض الطافففففل التدريبيفففففة مففففف  م

  الطدمات الاستشارية التي تتعل  بشم  مًاشر أو غر  مًاشر بأعمال ا وأواه ةشاا ار

التوّسففففف  مففففف  شفففففًمات وتافففففم الاتصفففففاالت وتاويرهفففففا عفففففن اريففففف  اسفففففتتدام أحفففففد  اا ففففف ة واملعفففففدات التفففففي  رد 

 م  مجا  تقديم الطدمات وف
ر
  دارت ارتو لت فلي ا تقنية الاتصاالت دصو ا

تففو ر  املعلومففات والتقنيففات واتامففة املعتمففدة عنفف  املعلومففات للعمففال  بمففا مفف  ذلفف  فعففداد واًفف  وتواشفف   ره 

أدلففففة ال ففففات  وادلففففة التجاريففففة والوشففففرات واملعلومففففات والًياتففففات وتففففو ر  وسففففاك  الاتصففففا  الالامففففة لنقفففف  

هفففففففف 0201/  01/  25تففففففاري  ب( 065) دففففففففدمات )إلاتت تففففففت( بمفففففففا ال يتعفففففففارض مففففففف   فففففففرار مجلفففففففس الففففففوارا  ر فففففففم

ودففففدمات الحاسففففر م فففف  العامففففة، وغرفففف  ذلفففف  ممففففا يتعلفففف  بأةشففففاة الاتصففففاالت أو الطففففدمات التففففي تقففففدم ا 

الشفففففركة سفففففوا  كفففففام ذلففففف  ةغفففففراض إلاعفففففالم أو التجفففففارة أو الدعايفففففة أو أيفففففة أغفففففراض أدفففففر  تراهفففففا الشفففففركة 

  مناسًةر

ا  وامفتال  وتفأار  وتصفوي  ومسفوي  وبيف  وتافوير وتصفميم تجارة الجملة والتج كة واسفتر اد وتصفدير وشفر  رو 

وتركيفففر و ففففياتة أا ففف ة ومعففففدات ومموتففففات شفففًمات الاتصففففاالت املتتلتفففة بمففففا مفففف  ذلففف  الشففففًمات الثابتففففة 

واملت ركة والطا ة، وكفضل  بفراما الحاسفر م ف  واملمتلمفات التكريفة ادفر  وتقفديم الطفدمات والقيفام 

  بشًمات الاتصاالت املتتلتةر بأعما  املقاوالت املتعلقة

 استثمار عقارات الشركة وما  د يت تر عن  ذل  من بي  وشرا  وتأار  وفدارة وتاوير و ياتةر را 

 عففففففن ذلفففففف  أم ت سففففففس شففففففركات أدففففففر  وأم مشففففففت   مفففففف  الشففففففركات وامل سسففففففات أو ال ي ففففففات ادففففففر  
ر
ول ففففففا   ففففففال

 شفففًي ة أو مكملفففة ةع
ر
مال فففا أو التفففي  فففد معاوح فففا عنففف  ت قيففف  غرضففف ا أو أم السفففعودية واانبيفففة التفففي تففف او  أعمفففاال

 من ار
ر
  مشت ي ا كل ا أو ا  ا

، وتتفففاكا أعمال فففا املجموعفففةشسفففر مجلفففس فدارة الشفففركة أم يقفففدم للمسفففاهمرم الكفففرام التقريفففر السفففنوي عفففن أدا  و 

، ويا ففر دورهففا مفف  متتلفف  أواففه أةشففاه ا املجموعففة، الففضي  عكففس التاففور املسففتمر مفف  أدا  م2102  للعففام املففا  

مففف  مع يففف  وتافففوير  افففا  الاتصفففاالت مففف  اململكفففة العربيفففة السفففعودية بمفففا يتفففدم املجتمففف  السفففعودي وي قففف  دافففل 

 التنمية الوانية وشساهم بتاعلية م  مع ي  الا تصاد الواني وي ق  عواكد مج ية ملساهمي ا ر
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ً
 م2112: أداء وأنشطة الشركة خالل العام املالي أوال

 غيليألاداء التش - أ

  السعودية الاتصاالتشركة  -1

  قطاع ألافرادخدمات 

بتقففديم ادا  املتمرففمل وامل ا اففة عنفف  الريففادة مفف  سففو  الجففوا  حيفف  تمرففمل شففركة الاتصففاالت السففعودية اسففتمرت 

 وزيوووادة انتشووووارها تطووووير الب يووووة التحتيوووة للشوووبكة الالسوووولكيةمففف   بفففالت كرمل عنفففف  ايفففادة الاسفففتثمار م2102العفففام 

 رم  تو ر  التقنيات العاملية احد  سين تجربة العميلتحوبالتا   

عفدد املوا فف  املشففمولة بتففدمات الجيفف  تففم ايففادة  قففد  ولتفدعيم الاسففتثمارات مفف  الًويففة الت تيففة واتتشفار التغايففة

مفففن  %63اتتشفففار بلغفففت  سفففًةالعربيفففة السفففعودية بو مدينفففة باململكفففة 51مو ففف  مففف   20311مفففن    ف ففف  أك فففLTE الرابففف  

لتففو ر  سففرعات م 2102% ح ايففة 93 مفف  اسففه داع الو ففو  ف فف ، م2102مفف  ح ايففة العففام الحففا     املأهولففة املنففاا

ميجابايففت بالثاتيفةر كمففا وا ففلت الشفركة اسففتثمارات ا مفف  التقنيففات  011اتت تفت السففلكية عاليففة السفرعة تصفف  ف فف  

والتففي تتمرففمل  +HSPAالثالفف  املاففور ميجابايففت بالثاتيففة عنفف  شففًمات الجيفف   12لتففو ر  سففرعات تصفف  ف فف   دففر  ا 

% للجيف  الثالف  و 92من  أك   باالتتشار الواس  لتغا  كا ة مدم وم ا اات اململكة لتص  بوسر الاتتشار ا   

 ر% للجي  الثاة 99

ديففففارات الشففففركة لعمال  ففففا  ففففدمت  ، التقنيففففات العامليففففة  ذاتالطففففدمات والعففففروض  أحففففد  مفففف  تقففففديمواسففففتمرارا 

 ف فف  باإلضففا ةتاففورا  اك فف الضكيففة  اا فف ةو با ففات  مففن دففال  با ففات كويفف  تففت إلاتت تففتمات متعففددة السففتتدا

شفففراكات عامليفففة مففف  أك ففف  وأشففف ر مصفففن   ت قيففف  مففف   الشفففركة وم فففت، رات واسفففعة مفففن التاًيقفففات املتنوعفففةديفففا

،  قففففد و فففف  عففففدد  اا فففف ة الضكيففففة عامليففففا، ولتجففففضب شففففركا  اففففدد ملشففففاركه ا النجففففا  مفففف  تكففففرشس التمرففففمل لعمال  ففففا

تقفففوم مفففن دالل فففا بتفففو ر  اا ففف ة الضكيفففة التفففي توتج فففا مكتًفففا مواعفففة عنففف  مسفففتو  اململكفففة  511مماتب فففا ف ففف  ت فففو 

 ,BlackBerry, Motorola, Apple, Sony, Sony Ericsson ) وهفف   مففن أبففرا شففركات اا فف ة مفف  العففالمعشففرة 

Samsung, LG, Huawei,  Nokia, Acer    )مفن اا ف ة املتافورة، 22م تقفديم 2102  و فد تفم دفال 
ر
ضفمن  توعفا

 روديارات م الشراكية با ات متنوعة ت اك  رغًات العمال  م  الاستتدام 
 

  القطاع السكنيخدمات 

إليصفففففففا  وربفففففففل كا فففففففة  الامتوووووووداد الاسوووووووتراتي ي لشوووووووبك  اتنتيفففففففض مرحلفففففففة الاتصفففففففاالت السفففففففعودية شفففففففركة  وا فففففففلت

شففففًكة اليففففاع   قامففففت بتوسففففي ، متالًففففات العمففففال  تلبففففيالتففففي  ت الاتصووووالبأحوووودن تقنيوووواالقااعففففات واملرا فففف  

ألفف  مو فف  بشففًكة اليففاع الًصففرية، حيفف  بلفف   311أك فف  مففن  الو ففو  ا فف لتففتمكن مففن  FTTHالًصففرية امللملليففة 
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و ففففرت  ففففد كيلففففو متفففف  مففففن اليففففاع الًصففففرية امللملليففففة مفففف  كا ففففة أت ففففا  اململكففففة، و  30311 مففففنمجمففففو  أاوال ففففا أك فففف  

ميجا/بففت مفف  الثاتيففة، لتنقفف  العمففال  ف فف   0111لشفركة هففضه الطدمففة بسففرعات اديففدة عاليففة املسففتو  تصفف  ف فف  ا

التلت يففوم عصفر اديفد مفف  كا فة تاًيقفات الناففا  العفريا، مف  فمماتيففة تقفديم دفدمات امل تففو  املتتلتفة، مثف  

مات الت  ي يفففة، وكفففضل  تقفففديم (  والطفففدVODالتيفففديو حسفففر الالفففر ) أو مشفففاهدة (Invisionالتتفففاعن  )اتتجفففن 

دفففففدمات املماملفففففات ال اتتيفففففة لما فففففة با فففففات افففففود التو ر يفففففة، فضفففففا ة ف ففففف  العفففففاب التتاعليفففففة، وتاًيقفففففات  نفففففوات 

بوسفًة تتفو   FTTHمما ساهم م  ارتتا  عدد عمال  تقنيفة  التوا   الااتماع  الحديثة، وغر ها من الطدمات،

 % مقارتة بالعام املاض ير 655الف 

، 0با ففففات اففففود التو ر يففففة الجديففففدة )اففففود مفففف  ديففففارات الاسففففتتدام، أالقففففت الشففففركةإلاضففففا ات النوعيففففة  وضففففمن

 عفن 2، اود5، اود2اود
ر
ن العمال  من فضفا ة اميف  الطفدمات التفي يرغًوح فا مف  با فة واحفدة،   فال ِ

ّ
( التي تمك

وكفف  ذلفف  ًففات م ورغًففات م، يتناسففر مفف  متال متنوعففة بمففا فتت تففتتنوشفف  الطيففارات أمففام م للحصففو  عنفف  سففرعات 

، فضفففا ة ف ففف  الاسفففتتادة مفففن اميففف  م ايفففا الًا فففة مفففن مماملفففات م ليفففة ودادليفففة وبتفففاتورة واحفففدةمفففن مصفففدر واحفففد 

 متتوحة وبال حدود، ومماملات دولية متت ة وغر هار
 

  قطاع ألاعمالخدمات 

الء من الجهات الحكومية كبار العمي تاا ا التي  الحلول املبتكرةوالطدمات لتقديم سعي ا الحثة  ضمن 

"،  SGMNبنا  شًكه ا العاملية املوحدة "سيجمن صاالت السعودية عن  تعملت شركة الا وقطاع ألاعمال

وتقنية   ناعة الاتصاالتتاور الطدم  والتقني الضي مش ده الواكًة ملو  إلا ليمي والعالمي،لتع ي  ح ورها 

م  عشر دو  مغا  معام دو  الطليا واملناقة ولندم  PoPمراك  توااد دولية  وتت من الشًكةاملعلومات، 

   شراكات ا م  ك  يات الشركات العاملية الراكدة م  تقديم ددمات دواكر املعلومات فوسنغا ورة، فضا ة 

وتمكن شًكة التابعة للشركة داد  اململكةر  MPLSواميع ا مرتًاة م  شًكة الطا ة الدولية الا ت اضية 

MPLS  ف    روع ا عمال ها من 
ر
تو ي  مقر شركات م الركةسية و روع ا داد  اململكة بع  ا بًعا و وال

أهم ا ددمات عديدة  دارج اململكة، وم  أي مدينة حو  العالم، ومن دالل ا يتمكن العمي  من الحصو  عن 

، نيةبمتتل  دراات حماية املعلومات ام IPVPNح مة ددمات شًكة املعلومات الا ت اضية الطا ة )

ربل ددمة ، CDNددمات امل تو  ، ددمة تق  حركة الاتصاالت الصوتية العًورية، ددمة إلاتت تت العًوري

، MRS/MHSمرك  املعلومات  ددمة احتوا  الموار  و، ددمة الربل الاحتياا ، التجوا  الدو   العالمي

 (رTelepresenceددمة الااتما  الدو   ، ددمة التاًيقات العملية والطدمات املستقًلية
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تتل  القااعات الحمومية وامنية الحلو  املًتكرة والطدمات ملمن  اعما  اا  وتلًية ملتالًات 

م العديد من املشارش  2102دال  العام الشركة  دمت  والا تصادية كالًنو ، والطدمية كالصحة والتعليم،

 :أهم اوالطدمات والًا ات من 

 تًل  فامالية مساحة عن  التاي   بتكنولوايا الرياضمدينة ب الا تصادية الًوابة مشرو  ربل -

 باإلضا ة تجوم دمس و ند  اعما  و ااعات للشركات متصصة مًنق 25م  ( مرب  مت  0520311)

 للم تمراتر و اعة  ند ية شق  ف  

 تالاتصاال  حلو   تقنية وتركير لتوريد اب ا  ومرك  التتصص ي  يص  املل  مستشتى م التو ي   -

 ربالقاا  املجا  هضا م  توعه من مشرو  كأو   املتنقلة،

ع   ت ويدها  ة تابعة لواارة الصحة عن  مستو  اململكة وذل ًيموشأة ا 220الربل الا ت اض ي برم  -

املتصصة للربل باإلتت تت، وددمة  DIA  ، وددمة IP-VPN بأحد  تكنولوايا الاتصا  وه  ددمة

MRS يع ا مدعومة بشًكة التاي   املتاورةرإلدارة أا  ة العمي ، وام 

 مناا  بمتتل  ل ا التابعة واملرا   املًاة  امي  م  والتعليم الت بية لواارة IP/VPN  الشًم  الربل -

 ا مار اري  عن إلاتت تت بتدمة الناكية املناا  م  الوا عة مدارس ا لربل فضا ة اململكة،

 عن  والددو   DATA Center  الركة  ي الواارة بمو   تًاطالار  املدارس لتل  ما و ر V-SAT الصناعية

 – تور ) مث :  والطدمية التقنية والتعليم الت بية واارة  براما اري  عن الدراات ور د املعلومات

 ر( ارس

 منصة تو ر والتي الكندية، RIM شركة م  بالتعاوم  اعما ، لقاا  املتصصة Fusion مشغ فاال   -

 الضكيةر والجوالات اللوحية باةا  ة لت كما من تمكن ا للشركات

 مناقة م  مرة ةو   يال  والضي اعما   اا  م  املواة لعمال  ا ثنائ  4G تت كوي  مودمفاال   -

 راوسل الشر  

 ر ااعات اعما  التي تلبي احتيااات iPhone 5مرملة لج اا املًا ات العديد من الار   -

 ب ا تدعم والتي(  لكس أعما  اوا )و ه  با ات  اململكة  م اعما  لقاا  الًا ات أحد ار   -

 الش رية املصاري  م  الت كم عن  والقدرة املروتة لتمن  م والحموم ، الطاص القااعرم من العمال 

 للموشأةر
 

  قطاع النواقل واملشغلين خدمات 

  ألاكثر الدولية شبك  ا بنا  م  توعية  ت ات السعودية الاتصاالتشركة  حققت
ً
 الشر   مناقة م  تطورا

نق الت تية تمتل  كوح ا أ ريقيا وشما  اوسل ًُ  الً رية المواب  من العالم مستو   عن  واحدة من أحد  ال
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لأح ا بالشركة  وتو   الصناعية وا مار وال  ية
ّ
 في أفريقيا وشمال ألاوسط الشرق  منطقة في ألاول  املشغ

 المواب  من أربعه وتوسعة مشغي  استكما حي  تم ر اتالخدم ملقدمي بالجملة البيع خدمات تقديم

الشركة  مشار  و املناقة، م  مدرين للمشغلرم تتو ر ال حصص  ي ا الشركة تمتل  التي الدولية و القارية

 دارج ادر   المواب  من العديد م  سعات تمل  ف   فضا ةر باملناقة تمر ب رية كواب  01 من أك   م 

 و د، العالم دو   بمعام تتص  كًر ة سعات عن  الحصو   املستقً  وم  حالياللشركة  يتيح مما املناقة

 ال اتتية الحركة مسارات م  التنو  بت   عالية وموثو ية اودة ذات دولية ددمات تقديم من ذل  مكن ا

 إلاتت تت لطدمات املتصصة الدولية املسارات ايادة الشركة  دعمت  كما إلاتت تت، وددمات الًياتات وتق 

 مر2102دال  العام  ٪35 ال يادة ةسًة بلغت حي  الطدمات ل ضه املتسار  الالر لتلًية وذل 
 

 الشركات التابعة املحلية -2

  اململكة العربية  -" أول "والاتصاالت املحدودة  إلانترنتالشركة العربية لخدمات

 السعودية

م ففففففدودة( مفففففف  اململكففففففة العربيففففففة  مسفففففف وليةت تففففففم تأسففففففةس الشففففففركة العربيففففففة لطففففففدمات إلاتت تففففففت والاتصففففففاالت )ذا

م، ومعمففف  مففف  تقفففديم دفففدمات إلاتت تفففت ومشفففغي  مشفففارش  الاتصفففاالت وتقففف  ومعالجفففة 2112مففف  أبريففف   السفففعودية 

% مفففن الشفففركة العربيفففة لطفففدمات 011وتمتلففف  شفففركة الاتصفففاالت السفففعودية  املعلومفففات مففف  السفففو  السفففعودي ،

 مليوم ريا  سعودير 011 إلاتت تت والاتصاالت والًال  رأسمال ا

  اململكة العربية السعودية -شركة الاتصاالت لالستثمار التجاري املحدودة 

مففف  اململكفففة العربيفففة السفففعودية مففف   م فففدودة(  مسففف وليةتفففم تأسفففةس شفففركة الاتصفففاالت لالسفففتثمار التجفففاري )ذات 

ر م ففففف  وشففففففًمات بغفففففرض مشفففففغي  و فففففياتة شفففففًمات الاتصفففففاالت وأعمفففففا  تافففففم شفففففًمات الحاسفففففم 2111 أكتفففففوبر

 و فففففياتة ومشفففففغي  وتركيفففففر تافففففم وبفففففراما الاتصفففففاالت وتقنيفففففة املعلومفففففات ومعمففففف  مففففف  السفففففو  السفففففعودي إلاتت تفففففت

% مفففن شفففركة الاتصفففاالت لالسفففتثمار التجفففاري والًفففال  رأسفففمال ا مليفففوم 011وتمتلففف  شفففركة الاتصفففاالت السفففعودية 

 ريا  سعودير

  اململكة العربية السعودية -و( )سيلكشركة سيل للتوزيع والاتصاالت املحدودة 

مفف  اململكففة العربيففة السففعودية  م ففدودة(  مسفف ولية)ذات تفم تأسففةس شففركة سففي  للتواشفف  والاتصففاالت امل ففدودة 

 الاتصفففاالتم ومعمففف  مففف  تجفففارة الجملفففة والتج كفففة مففف  دفففدمات دفففحن باا فففات الاتصفففاالت ومعفففدات 2111مففف  ينفففاير 

يقات، ففياتة و افف  غيففار الحاسففر م فف ( وتجففارة الجملففة والتج كففة وإلاكسسففوارات ودففدمات الحاسففر ا فف  )تاً

مففف  اا ففف ة الالكت وتيفففة وأا فففف ة الاتصفففاالت السفففلكية و اففف  الغيففففار املرتًافففة ب فففا وبيففف  وفعففففادة بيففف  كا فففة دففففدمات 
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 والثابتفففففة واملتنقلفففففة و فففففياتة ومشفففففغي  املجمعفففففات التجاريفففففة، ومعمففففف  الشفففففركة مففففف  السفففففو  السفففففعودي  الاتصفففففاالت

% مففففن شففففركة سففففي  للتواشفففف  والاتصففففاالت امل ففففدودة والًففففال  رأسففففمال ا 61  شففففركة الاتصففففاالت السففففعودية وتمتلفففف

 رمليوم ريا  سعودي011
 

 الشركات التابعة الدولية -5

 ( شركة إس تي س ي البحرينVIVA )مملكة البحرين –( )ش.م.ب.م 

م م  مملكة الً رين، 2119( )شر مر بر م( م     اير من عام VIVAتأسست شركة فس م  ظ ي الً رين )

مليوم  13( والًال  رأسمال ا VIVA% من شركة فس م  ظ ي الً رين )011وتمتل  شركة الاتصاالت السعودية 

ومعم  هضه ، مليوم ريا  سعودي بسعر الصرع كما م  ذل  التاري (126دينار ب ريني )ما  عاد  حوا    

م  مجا  ددمات الاتصاالت املتنقلة  م، 2101عام  مارس من  5التي بدأت التشغي  التجاري م   الشركة

وبالرغم من املنا سة الشديدة م  والاتصاالت الدولية والطدمات ادر  ذات الصلة بالسو  الً ريويةر 

 حي  التو عات دال  هضا العام أ    م  تتجاوا أ استااعت ( الً رينVIVA) أم فال  الً رينيالسو  

  رالً ريوية من تاحية أعداد العمال  الاتصاالت سو   الو و   للريادة  م  استااعت

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

مملكة الً رين، وه  شركة  اب ة م   م2119القاب ة م  يوتيو الر مي تم تأسةس شركة الطليا لإلعالم 

 م  شركات معم  م  مجا  ددمات امل 
ر
وتمتل  شركة تو  وإلاعالم الر مي م  دو  الطليا، تمل  حصصا

مليوم دينار ب ريني  21% من شركة الطليا لإلعالم الر مي القاب ة والًال  رأسمال ا 30الاتصاالت السعودية 

 م  است اتيجية 210)ما  عاد  حوا    
ر
مليوم ريا  سعودي بسعر الصرع كما م  ذل  التاري (، و تماشيا

 05كرمل عن  ددمات امل تو  التي تقدم تجربة ثرية للمسه لكرم  قد تم ايادة ةسًة امللكية م  املجموعة م  الت  

 %ر10لتصًح  م2100د سم   

 ( شركة الاتصاالت الكويتيةVIVA )دولة الكويت –( )ش.م.ك.م 

( VIVA% من شركة الاتصاالت المويتية )26م عن  ةسًة 2111شركة الاتصاالت السعودية م  د سم   حاات 

مليوم ريا  سعودي بسعر الصرع كما  631مليوم دينار كويتي )ما عاد  حوا    31المويت و الًال  رأسمال ا 

م  ذل  التاري (، ومعم  هضه الشركة م  مجا  ددمات ال ات  الجوا  م  السو  المويتي ، و د بدأ التشغي  

ر شركة الاتصاالت المويتية ) يتا( ومعالج مر مجموعة الاتصاالت السعودية تدي2111د سم    2التجاري ل ا م  

استثمارها  ي ا باريقة التوحيد لسيارت ا عن  السياسات املالية والتشغيلية وذل  بسبر تمثيل ا م  مجلس 

 فدارت ا بأغلًية اع ا ر
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تنامت بشم  كًر  م  السنوات او   حي  است وذت   دعمليات التشغي  م  المويت  أم ف   إلاشارة تجدر

م   راكدة  ً توأ العام، هضا من الثال  الرب % من الحصة السو ية بن اية 26( المويت عن  VIVAشركة )

 لجودة شًكه ا واعتمادها عن  مًاشرة كنتيجة وذل مجا  الناا  العريا بسرعات ه  اعن  م  السو ، 

 ردولة المويت أراا  مغايه ا لجمي  وتمرمل التقنيات للجي  الثال   أحد 

  أندونيسيابي تي أكسيس تيليكوم  ة شرك )
ً
 جمهورية اندونيسيا – )إن تي إس سابقا

شركة ب  م  أكسةس تيليموم اتدوتةسيا عن  ردصة مشغي  شًكة ال ات  الجوا  بتقنية الجي  حصلت 

يةر م بالسو  الاتدوتةس2111الثال  م  اتدوتةسيا، و د بدأت بتقديم ددمات ا التجارية م  الرب  او  من عام 

% من شركة ب  م  أكسةس تيليموم اتدوتةسيا م  سبتم   30و حاات شركة الاتصاالت السعودية عن  ةسًة 

مليار ريا  سعودي بسعر الصرع  2ر5تريليوم روبية اتدوتةسية )ما  عاد  حوا    1ر1م والًال  رأسمال ا  2111

عودية حصه ا م  شركة  ب  م  أكسةس م اادت شركة الاتصاالت الس2100كما م  ذل  التاري (، وم  أبري  

%، وبنا  عن  ذل  تم فعادة تصوي  هضا الاستثمار كاستثمار 01ر11% لتصًح 01ر29تيليموم اتدوتةسيا بوسًة 

 من استثمار م  مشارش  مشت كة، و تم استتدام القيمة العادلة لصام  ا و  م  
ر
 6م  الشركات التابعة بدال

% ك صة فضا ية م  شركة 01ر29لش رة الناتجة من است واذ  الشركة ةسًة وذل  الحتساب ا م2100أبري  

ب  م  أكسةس تيليموم الاتدوتةسية من وا   التقارير الطا ة بت ديد تل  القيمة والتي تم الاته ا  من ا م  

ا للش  2100ح اية الرب  الراب   من عام   رةر  م، و د ترتر عن  ذل  فعادة تواش  املًال  املسجلة سابقر
 

 املشاريع املشتركة   -4

  دولة إلامارات العربية املتحدة  –شركة أوجيه لالتصاالت املحدودة 

شركة أوايه لالتصاالت امل دودة ه  شركة  اب ة مسجلة م  فمارة دب  بدولة إلامارات العربية املت دة ولدي ا 

ريقيار و د حاات شركة الاتصاالت استثمارات م  شركات معم  م   اا  الاتصاالت م  تركيا وانوب أ 

مليار دوالر  6ر5 رأسمال ام والًال  2111أوايه لالتصاالت م  أبري   % من شركة53السعودية عن  ةسًة 

 ر (بسعر الصرع كما م  ذل  التاري  مليار ريا  سعودي 3ر05ما  عاد  حوا   )أمريم  

  ماليزيا –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة 

% من مجموعة ماكسةس القاب ة 011املالرملية شركة استثمارية  اب ة م  مالرمليا كاتت تمتل   بةنارياتا

م  السو  املالية ( التي معم  م   اا  الاتصاالت املتنقلة م  مالرمليا والتي لم تكن مدراة Maxisاملالرملية )

 لضل  م  % من أس م ماكسةس لالكتتاب 51م ار  2119، و د تم م  ش ر تو م   املالرملية
ر
العام وأدرات تًعا

لكيه ا ، وبضل  اتتت ت ةسًة م2102م  ش ر يوليو % 3 أدر  تًل  حصة كما تم بي السو  املالية املالرملية،  
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لد  بةنارياتا القاب ة استثمارات أدر  م  شركات اتصاالت معم  م  ك  من %ر 63م  شركة ماكسةس ف   

 يا "شركة ب  م  أكسةس تيليموم اتدوتةسيا"ر("  وفتدوتةس Aircelال ند "شركة فيرسي )

م والًال  2111% من مجموعة بةنارياتا م  سبتم   23و د حاات شركة الاتصاالت السعودية عن  ةسًة 

مليار ريا  سعودي بسعر الصرع كما م  ذل  التاري (ر  25مليار رينجت مالرملي )ما  عاد  حوا    1ر21رأسمال ا 

كام الاتتتا  بشم  كًر  وفيجاد موائ  دم  وي من دال  التوااد م  الدو  والغرض من هضا الاست واذ 

ذات التعداد السماة  العا   و املشاب ة بشم  كًر  للسو  امل لية، مما مكن شركة الاتصاالت السعودية من 

 رردوال القوم   ي ا ف   تريلوة   الددو  ف   أسوا  ذات ثق  ا تصادي كًر  م  انوب آسيا يص  مجم  الدد 

، تقدمت هي ة الاتصاالت بدولة ال ند بإداار تاالر بمواًه  م2102د سم    50دال  السنة املنه ية م  

 250ال ندية  )فحد  شركات مجموعة بةنارياتا( بتسديد مًل  تًل  حصة املجموعة منه  –شركة فيرسي  

أم شركة فيرسي  بصدد  مليوم ريا  سعودي؛ مقاب  رسوم اي  فضا ية متعلقة بثال  مناا ر علما

 استئناع امر املضكور أمام امل كمة العليا ال نديةر

، ااتأت مجموعة بةنارياتا ضراكر م الة تًل  حصة املجموعة من ا 2102د سم    50دال  السنة املنه ية م  

ناتجة عن مليوم ريا  سعودي واملرتًاة بالقيمة العادلة لرسوم الردص و رسوم الاي  الت ددي ال 322مًل  

م بسبر التعدي  م   رارات الج ة التنايمية مما  2111ال ندية م  عام  –الاست واذ عن  مجموعة فيرسي  

أد  ا   التغر  م  اًيعة تصوي  هضه الا و  من أ و  غر  ملموسة ذات أعمار غر  م ددة ا   أ و  غر  

م  الج ات املتتصة من دال   ملموسة ذات أعمار م ددة ر و ستقوم الشركة بمتابعة هضا املوضو 

 املجموعةر

وال يواد للشركات التابعة أعاله أو املشارش  املشت كة أي أدوات دين مصدرة عن  شم   مو  أو سندات ما 

-د سم    50عدا مجموعة بةنارياتا ج  فس فم القاب ة حي  لدي ا  مو  مصدرة يًل  تصةر املجموعة م  

دي، و د استتدمت هضه الصمو  م  تموي  عملية الاست واذ عن  مليوم ريا  سعو  20612م مًل  2102

 
ر
% من ا لالكتتاب العام وفدرات م  السو  املالية 51مجموعة ماكسس القاب ة املالرملية والتي ار  الحقا

سنوات، ويًل  معد  هامش الربح املعد  املتًاد  برم بنو   01املالرملية، ومدة التموي  ل ضه الصمو  

  كوالاالمًور 
ر
 %ر1023"كاليًور" ااكدا

 
 الاستثمارات  -3

 املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية )الشركات الزميلة( الاستثمارات  -

  اململكة العربية السعودية –الشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة 
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م 2112  م  سبتم م دودة متتلاة(  مس ولية)ذات تم تأسةس الشركة العربية للمواب  الً رية امل دودة 

بغرض فةشا  وتأار  وفدارة ومشغي  كيً  ب ري يربل برم اململكة العربية السعودية وام ورية السودام 

لتمرير الاتصاالت بين ما وأي دو  أدر ر و د بدأ الوشاط التشغين  للشركة العربية للمواب  الً رية امل دودة 

% من الشركة العربية للمواب  الً رية 31ًة وتمتل  شركة الاتصاالت السعودية ةسم، 2115م  ش ر يوتيو 

 مليوم ريا  سعودير 13امل دودة و الًال  رأسمال ا 

  اململكة العربية السعودية – "عربسات"املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية 

مر وتفففو ر عربسفففات 0916مففف  أبريففف  اامعفففة الفففدو  العربيفففة تفففم فةشفففا  هفففضه امل سسفففة مفففن  ًففف  الفففدو  اع فففا  مففف  

 مففففن الطففففدمات ل ففففضه الففففدو  اع ففففا  فضففففا ة ف فففف  كا ففففة القااعففففات الرسففففمية والطا ففففة مفففف  تاففففا  مغايه ففففا عففففد
ر
دا

: الطدمففففففة ال اتتيففففففة إلا ليميففففففة 
ر
وبصففففففورة أساسففففففية مناقففففففة الشففففففر  اوسففففففلر ومشففففففم  الطففففففدمات املقدمففففففة حاليففففففا

الطدمففففة وتففففأار   ، بفففف  تلت يففففوة ، بفففف  فذاعفففف  ف ليمففففي، دففففدمات اسففففتعادة" ففففوتية، تقفففف  بياتففففات،  ففففاكس وتلكففففس"

امل سسفففة  مفففن% 66ر56وتمتلففف  شفففركة الاتصفففاالت السفففعودية عنففف  ةسفففًة ِسفففعات عنففف  أسفففاس سفففنوي أو شففف رير 

 00113مليفففوم دوالر أمريمففف  ) مفففا  عفففاد  حفففوا    311العربيفففة لالتصفففاالت الت فففاكية "عربسفففات" والًفففال  رأسفففمال ا 

 مليوم ريا  سعودي بسعر الصرع كما م  ذل  التاري (ر

  اململكة العربية السعودية –مراكز الاتصال شركة 

لتقديم ددمات مراك  الاتصا  و م دودة متتلاة(  مس ولية)ذات تم تأسةس شركة مراك  الاتصا  

شركة وتمتل  ، باململكة العربية السعوديةم 2101م  ح اية د سم    (Aegis)استعالمات الدلي  م  شركة أيج  

مليوم ريا   3ر2 مال امن شركة مراك  الاتصا  والًال  رأس %31   الاتصاالت السعودية حصة تًل  حوا

  س م(ر 111ر231من أ    110ر223)عدد اس م اململوكة  سعودي

 الاستثمارات ألاخرى  -

  صندوق رأس املال الجرئ 

 امت شركة الاتصاالت السعودية باالستثمار م   ندو  رأس املا  الجري  و املتتصص باالستثمار م  

ت الناش ة والصغر ة واملتوساة الحجم التي معم  م  مجاالت الاتصاالت و تقنية املعلومات بالسو  الشركا

 بمًل  
ر
السعودي و اسوا  العاملية ادر ، و ستقوم مجموعة الاتصاالت السعودية باالستثمار مًدكيا

 0203ملد و  منه مًل  مليوم ريا  سعودي بتموي  ذام  )ا 3ر011دمسوم مليوم دوالر أمريم  بما  عاد  

مليوم ريا  سعودي( وستموم الشركة املستثمر الوحيد م  هضا الصندو  كمرحلة  1ر26مليوم دوالر بما  عاد  

أولية وسةتم دعوة شركات م لية و دولية لالستثمار م  هضا الصندو  م  مراح  الحقةر وسةسه دع الصندو  

قيا وأوروبا والواليات املت دة ب دع تقلي  املتاار السو  امل ن  وأسوا  الشر  اوسل وشما  ف ري
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الاستثمارية للصندو ر وسوع تقوم شركة فيرس كابةتا  بإدارة الصندو  وه  من ك    الشركات العاملية 

 راملتتصة م  فدارة  نادي  رأس املا  الجري 
 

 للمجموعة  ألاداء املالي –ب 
م وذل  بأتتتاض 2100مليوم ريا  لعام  10129ريا  مقاب   مليوم  10216م مًل  2102بل   ام  الربح لعام 

م،  يما بل  فاما   2100ريا  لعام  16ر5ريا  مقاب   62ر5م 2102%، وبلغت رب ية الس م لعام 6و دره 

ر %1م وذل  بأرتتا  و  دره 2100مليوم ريا  لعام  500521مليوم ريا  مقاب   550319م 2102الربح لعام 

م وذل  بأرتتا  2100مليوم ريا  لعام  000010مليوم ريا  مقاب  000211م  2102ين  لعام وبل  الربح التشغ

 م2102( لعام EBITDA%، كما بل  الربح  ً  الاسه ال  وإلااتا  والتواكد وال كاة وال راكر )0و دره 

تتا التد   ، و ات%1م وذل  بارتتا  و  دره  2100مليوم ريا  لعام  210123مليوم ريا  مقاب   20,246

كما ارتت  حجم فاما   ، %21بوسًة  م2100م  مقارتة بعام 2102النقدي من اةشاة التشغيلية لعام 

م، أي بارتتا  2100مليوم ريا  عام 0000212م مقاب  2102مليوم ريا  م  ح اية عام  0010912ا و  ليًل   

مر وتتمت  2100ليوم ريا  م  ح اية م 310509مليوم ريا  مقاب   390119، كما بلغت الطصوم 6 دره %

 عن  حقو  املساهمرم التي تمت بن اية عام 
ر
م 2102املجموعة بمرك  ما    وي وأربا  عالية اةعكست فيجابا

 مر2100مليوم ريا  م  ح اية عام  260911مليوم ريا  مقاب   300551لتص  ف     %9بوسًة 
 
 وعة  ألاثر املالي لألنشطة الرئيسة على مستوى املجم 

معمفففف  شففففركة الاتصففففاالت السففففعودية عنفففف  تففففو ر  دففففدمات الاتصففففا  عنفففف  تاففففا  اململكففففة العربيففففة السففففعودية  ول ففففا 

عففففرع مجتمعففففة لغففففرض القففففواكم املاليففففة 
ُ
اسفففتثمارات مفففف  شففففركات تابعففففة واميلففففة ومشففففارش  مشففففت كة م ليفففة ودوليففففة م

و ر  سلسفففلة مفففن دفففدمات الاتصفففا  بمجموعفففة الاتصفففاالت السفففعودية وتتمثففف  اةشفففاة الركةسفففة للمجموعفففة مففف  تففف

( ودففففدمات ال ففففات  الثابففففت م ليففففة ودادليففففة ودوليففففة و والرابفففف  مشففففم  ال ففففات  الجففففوا  ) الجيفففف  الثففففاة  و الثالفففف 

 ددمات املعايات كنق  الًياتات والطاوط امل ارة و ددمات الاتت تت والتجارة الالكت وتيةر

  :والقااعات التشغيلية الركةسة عن  مستو  املجموعة ه

   والًاا فففات والرابففف   افففا  الجفففوا ، ومشفففم  ددماتفففه الركةسفففة: ال فففات  الجفففوا  ودفففدمات الجيففف  الثالففف

 مسًقة الد   والتجوا  الدو   والرساك ر

  افففففففففا  ال فففففففففات ، ومشفففففففففم  ددماتفففففففففه الركةسفففففففففة: ال فففففففففات  الثابفففففففففت وهواتففففففففف  الًاا فففففففففة والاتصفففففففففا  الًينفففففففففي 

 والاتصاالت الدوليةر
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  الركةسفة: الفدواكر املف ارة لنقف  الًياتفات ودفل العميف  الر مفي  اا  املعايات، ومشفم  ددماتفه(DSL) 

 وإلاتت تتر

  غرففف  مواعفففة : ومشفففم  بعفففا العنا فففر التفففي ال يمكفففن ربا فففا بالقااعفففات التشفففغيلية الركةسفففة للمجموعفففة

 أعالهر

 : م2102 ويًرم الجدو  التا   اثر املا   لألةشاة الركةسة عن  مستو  املجموعة  دال  عام

 الجوال   البيان ) ماليين الرياالت(
 

 الهاتف
 

 املعطيات
 

 إلاجمالي   غير موزعة

  
         

 إيرادات الخدمات
 

38.012  8.360  13.440  (450)  59.362 

  
         

 الاس  الك وإلاطفاء
 

4.267  3.499  672  600  9.038 

  
         

 صافي الدخل
 

3.529  (302)  4.251  (202)  7.276 

  
         

 إجمالي ألاصول 
 

41.306  35.341  9.121  32.136  117.904 

  
         

 إجمالي الخصوم
 

23.674  13.224  2.868  19.243  59.009 

             
 

 دال ة أ و  ودصوم املجموعة وتتاكا أعمال ا عن السنوات املالية الطمس ادر ة:

 ت(البيان ) ماليين الرياال 
  2110   2119   2111   2111   2112 

 موحدة   موحدة   موحدة   موحدة   موحدة  

 مراجعة   مراجعة   مراجعة   مراجعة   مراجعة    

 قائمة الدخل:
       

  
 

  

 إيرادات ال شاط
 

414409  
 

314101  
 

314101  
 

55,662  
 

59.362 

 مصاريف ال شاط
 

(524154) 
 

(514901) 
 

(414019) 
 

(44,491 ) 
 

(48,154) 

 مجمل ربح ال شاط
 

134553  
 

124014  
 

114910  
 

11,171  
 

11,208 

 صافي –إلايرادات واملصروفات ألاخرى 
 

(54295) 
 

(005) 
 

(1) 
 

(2,683 ) 
 

(1,994) 

امللكية غير الزكاة والضرائب وحقوق 

  املسيطرة
(14113) 

 
(14201) 

 
(14341) 

 
(759) 

 
(1,938) 

 دخلصافي ال
 

114150  
 

114005  
 

94450  
 

7,729 
 

7,276 

  
     

  
 

  
 

 

 قائمة املركز املالي:
     

  
 

  
 

 

 أصول متداولة ) أ (
 

104940  
 

224005  
 

104114  
 

21,967 
 

28.793 

 خصوم متداولة ) ب (
 

224099  
 

294541  
 

204010  
 

25,263 
 

25.288 
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 ب ( -رأس املال العامل ) أ 
 

(54932) 
 

(04010) 
 

(14914) 
 

(3,296) 
 

3.505 

  
     

  
 

  
 

 

 أصول متداولة
 

104940  
 

224005  
 

104114  
 

21,967 
 

28.793 

 ألاصول ألاخرى غير املتداولة
 

44159  
 

44900  
 

34112  
 

5,032 
 

4.976 

 ألاصول الثابتة وغير امللموسة
 

104111  
 

014939  
 

004900  
 

84,403 
 

84.135 

 صول إجمالي ألا 
 

994102  
 

1194300  
 

1114101  
 

111,402 
 

117.904 

  

      
  

 
  

 
 

 الخصوم املتداولة
 

224099  
 

294541  
 

204010  
 

25.263  
 

25.288 

 قروض طويلة ألاجل
 

204101  
 

224111  
 

214141  
 

23,960 
 

26.124 

 الخصوم ألاخرى 
 

04221  
 

04115  
 

04931  
 

8,096 
 

7.597 

 ومإجمالي الخص
 

314211  
 

304133  
 

314511  
 

57,319 
 

59.009 

  
     

  
 

  
 

 

 رأس املال املدفوع
 

214111  
 

214111  
 

214111  
 

214111  
 

214111  

وفروقات  الاحتياطيات وألارباح املبقاة

  الترجمة
114050  

 
224153  

 
244990  

 
26,908 

 
31.337 

 حقوق املساهمين
 

514050  
 

424153  
 

444990  
 

46,908 
 

51.337 

 حقوق امللكية غير املسيطرة
 

44924  
 

04190  
 

04400  
 

7,174 
 

7.558 

 حقوق امللكية
 

424302  
 

314055  
 

354404  
 

54,082 
 

58.895 

 إجمالي الخصوم وحقوق امللكية
 

994102  
 

1194300  
 

1114101  
 

111,402 
 

117.904 

  
     

  
 

  
 

 

 قائمة التدفق النقدي: 
     

  
 

  
 

 

 صافي التدفق النقدي التشغيلي
 

214149  
 

134930  
 

104909  
 

16,488 
 

12.026 

 صافي التدفق النقدي الاستثماري 
 

(534409) 
 

(154342) 
 

(124503) 
 

(8,264) 
 

(9.243) 

 صافي التدفق النقدي التمويلي
 

144105  
 

(24103) 
 

(04205) 
 

(7,686) 
 

(4.252) 

 صافي التدفق النقدي
 

445  
 

(531) 
 

(14039) 
 

538 
 

(1.469) 

 النقد والنقد املماثل أول الفترة
 

14010  
 

04101  
 

14111  
 

6,051 
 

6.589 

 النقد والنقد املماثل أخر الفترة
 

04101  
 

14111  
 

04131  
 

6,589 
 

5.120 
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  املجموعة املوحدة على مستوى إليرادات الخدمات التحليل الجغرافي: 

مليوم ريا  ساهمت الاستثمارات  562ر39م فاما   فيرادات بلغت 2102حققت املجموعة دال  عام 

  %52 الطاراية عن  مستو  املجموعة بما ةسبته
ر
من ا والجدو  التا   يوضح التواش  الجغرام  ل ا و قا

 الستثمارات املجموعة الاست ايجية :
 إلايرادات الدولية )ماليين الرياالت( ت(إلايرادات املحلية )ماليين الرياال 

 إلاجمالي

الاتصاالت السعودية و الشركة 

العربية لخدمات الانترنت 

والاتصاالت املحدودة ) أول( و 

شركة الاتصاالت لالستثمار 

وشركة سيل  التجاري املحدودة

 للتوزيع والاتصاالت املحدودة

  )سيلكو(.

 

إس تي  شركة

س ي البحرين 

(VIVA ) 

 

ة الخليج شرك

لإلعالم الرقمي 

  القابضة

 )انتغرال(

 

شركة الاتصاالت 

 الكويتية

(VIVA) 

 
 

شركة أوجيه 

لالتصاالت 

 املحدودة

شركة بي تي 

أكسيس 

 تيليكوم

 اندونيسيا

مجموعة 

بيناريانج جي 

إس إم 

 القابضة

40,400 992 586 1,832 10,437 935 4,180 59,362 

 إته ال يتوا ر ت لي  اغرام  إليرادات الشركة عن  املستو  امل ن  رادات يتص التواش  امل ن  لإلي يما أما 

 لاًيعة عم  القاا  وذل  ةم إلا 
ر
راد الناتا عن العمي  لةس مرتًل بمناقة واحدة، حي  أم العمي  يتارا

 سر يتم اةشا  حسابه م  مناقة ما أما املماملات التي يتم  وترته علي ا  د تموم م  عدة مناا  وذل  ب

توااده داد  اململكة، أما املماملات الدولية و التجوا  الدو   التي يجري ا العمي   ال يمكن ربا ا بأي مناقة 

 ةح ا تتم دارج الحدود الجرا ية للمملكةر 
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 :م2100مقارتة بعام   م2102أبرا النتاكا التشغيلية عن  مستو  املجموعة لعام 

 البيان ) ماليين الرياالت(
  

2112 
  

2111 
  

 التغير

  

%         

     موحدة   موحدة    

  
       

  

 : قائمة الدخل
       

  

 إيرادات الخدمات
 

59,362 
 

55,662 
 

3,700  %7 

 تكلفة الخدمات
 

(25,773) 
 

(24,334) 
 

(1,439)  %6 

 إجمالي الدخل
 

33,589 
 

31,328 
 

2,261  %7 

  
 

 
   

   

 يةاملصروفات التشغيل
 

(22,381) 
 

(20,157) 
 

(2,224)  %11 

  
 

 
   

   

 الدخل من العمليات التشغيلية
 

11,208 
 

11,171 
 

37  %1 

  
 

 
   

   

إلايرادات واملصروفات ألاخرى ومخصص الزكاة 

  امللكية غير املسيطرةوالضرائب وحقوق 
(3,932) 

 
(3,442) 

 
(490)  %14 

 صافي الدخل
 

7,276 
 

7,729 
 

(453)  %6 

          
رتتا  ا)عن  الرغم من  %6م  بوسًة 2100م مقارتة بعام 2102أهم اسًاب اتتتاض  ام  الدد  لعام 

 - ع   ملا ين :  %(2ر1أاما   الربح بففوسًة 
بمرااعة  يم استثمارات ا م  سي  ظ ي م   م2102د سم    50السنة املنه ية م   يام املجموعة دال   -

  ال ند ، مما أد  ا   مسجي  متصص هًوط م   يمة الا و  غر  املتداولة انوب أ ريقيا و ايرس  م

 مليوم ريا ، وهضه عملية غر  تقدية، و غر  متكررة ولةس ل ا تأثر  عن  التد قات النقديةر 621بمًل  
التغر  الضي حص  م  لواكح الاتصاالت م  ال ند، والضي تتا عنه  يام مجموعة بةنارياتا بتسجي   -

 322 الة تاتجة عن عمليات ايرس  م  ال ند، وكاتت حصة مجموعة الاتصاالت  ي ا مًل  ضراكر م

 مليوم ريا ، وهضه أي ا عملية غر  تقدية، غر  متكررة ولةس ل ا تأثر  عن  التد قات النقديةر
 2102وعند استثنا  هاترم العمليترم، يصًح  ام  الربح للعام 

ر
و درة مليوم ريا  بارتتا   8,460م تقريًا

 مقارتة بالعام الساب ر %9,5
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  قروض املجموعة مرابحات و 

 وتتمث  م :
 

 البيان ) ماليين الرياالت(
 م2112

 موحدة

 4,717 قصيرة ألاجل 

 26,124 طويلة ألاجل

  30,841 
 

   شركة الاتصاالت السعودية -

ة من عدة بنو  م لية عن  م عن  مس يالت تموي  عن  أساس املراب 2111تم الحصو  دال  الرب  الثال  

  61تقاة أساس، مدة التموي   1023أساس معد  العاكد املتًاد  برم الًنو  امل لية ) سايًور ( + 
ر
 رش را

تم سعودير كما  مليوم ريا  6,000مًل  م 2102د سم    50وتًل   يمة التس يالت املستتدمة كما م  

ي  عن  أساس املراب ة من أحد  رو  املصارع امل لية م عن  مس يالت تمو 2111الحصو  دال  الرب  الراب  

تقاة أساس، مدة التموي   1023بمالرمليا عن  أساس معد  العاكد املتًاد  برم الًنو  املالرملية ) كاليًور ( + 

، وتًل   يمة التس يالت املستتدمة كما م   021
ر
سعودي، و  مليوم ريا 1,688 مًل   م 2102د سم    50ش را

م عن  مس يالت تموي  عن  أساس املراب ة من عدة بنو  م لية عن  أساس 2111  م  أبري  تم الحصو 

، وتًل   021تقاة أساس، مدة التموي   1023معد  العاكد املتًاد  برم الًنو  امل لية ) سايًور ( + 
ر
ش را

تم الحصو   سعودي، و مليوم ريا  9,500مًل   م2102د سم    50 يمة التس يالت املستتدمة كما م  

م عن  مس يالت تموي  عن  أساس املراب ة من عدة بنو  م لية عن  أساس معد  2101دال  الرب  الثال  

سعودي، لم يتم ريا   مليوم  1,000تقاة أساس، بمًل   1031العاكد املتًاد  برم الًنو  امل لية ) سايًور ( + 

م عن  مس يالت تموي  2100  الثال ال  الرب  كما تم الحصو  دم، 2102د سم    50استتدام ا حتق ح اية 

عن  أساس املراب ة من عدة بنو  م لية عن  أساس معد  العاكد املتًاد  برم الًنو  امل لية ) سايًور ( + 

 رم2102د سم   50مليوم ريا  سعودي لم يتم استتدام ا، حتق ح اية  2,250تقاة أساس، بمًل   1061

م بسداد ا ساط املست قة من القروض، وبلغت املًال  2111ب  من عام بدأت الشركة دال  الرب  الرا

تم مسديدها سعودي مليوم ريا  2,273 ، من ا سعودي مليوم ريا  9,702م 2102د سم    50املسددة حتق 

 رم2102د سم    50دال  السنة املنه ية م  
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 دةإلامارات العربية املتحدولة  –شركة أوجيه لالتصاالت املحدودة  -

 50يًل  تصةر املجموعة من القروض والتس يالت الًنكية املمنوحة لشركة أوايه لالتصاالت امل دودة م  

سعودي، كما يت من الج   غر  املتداو  من املراب ات والقروض  مليوم ريا 10,098 مًل   م 2102د سم   

 مليوم ريا  سعودي مقاب  رهن أ و  ثابتةر     156عن   روض ب وا   

 ماليزيا –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة  -

مليوم ريا  سعودي، ومن التس يالت الًنكية وعقود إلايجار 2,604  يًل  تصةر املجموعة من الصمو  

، و د استتدمت هضه الصمو  م  تموي  م2102د سم    50كما م  سعودي مليوم ريا    6,776التموين  مًل  

 عملية الاست واذ عن  مجموعة م
ر
% من ا لالكتتاب العام 51اكسةس القاب ة املالرملية والتي ار  الحقا

مليوم ريا   051ر0أم هنا  ودائ  بنكية مقيدة مقاب   روض بمًل   ا، كموأدرات بالسو  املالية املالرملية

 سعودير

 جمهورية اندونيسيا – بي تي أكسيس تيليكوم اندونيسيا شركة  -

م   ب  م  أكسةس تيليموم اتدوتةسيالتس يالت الًنكية املمنوحة لشركة يًل  تصةر املجموعة من القروض وا

سعودي، كما يت من الج   غر  املتداو  من املراب ات  مليوم ريا  2,248 مًل   م 2102د سم    50

مليوم ريا  سعودي مقاب  رهن أ و  ثابتة، حسابات الًنو ، حسابات  120ر0والقروض عن   روض ب وا   

 واكد التأمرم وحصة شركة الاتصاالت السعوديةر    املدينرم، ع

   دولة الكويت –( )ش.م.ك.م( VIVAشركة الاتصاالت الكويتية ) -

 50( م  VIVAيًل  تصةر املجموعة من القروض والتس يالت الًنكية املمنوحة لشركة الاتصاالت المويتية )

 رسعودي مليوم ريا  467مًل   م 2102د سم   

 مملكة البحرين –( )ش.م.ب.م( VIVAس ي البحرين ) شركة إس تي -

 50(  م  VIVAيًل  تصةر املجموعة من القروض والتس يالت الًنكية املمنوحة لشركة فس م  ظ ي الً رين )

سعودي، كما يت من الج   غر  املتداو  من املراب ات والقروض  مليوم ريا 1,163 مًل   م 2102د سم   

 مليوم ريا  سعودي مقاب  رهن أ و  ثابتةر  031ر0   عن  مراب ات فسالمية ب وا

 

 



  

 

19 
 

 م2102التقرير السنوي ملجلس إلادارة للسادة مساهمي شركة الاتصاالت السعودية لعام 
 

 بيام بقيمة املًال  الناامية املست قة واملد وعة من  ً  الشركة م  و   موا  ل ا وبيام أسًاب ا:  

 بيان 

  

 ماليين الرياالت

 السعودية
 الوصف

 السبب

  

 2,934 الرسوم الحكومية
 ألح

ً
كام التراخيص املمنوحة ما يتم سداده أو تحميله على الفترة وفقا

 ورسوم استخدام الطيف الترددي
ً
 .للشركة مقابل تقديم الخدمة تجاريا

 متطلب نظامي

 3,347 أنصبة أرباح

ما يتم سداده أو تحميله على الفترة كتوزيعات أرباح للحكومة والجهات 

شبه الحكومية )صندوق الاستثمارات العامة واملؤسسة العامة للتقاعد 

 .امة للتأمينات الاجتماعية(واملؤسسة الع

 متطلب نظامي

 292 التأمينات الاجتماعية
 ألحكام نظام العمل 

ً
اململكة في ما يتم سداده أو تحميله على الفترة وفقا

 العربية السعودية.
 متطلب نظامي

الزكاة و ضريبة 

 الاستقطاع و أخرى 
190 

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

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

إجمالي املستحق واملدفوع إلى 

الجهات الحكومية وشبه 

 الحكومية

6,763 
تمثل املبالغ النظامية املستحقة واملدفوعة لحكومة اململكة العربية    

 .السعودية
  

 
 عن طريقة التوحيد التناسيي تطبيق طريقة حقوق امل 

ً
 لكية بدال

لد  الشركة استثمارات م  مشارش  ت ت السيارة املشت كة تقوم بمعالجه ا وتوحيدها م   واكم ا املالية 

 لاريقة التوحيد التناسبي بما يتوا   م  املعيار الدو   ر م 
ر
م  ظ  عدم مغاية ذل  م   50املوحدة و قا

 ة السعودية للم اسًرم القاتوتيرمراملعاير  الصادرة من ال ي 

كًدي  للمعيار  00م  ام مجلس معاير  امل اسًة الدولية بإ دار املعيار امل اسبي الدو   ر م 2100مايو  02م  

 عن ا اريقة حقو  امللكية  50الدو   ر م 
ر
والضي ت من فلغا  تاًي  اريقة التوحيد التناسبي واستتدام بدال

 من 
ر
 من عام  مر2105يناير  0فبتدا ا

ر
م وبإثر را  ، ستاً  اريقة حقو  2105وعليه  إم الشركة بد ا

 للمعيار ر م 
ر
الصادر عن ال ي ة السعودية للم اسًرم  06امللكية عن  مشارشع ا ت ت السيارة املشت كة و قا

 القاتوتيرمر
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 و يما ين  في ا  يًرم مقارتة ةهم بنود  اكمتي املرك  املا   والدد   يما لو ت
ر
م معالجة تل  املشارش  و قا

 م:2102لاريقة حقو  امللكية بدأ من عام 

 )بماليين الرياالت السعودية(
 

 2112ديسمبر  51السنة املن  ية في 
 

 2111ديسمبر  51السنة املن  ية في 

  

بعد تطبيق 

طريقة حقوق 

 امللكية
 

قبل تطبيق 

طريقة حقوق 

 امللكية
 

بعد تطبيق 

طريقة حقوق 

 امللكية
 

بل تطبيق ق

طريقة حقوق 

 امللكية

  
 ) غير مدققة (

 
 ) غير مدققة(

 
 ) غير مدققة(

 
 )مدققة(

         
 فيرادات الطدمات

 
 123ر22

 
 562ر39

 
 315ر21

 
 662ر33

 فاما   الدد 
 

 262ر23
 

 319ر55
 

 210ر22
 

 521ر50

  ام  الدد 
 

 216ر1
 

 216ر1
 

 129ر1
 

 129ر1

 فاما   ا و  
 

 312ر12
 

 912ر001
 

 361ر11
 

 212ر000

 فاما   الطصوم
 

 509ر50
 

 119ر39
 

 151ر51
 

 509ر31

 فاما   املراب ات والقروض
 

 563ر00
 

 122ر51
 

 992ر00
 

 950ر29

 حقو  املساهمرم
 

 551ر30
 

 551ر30
 

 911ر26
 

 911ر26
 

 العقوبات والجزاءات والقيود الاحتياطية 

الشركة  تقً  ب اصاالت و تقنية املعلومات والتي لم يواد بعا الغرامات املتروضة من  ً  هي ة الات

ولم تصدر  ي ا  ،ال ت ا   يد النارو  ال تقارها للسند القاتوة  و تم التالم من ا لد  ديوام املاالم و قا للناام

 أحمام  اعية حتق تأريته ر
 

 املخاطر املحتملة 

 مخاطر التشغيل-

والشففففف  أم هنفففففا  بعفففففا املتفففففاار التفففففف   فففففد معتففففففرض عمففففف  ال يتلفففففو أي  افففففا  ا تصفففففادي مفففففن متفففففاار م تملفففففة، 

 لتاففففورات  اففففا  الاتصففففاالت الففففضي  شفففف د تاففففورات سففففرشعة ، ويمكففففن تلطففففيص أهففففم 
ر
الاتصففففاالت السففففعودية و قففففا

وارتتفففا  حفففدة املنا سفففة، والحاافففة ف ففف  تفففو ر  دفففدمات متميفففف ة   ديص بفففددو  مشفففغلرم ف ت اضفففيرمتفففالاملتفففاار مففف  

 لكثيففففر مفففن الشففففركات ذات افففودة عاليفففة ل  ومتنوعفففة
ر
لعمففففال ، والتافففور التقنفففي السففففرش  الفففضي أ فففًح  شفففم  ت ففففديا

العاملففة مفف   اففا  الاتصففاالت ، حيففف  يجففر علي ففا املسففارعة بتبنففف  تقنيفففات اديففدة ذات تملتففة عاليففة  ففد ت تمففف  
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نففا  متففاار مرتتعففةر والشفف  أم الاتصففاالت السففعودية وعنفف  مسففتو  املجموعففة أدففضت ذلفف  بعففرم الاعتًففار عنففد ب

 فست اتيجيات ا، بما ي من امل ا اة عن  مرك ها الريادي ومماته ا م  السو  امل لية والدوليةر

 املخاطر املالية-

 :مخاطر القيمة العادلة

هفففف  املًلفففف  الففففضي يمكففففن أم تففففتم بففففه مًادلففففة أ فففف  أو سففففداد فلتففففف ام بففففرم أاففففراع مالعففففة وراغًففففة مفففف  التعامفففف  

 د سففم   50جلة لمفف  ادوات املاليفة تقففارب  يمه ففا العادلفة كمففا مفف  فم القيمففة املسففعادلفةر  وبشفروط معامفف 

 واملًةنة م  ما يأم : م2100و   م2102

  معت   القيمة العادلة لم  من النقد وما يماثله، حسابات املدينرم والداكنرم وار دة املدينة

 والداكنة ادر  مقاربة للقيمة املسجلة تتيجة لاًيعة  ت ت ا  صر ة اا ر

  ةسعار  م  اسوا  الوشاةمستند القيمة العادلة لألس م 
ر
 السو ر و قا

 لحمومية والقروض عن  التد قات النقدية املتصومةرمستند القيمة العادلة للسندات ا 

 عففن 
ر
ال معتقففد إلادارة أم القيمففة العادلففة للمواففودات واملالوبففات املاليففة الطا ففة باملجموعففة تتتلفف  كثيفففرا

  يمه ا الد ت يةر

 :مخاطر معدالت العوائد

ركفف  املففا   للمجموعففة وتففد قات ا رات مفف  معففدالت العواكففد مفف  السففو  عنفف  املفهفف  متففاار متعففددة تتعلفف  بتففأثر  التغيفف

النقديفففةر وتفففدير املجموعفففة تفففد ق ا النقفففدي عفففن اريففف  مرا ًفففة التو يفففت بفففرم التفففد   النقفففدي امل صففف  والتفففد   

النقدي املستتدمر ويتم استثمار التاكا النقدي ل يادة دد  املجموعة من العواكفد مفن دفال  أر فدة ي فتت  

  ر فال أم متاار معدالت العواكد م  هضا الطصوص ال معت   اوهريةرب ا كمراب ة وودائ   صر ة واويلة اا

   :مخاطر تغير أسعار الصرف

رات مفف  أسففعار  ففرع العمففالت اانبيففةر وترا ففر تقلًففات فهفف  متففاار التغرفف  مفف   يمففة ادوات املاليففة بسففبر التغيفف

مففففن متفففففاار مغرفففف  أسفففففعار أسففففعار  ففففرع العمفففففالت اانبيففففة والفففففددو  مفففف  اتتا يففففات ت فففففوط عنففففد الحاافففففة، للحففففد 

الصففففرع ، كمففففا أم العملففففة الرسففففمية للمجموعففففة هفففف  الريففففا  السففففعودي وهففففو العملففففة اساسففففية التففففي تتعامفففف  ب ففففا 

 وب امش بسيل مقاب  الدوالر امريم ر
ر
 املجموعة وسعره ثابت حاليا

 :مخاطر الائتمان

جموعففففة ممففففا يففف دي ف فففف  تكًففففد املجموعففففة هففف  متففففاار عففففدم  ففففدرة اافففراع ادففففر  عنفففف  الو ففففا  بالتملامات فففا تجففففاه امل

لطسفففففارة ماليفففففةر وتتمفففففوم ادوات املاليفففففة التفففففي  فففففد معفففففرض املجموعفففففة ملتفففففاار تركففففف  املديوتيفففففة بشفففففم  ركة ففففف ي مفففففن 

ار فففدة النقديفففة وحسفففابات املفففدينرمر تقفففوم املجموعفففة بإيفففدا  أر فففدت ا النقديفففة مففف  عفففدد مفففن امل سسفففات املاليفففة 
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وتًاشفففر سياسفففة للحفففد مفففن حجفففم أر فففدت ا املودعفففة مففف  كففف  م سسفففة ماليفففةر وال  ذات القفففدرات الاكتماتيفففة العاليفففة

معتقففد املجموعففة بواففود متففاار عففدم كتففا ة كًرفف ة مففن هففضه امل سسففات املاليففةر وال معتقففد املجموعففة أح ففا عرضففة 

 لقاعففففففدة مشففففففت كي ا املتنوعففففففة )سففففففكنية، م نيفففففف
ر
ة، ملتففففففاار تركفففففف  املديوتيففففففة مفففففف  مففففففا يتعلفففففف  ب سففففففابات املففففففدينرم تاففففففرا

 م سسات تجارية ك    وم سسات عامة( التي معم  م  مجاالت عم  متنوعة مواعة عن  مناا  عديدة ر

 :مخاطر السيولة

هففف  متفففاار معفففرض املجموعفففة لصفففعوبات مففف  الحصفففو  عنففف  امفففوا  الالامفففة ملقابلفففة الالتملامفففات املرتًافففة بفففاةدوات 

 رهففا بمقففادير كا يففة ملقابلففة أيففة التملامففات مسففتقًليةر املاليففةر تففدار السففيولة عففن اريفف  التأكففد بشففم  دوري مففن تو 

 وال معت   املجموعة أح ا عرضة ملتاار اوهرية متعلقة بالسيولةر
 

 سياسة الشركة في توزيع ألارباح

( من الناام اساظ ي لشركة الاتصاالت السعودية عن  تواش  أربا  الشركة الصا ية السنوية 22تنص املادة )

 رو ات العمومية والتمالي  ادر  عن  الواه مم : بعد دصم امي  املص

% من اربا  الصا ية لتموين احتياا  تاام ، ويجوا للجمعية العامة العادية و   هضا 01يجنر  - 0

 بأم هضا الاحتياا   د بل  الحد اعن  الناام  
ر
 م التجنر متق بل  الاحتياا  املضكور تص  رأس املا  علما

  ر  تم و   التجنةرم ولضل2101عام 

للجمعية العامة العادية، بنا  عن  ا ت ا  مجلس إلادارة، أم تجنر ةسًة من اربا  الصا ية  - 2

 لتموين احتياا  اتتاق  وتتصيصه لغرض أو أغراض معينةر

 %( من رأس املا  املد و ر3يوا  من الًاق  بعد ذل  د عة أو   للمساهمرم معاد  ) - 5

تقدم ةسًة م وية من الًاق  ت ددها الجمعية العامة ملما أة مجلس إلادارة عن  أال يتصص بعد ما  - 2

%( )تص  م  املاكة( من  ام  اربا  بعد الا تااعات السابقة، ويوا  الًاق  بعد ذل  عن  3ر1تتجاوا )

 الشأمراملساهمرم ك صة فضا ية م  اربا  م  مراعاة ما تصدره واارة التجارة من معليمات م  هضا 

( من الناام اساظ ي لشركة الاتصاالت السعودية، عن  أم يتم تواش  اربا  املقرر 45كما تنص املادة )

تواشع ا عن  املساهمرم م  املمام واملواعيد التي ي ددها مجلس إلادارة عن  أال يتجاوا موعد تواش  اربا  

 من تاري  ف رار الجمعية العامة للتواش ر
ر
 ش را

واشففففف  اربفففففا  عنففففف  اربفففففا  امل ققفففففة وتفففففد قات الشفففففركة النقديفففففة والتو عفففففات املسفففففتقًلية لالسفففففتثمارات يتو ففففف  ت

الركةسففة والاسففتثمارات مفف  أعمففا  اديففدة مفف  ادففض مفف  الاعتًففار أهميففة امل ا اففة عنفف  وضفف  مففا    ففوي ملقابلففة أي 

عتففادت شففركة الاتصففاالت السففعودية مغيرفف ات مفف  الوضفف  العففام أو أي مغيرفف ات هامففة مفف    اففا  الاتصففاالتر و ففد ا
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 بصام  اربا  امل ققة و ام  التفد   النقفدير وبفالرغم مفن تو ف  الشفركة 
ر
عن   رع أربا  ربعية مج ية مقارتة

تواش  أربا  سنوية بشم  رب   للمسفاهمرم، فال أتفه ال توافد أيفة ضفماتات لتواشف  اربفا  بشفم  مسفتمر، كمفا ال 

املواعفففة مففف  كففف  عفففام، كمفففا  فففد تتغرففف  سياسفففة تواشففف  اربفففا  مفففن و فففت  دفففر، ويفففتم يوافففد ضفففماتات لقيمفففة اربفففا  

 تواش  اربا  النقدية بالريا  السعودي ر
 
 املساهمة في الناتج الوطني  

م وحتففففق ح ايففففة العففففام 2111بلفففف  فامففففا   مسففففاهمة شففففركة الاتصففففاالت السففففعودية مفففف  النففففاتا امل نفففف  الففففواني منففففض عففففام 

ار ريففا  ويمثفف  هففضا املًلفف  الرسفففوم الحموميففة املد وعففة للدولففة وتصففةر الدولففة مففن اربفففا  مليفف 112مففن أك فف   م2102

 السنويةر
 

  إلاستراتيجيهالتوجهات  -ج 
 من م ورها اساظ ي "العمي " م  حر  ا الداكم عن  تقديم 

ر
وا لت الشركة توا ات ا الاست اتيجية اتاال ا

ت الشركة سياسات مستقًلية ت ق  التواام برم التاورات تجربة ممرملة لما ة شراكح العمال  ر و د تًو

املتسارعة م  عالم الاتصا  الر مي، وبروا حااات ومتالًات اديدة لعمال  ا م  متتل  القااعات، وذل  

 ع   الت كرمل عن  اولويات التالية:

 امل ا اة عن  املو   الريادي للطدمات املتنقلة وتنميه ا 

   للناا  العرياالجي  الجديد  تقديم ددماتالريادة م 

 التوس  م  تقديم ددمات اعما  والريادة م  الطدمات الر مية 

  للعمال متماِملة تجربة تقديم  م التمّرمل  

 ت قي  الكتا ة والتعالية التشغيلية  

 ت قي  النمو م  مًيعات النوا   واملشغلرم 
 

 املوارد البشرية  – د
بإارا  مرااعة شاملة لل يم  التنايمي  م2102    ادر  من العام املا  بدأت إلادارة التنتيضية دال  الرب

بضل  من الوا   التنايمي القاكم بالشركة و  ياسه بالتوا ات  منالقة الحا   و العمليات الركةسة

 و ب ضا الطصوص  قد تم الً   عن أ    أشما  التنايم إلاداري الكتيلة  إلاست اتيجية متية واملستقًلية،

العم  عن  املتاضلة برم الًداك  ال يملية  يجري و  الاست اتيجية، بت قي  اموحات الشركة و أهدا  ا

حققت و د  والتنايمية املتاحة ب دع ادتيار الشم  التنايمي املالكم بما ُي ق  اهداع العليا للشركةر
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اري  براما السعودة %، حي  تمت عن 90ت الف السعودية أعن  ةسر "سعودة" تجاوا الاتصاالت شركة 

شركة الم  س   ووالتوظي  والتاوير املوسجمة م  توا  ا ت و احتوا  القدرات والاا ات الوانية الشابةر 

ف   ر   كتا ة املوظترم، وت سرم أدا  القو  العاملة، وتاوير بة ة العم  الدادلية، رك ت الشركة عن  

 :ال  اما التالية

 لبشريةبرنامج تدريب وتطوير املوارد ا 

 060متدرب من موظت  الشركة، باإلضا ة لضل  تم عقد  050151دورة تدريبية استتاد من ا  00312تم عقد 

 موظ ر 60612( استتاد من ا WebExورشة عم  بتقنية الويًكس )

 برنامج التقاعد املبكر 

ترم م  تر  العم  استمر تقديم برتاما ت سرم القو  العاملة الضي يتيح املجا  أمام الراغًرم من املوظ

 " مليوم ريا ر3ر291موظ  بمًل  و درة " 533والحصو  عن  مست قات م التقاعدية واستتاد منه 

 برنامج قروض املوظفين 

ريا ر 03202320121موظ  بمًل  020م 2102استمر تنتيض برتاما القروض السكنية واستتاد منه دال  عام 

 ريا ر 0602620011موظ  بمًل  92م 2102عام وبرتاما  روض السيارات واستتاد منه دال  ال
 

 برنامج صندوق التكافل الاجتماعي 

م  تبني ا لصندو  التما   الااتماع  والضي ي دع لتنمية أوا ر ادوة شركة الاتصاالت السعودية استمرت 

العم  من والتعاوم والتما   للمشت كرم من موسوب  الشركة واملساهمة م  تضلي  ما  د  عت ض امال  م م  

 عوبات معةشية، ويقوم الصندو  عن  تقديم إلاعاتات املادية غر  املرتجعة للمست قرم وتقديم القروض 

مليوم ريا  سعودي م  السنة او   من  ”5“الحسنة املرتجعة للمشت كرم بال  تاما، وساهمت الشركة بمًل   

 " مليوم  ريا  سعودير2تأسةس الصندو  و دعم سنوي  دره "

 رض حسن بملً   913ريا  و  000100111من ة تما لية بمًل   010م   دمت الشركة 2102  العام ودال

 ر ريا  0109100056
 

 الاجتماعية  املسؤولية -ه 

 عنففف  مرااعفففة وت فففدي  اسفففت اتيجية الشفففركة مففف  مفففا يتفففص املسففف لية 
ر
معكففف  شفففركة الاتصفففاالت السفففعودية حاليفففا

تمففف  مففف  املجفففاالت التقنيفففة واملسفففاهمة مففف  تقففف  اململكفففة العربيفففة السفففعودية ا ففف  الااتماعيفففة والت كرفففمل عنففف  تافففوير املج

مجتمفف  املعلوماتيففة فدراكففا من ففا بوجففم املسفف ولية الااتماعيففة امللقففاة عنفف  عاتق ففا، والتففي تتشففرع بتقففديم ا ضففمن 

 ح مٍة متماملة م  مجاالٍت متعددة مكنه ا من التترد مف  الصفدارة عنف  مسفتو  املناقفة، اتاال ف
ر
 مفن كوح فا اف  ا

ر
ا
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 بفال  اهميفة مف  املسفاهمة بصفناعة وتاًيف  الطافل الوانيفة التفي مسفه دع 
ر
 مفن كيفام ااتمفاع  يلعفر دورا

ر
م ما

 عنففف  حيففففات م 
ر
تنميفففة وتافففوير أ فففراد املجتمففف ، ال سفففيما ذوي الاحتياافففات الطا فففة، بالشفففم  الفففضي يفففنعكس فيجابفففا

ود ف ف  مع يف  مفواان الابتمفار وتنميفة املواهفر، فضفا ة ف ف  ذلفف ، العمليفة والااتماعيفة، ويف دي ف ف  مغيرف  افضري يقف

سفففعت الاتصفففاالت السفففعودية ف ففف  تنتيفففض بفففراما للو فففا  وافففر  العديفففد مفففن املًفففادرات الااتماعيفففة الحصفففرية، والتفففي 

 مف  كا فة امل ا ف  الوانيفة، حيف  عملفت عنف  دعفم أبنا  فا مفن ذوي الاحتياافات 
ر
 كًرف ا

ر
اجلت من دالل ا ح فورا

، لفدعم مركف  الامرف  سفلمام ةب فا  الاعا فة، الط
ر
ا ة من دال  ت  ع ا بمًل  دمسفة ماليفرم ريفا  سفعودي مف درا

 من ا بوااب ا الواني والااتماع  تجاه هضه الت ةر 
ر
 فيماتا

 من ففا مفف  مجففا  التنميففة الشففاملة للمجتمفف ، توا ففت الاتصففاالت السففعودية ف فف  املجففا  
ر
ومفف  مسففار آدففر م ففم وفسفف اما

 ًادرت بتقديم تجربه ا التي ادتاه ا م  مسار املس ولية الااتماعيفة بإةشفا  وتج رفمل العشفرات مفن املراكف   الصح 

، و ففد تففم دففال  هففضا العفففام ا تتففا  ومشففغي  العديففد مففن هفففضه 011الصففحية دادفف  اململكففة بمًلفف  )
ر
( مليففوم ريفففاال

 فا  ي فا ، ومعفد هفضه املًفادرة ا فو  مفن توع فا املراك  التي استتاد من ا بشم  ملموس أبنا  القر  التفي تفم ا تتاح

 تجاه صحة موااني اململكة التي يقدم ا القاا  الطاص لدعم الطدمات الصحية عن  مستو  اململكةر

فضا ة ف ف  مًادرات فا املتمرفملة التفي تًفضل ا لصفالح ابنفا  هفضا الفوان الغفا   مفن ذوي الاحتياافات الطا فة بتنايم فا 

رففملة الففضي  عففود رشع ففا ةهففم الجميعففات الطر يففة التففي تقففوم عنفف  ددمففة أبناكنففا مففن هففضه الت ففة، ملفف ادات ار ففام املم

حي  تفم فيفدا  رشف  املف اد بالمامف  لفدعم امعيفة ااتفا  املعفو رم وامعيفة كالتفا وامعيفة فةسفام بالتسفاوي بفرم 

اهففداع املاديففة ف فف  مففا  الجمعيففات الففثال ، وتتاففو الاتصففاالت السففعودية تلفف  الطاففوات الراكففدة متجففاواة بففضل 

 م  النجفا  الكًرف  الفضي افجله هفضا الحفد  
ر
هو أسمق وأرق  للمساهمة م  تنمية املجتم  ور يهر ويا ر ذل  اليا

عنفف  الصففعيدين امل نفف  وإلا ليمففي تالففت عنفف  فثففره الشففركة تقففدير الدولففة واملجتمفف ، هففضا باإلضففا ة ف فف  مففا  ت تففه 

نيات ففففا وشففففًكه ا حيفففف  مكنففففت اميفففف  العمففففال  مففففن الت فففف   ملففففن يرغففففر مففففن الشففففركة مففففن أبففففواب للطرفففف  مففففن دففففال  تق

 الجمعيات الطر ية باململكة وتولت مس وليه ا م  ايصا  هضا الت    للجميعاتر

واتتففففردت الاتصففففاالت السففففعودية مفففف  تقففففديم با ففففات دا ففففة مًتكففففرة، يقففففدم ا موظتففففوم مففففدربوم عنفففف  ددمففففة ذوي 

التقنيففففة، مفففف  كفففف   ففففر  مففففن  روع ففففا املنتشففففرة مفففف  كا ففففة منففففاا  اململكففففة، الاحتيااففففات الطا ففففة وتلًيففففة احتيااففففات م 

ملسفففاعدت م عنففف  التوا ففف  مففف  العفففالم مفففن دفففال  املماملفففات الصفففوتية واملركيفففة والرسفففاك ، فضفففا ة ف ففف  تفففأمرم أدوات 

 من فا بتفو ر  اميف  املفوارد ب يف
ر
 ملساعدت م عن  الفددو  والطفروج ف ف  التفرو ، فيماتفا

ر
  ووساك   ممت دصيصا

تكتفففف  لمفففف   ففففرد  ر ففففة مشففففاركة مدففففرين عنفففف   ففففدم املسففففاواة، كمففففا وا ففففلت دورهففففا الااتمففففاع  امللمففففوس مفففف  هففففضا 

املجفففا ،  قفففدمت مًفففادرة للافففالب الصفففم وضفففعاع السفففم ، وذلففف  ع ففف  تج رفففمل  اعفففات وغفففرع مصفففادر وتفففو ر  كا فففة 
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بة فة معليميفة ل فضه الت فة مفن ادوات واا  ة م  مرك  ذوي الاحتيااات الطا ة بجامعة املل  سفعود، ل فمام 

 الاالب ومس ي  حيات مر

كمفففا  امفففت الشفففركة مففف  بفففادرة فةسفففاتية اسفففتجابة لتوايفففه دفففادم الحفففرمرم الشفففريترم امللففف  عًفففدهللا بفففن عًفففدالع ي  

م، تلفف  الحملففة التففي حققففت 2102بتففتح  نوات ففا للت فف   مفف  حملففة دعففم شففعر سففوريا الشففقي  مفف  شفف ر أغسففاس 

مليففوم ريففا ، مففن دففال  القنففوات  111ر012ر22ه عمال هففا إليصففا  ت  عففات م التففي بلغففت تجاحففا بففاهرا سففاعدت  يفف

الرسفففمية لتصففف  ف ففف  املسففف ولرم إليصفففال ا ملسفففت قي ا ور ففف  ال فففرر عفففن م،  مكنفففت للنفففاس التوا ففف  وعمففف  الطرففف  

تجعف  من فا بأبسل وأس   الار  ، ك  هضه املًادرات ومًفادرات أدفر  تقفوم الاتصفاالت السفعودية عنف  فاال  فا 

 م  مقدمة الشركات الوانية التي تقوم بمس وليه ا تجاه وان ا ومجتمع ار
 

 خدمة حجاج بيت هللا الحرام  - و 
الاتصاالت السعودية بقيادة العمليات التشغيلية لحركة الحجيا الاتصالية، باةسيابية واودة شركة تجحت 

اكم، لتواكر عن كثر رحله م الااهرة م  عالية املستو  تمثلت م  ربل ضيوع الرحمن بضوي م بشم  د

ب قاك   م0255متتل  مناا  املشاعر املقدسة بأد  تتا يل ا، ولتقدم فتجااات ا دال  موسم حج العام 

% م  مكة املكرمة واملشاعر املقدسة واملدينة املنورة، 61وأر ام  ياسية، تمثلت م  توسي  شًكه ا بوسًة 

أك    ساهم دمر )أي ما  عاد  سعة الشًكة م  عدد من الدو (، م  حرممليوم مستت 26لطدمة ما ي يد عن 

آالع برج مغاية لشًكة الجوا  م  امي  مناا  املشاعر املقدسة بتو ر  أ    مغاية ممكنة ل يوع  5من 

 عن ايادت ا لدواكر الربل الدو   ف   أك   من 
ر
 أل  داكرةر 092الرحمن،   ال

 ة  الشركةووضعت 
ر
 شامال

ر
هم احتيااات حجاج بةت هللا الحرام، حي  تتضت داا ا الطا ة بتو ر  تصورا

 مناا  حمالت الحج م  Wi-Fiددمة )واي  اي  
ر
 ل م، م  مكة املكرمة واملشاعر املقدسة، ودصو ا

ر
(  مجاتا

برج، وش د يوم  2616منق، كما غات شًكة الجوا  من الاتصاالت السعودية امي  املشاعر املقدسة بففف 

 ل يوع الرحمن، ومن الشركةمسجي  أر ام  ياسية واديدة لحركة الاتصاالت املتنقلة، والتي و رت ا  عر ة

%، وكام للحلو  التنية 29ار ام م  حج هضا العام، ايادة م  عدد الاتصاالت لشًكة الجوا  بوسًة  أبرا 

اع الًصرية، وتوسعة شًكتي الاتصاالت السعودية من دال  ةشر شًمات اليشركة واملًتكرة التي و رت ا 

 م  مسجي  ايادة ملحوظة م  حركة الاتصاالت والًياتات، كما اج  ايادة م  
ر
الجي  الثال  والراب  دورا

استتدام الًياتات ع   اا  ة الضكية وأا  ة "الموي  تت" م  املشاعر املقدسةر وساعدت التوسعة 

لسعودية للشًكة م  مكة املكرمة واملشاعر املقدسة هضا الاتصاالت اشركة  أضا ه ا والطصاكص الجديدة التي

العام ف   ر   الاا ة الاستيعابية للطدمات الصوتية واملعلوماتية م  بعا مناا  مكة املكرمة واملشاعر 
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 2131% عن العام املاض ي، وبرهن عن  ذل  تمرير شًمات ا الاتصاالت بأك   من 513املقدسة بوسر تص  ف   

م  الشر  اوسل وشما  ف ريقيا مستاي   فتت تت ، حي  تمتل  الشركة أك   بوابةإلاتت تت ةتر ا بايت لشًك

 ايجا بايت م  الثاتيةر 511تمرير ما ي يد عن 

، دعمت 
ر
مو   اديد ب دع ر   كتا ة شًكة الجوا   121الاتصاالت السعودية شركة م  هضا العام أي ا

 LTE ضل  تمرملها لطدمات الجي  الراب لتوا   ب
ر
، والتي اتتردت بتقديم ا العام املاض ي بأ    أدا ،   ال

ر وم  هضا الصدد ار  توسعة وتاوير ما مجموعه 
ر
عن ايادة كتا ة شًمات الجي  الثال  بسعات عالية ادا

م اة  اعدية لشًكة الجي  الثال  م  مكة الكرمة واملشاعر املقدسة واملدينة املنورة، لر   السعات  510

دا ية اديدة للشًكة ت من اودة ادا  وتجربة عمال  ا من الحجيا م  كا ة  52ية، كما أضي  الاستيعاب

مو   فضام  بما ة ددمات الجوا ، ليص  عدد املوا    01مناا  املشاعر، فضا ة ف   مغاية أك   من 

 مشم  القااعات الطدمية الحمومية والتجا35املغااة دال  موسم الحج املنتهي  )
ر
رية و ااعات ( مو عا

 اعما  واملوشآت الا تصادية وال ي ات الرسمية وإلاتتا  ومناا  التوسعة شما  الحرمر

كما و رت الاتصاالت السعودية مغاية شاملة لجمي  اتتا  امل ياة بمناقة الحرم ب لو  ذكية، وأتاحت 

غر ها من الطدمات، مس ما ذل  للمشارش  امل دثة مغايه ا بتدمات الاتصاالت املتاورة كاةلياع الًصرية و 

 م  اةسياب حركة الاتصاالت للحجاج والعاملرم عن  ددمه م من امي   ااعات الدولةر

 لج ودها  5و د ت ايد عدد العمال  املستتدمرم لشًكة الجوا  م  يوم عر ة ةك   من 
ر
مليوم عمي ، وتأكيدا

جا  أعما  الحج، فضا ة ف   فمماتات ا م  ددمة ضيوع الرحمن  قد وا ت الشركة دمسة أالع موظ  إلت

تجاحات وأر ام ايدة مسج   -ب مد هللا  -التنية الواسعة والكًر ة التي وظته ا ل ضه امل مة الجليلة، م ققة 

 للمرة او   م  الحج سوا  م  حركة تق  الًياتات أو املماملاتر

 من ا
ر
مشري   ً  أم تموم  بأم  ري ة الحج ه  هضه الج ود اميع ا تقوم ب ا الاتصاالت السعودية فيماتا

 
ر
، ومس ولية بقا  الحجاج عن  توا   م  ذوي م ه  مس وليتنا منض عشرات السنرم وسوستمر م  تاوير تمليتا

 لًقا  هضه الطدمات م 
ر
 رمستويات الجودة داكما أعن  ددمات ا للحجاج سعيا

 

 
ً
 : مجلس إدارة الشركة ثانيا

 هتكوين املجلس وتص يف أعضائ 

مففففن الناففففام اساظفففف ي لشففففركة الاتصففففاالت السففففعودية عففففدد أع ففففا  مجلففففس فدارة  الطامسففففة عشففففر حففففددت املففففادة 

الشفففركة بتسفففعة أع فففا ، وهفففو مفففا يتوا ففف  مففف  التقفففرة )أ( مفففن املفففادة الثاتيفففة عشفففرة مفففن الك فففة حوكمفففة الشفففركات 

م 02/00/2116املوا فففف   هففففف20/01/0221وتففففاري   2116-202-0الصففففادرة مففففن هي ففففة السففففو  املاليففففة بقرارهففففا ر ففففم 
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م اتتتفاب 2102، و فد تفم مف  العفام املفا   ب ي  اليق  عن ثالثة والي يفد عنف  أحفد عشفر بتصوص عدد اع ا 

، ويًففرم الجففدو  التففا    اكمففة بأسففما  م وملففدة ثففال  سففنوات21/2/2102مفف   الطامسففهمجلففس فدارة اديففد للدورة

ويت م، وع فففففويه م مففففف  مجفففففالس إلادارة مففففف  الشففففففركات ، وتصفففففمففففف  دورتفففففه الطامسففففففة أع فففففا  مجلفففففس فدارة الشفففففركة

 ادر : واملساهمة 
 

 عضوية مجالس إلادارة ألاخرى  الاسم م

 تص يف العضوية

 غير مستقل مستقل غير تنفيذي

1 

 الصقيراملهندس / عبد العزيز بن عبد هللا  سعادة 

رئيس مجلس إلادارة ورئيس اللجنة التنفيذية      

 لجنة الترشيحات واملكافاةورئيس 

 

 .)شركه التعدين السعودية ) معادن    

2 

 معالي ألاستاذ / محمد بن عبد هللا الخراش ي

 املراجعةنائب رئيس مجلس إلادارة ورئيس لجنة 

 وعضو اللجنة التنفيذية

 .املجموعة السعودية لألبحان والتسويق 

 )الشركة السعوديه للصناعات السعودية )سابك 

 تعدين السعودية ) معادن(.شركه ال 

   

5 

 سعادة الدكتور / حمد بن سليمان القسومي

، وعضو اللجنة عضو لجنة الترشيحات واملكافآت

 التنفيذيه

    ال يوجد

4 
 سعادة ألاستاذ / محمد بن صالح الدهام

 عضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الاستثمار

 )الشركة السعودية للقطارات الحديدية ) سار. 

 .شركه العلم ألمن املعلومات 
   

3 
 سعادة ألاستاذ / إبراهيم بن علي الحسن

  لجنة الاستثمارعضو 
    ال يوجد                          

0 

 سعادة ألاستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان

 عضو لجنة الترشيحات واملكافآت

 وعضو لجنة املراجعة

 ا لبنك السعودي الفرنس ي 

  اليانز السعودي الفرنس ي للتامين التعاوني.شركة 
   

1 
 سعادة املهندس / محمد بن عمران العمران

 لجنة الاستثمار وعضو اللجنة التنفيذية عضو 

 شركه الراجحي للتامين التعاوني 

 ا لبنك السعودي البريطاني 

  شركه سعودي اوريكس للتأجير التمويلي 

 كرديت سويس السعودية 

   

0 
 الضحيان ستاذ / محمد بن ضحيانسعادة ألا 

 رئيس لجنة  الاستثمار،  

 .شركه القصيم الطبية 

 .)الشركة السعوديه للمختبرات الخاصه )مطابقة 
   

9 

 سعادة ألاستاذ / صالح بن علي بن حمود العذل

عضو لجنة ، الترشيحات واملكافآتعضو لجنة 

 الاستثمار 

  شركة الصناعات الكهربائيه 

 ة للمختبرات الخاصة الشركة السعودي 
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  واللجان مشاركة ألاعضاء في اجتماعات املجلس 

 
ر
، م التتففففف ة املتًقيفففففة ملجلفففففس إلادارة مففففف  دورتفففففه الرابعفففففة21/2/2102م ف ففففف  0/0/2102تمثففففف  التتففففف ة مفففففن   -اوال

 ففففد و  ، وح ففففور اع ففففا  لتلففف  الااتماعففففاتواللجفففام  الجففففدو  التففففا   عفففدد ااتماعففففات مجلففففس إلادارةويًفففرم 

 :ااتماعات( ستة)هضه التت ة دال   عقد املجلس
 

 الاسم رقم

 حضور الاجتماع

 المجموع 0 3 4 5 2 1

       5 معالي الدكتور / محمد بن سليمان الجاسر 1

       6 معالي ألاستاذ / محمد بن عبد هللا الخراش ي 2

       6 سعادة ألاستاذ / محمد بن صالح الدهام  5

       4 سعادة ألاستاذ / إبراهيم بن علي الحسن  4

       6 سعادة الدكتور / حمد بن سليمان القسومي 3

       6 سعادة ألاستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان 0

       4 سعادة املهندس / محمد بن عمران العمران 1

       5 رحمن بن عبد العزيز مازي سعادة ألاستاذ / عبد ال 0

       4 سعادة ألاستاذ / خالد بن عبد الرحمن الراجحي 9
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 اللجنة التنفيذية

  معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر  1
ً
 رئيسا

  معالي ألاستاذ محمد بن عبد هللا الخراش ي  2
ً
 عضوا

 عض سعادة ألاستاذ محمد بن صالح الدهام  5
ً
 وا

  سعادة ألاستاذ إبراهيم بن علي الحسن  4
ً
 عضوا

  سعادة املهندس محمد بن عمران العمران  3
ً
 عضوا

 م20/4/2112لى م إ1/1/2112من الفترة  .م2112( خالل عام اجتماعوقد عقدت اللجنة )

 

 

 

 

 سجل الحضور  الاسم رقم

 المجموع  1 

   1  معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر  1

   1  معالي ألاستاذ محمد بن عبد هللا الخراش ي  2

   1  سعادة ألاستاذ محمد بن صالح الدهام 5

   1  سعادة ألاستاذ إبراهيم بن علي الحسن  4

   1  سعادة املهندس محمد بن عمران العمران  3

 ررررر
 

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت

  خراش ي معالي ألاستاذ محمد بن عبد هللا ال 1
ً
 رئيسا

  سعادة الدكتور حمد بن سليمان القسومي  2
ً
 عضوا

  سعادة ألاستاذ عبد العزيز بن هبدان الهبدان  5
ً
 عضوا

  سعادة ألاستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز مازي  4
ً
 عضوا

 

 م 20/4/2112لى م إ1/1/2112من الفترة  .م2112( خالل عام ثالثة اجتماعاتوقد عقدت اللجنة ) 

 سجل الحضور                                                                                                 املجموع الاسم مرق

 المجموع  5  2  1   

       3    معالي ألاستاذ محمد بن عبد هللا الخراش ي   1

       3    قسومي ال سعادة الدكتور حمد بن سليمان 2

       3    سعادة ألاستاذ عبد العزيز بن هبدان الهبدان  5

       3    سعادة ألاستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز مازي  4

 ررررررر
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 لجنة املراجعة 

  سعادة ألاستاذ خالد بن عبد الرحمن الراجحي  1
ً
 رئيسا

  سعادة ألاستاذ عبد العزيز بن هبدان الهبدان  2
ً
 عضوا

  سعادة ألاستاذ عبد العزيز بن إبراهيم العمر 5
ً
 عضوا

  سعادة الدكتور أحمد بن عبد هللا املغامس  4
ً
 عضوا

: 

 م 20/4/2112لى م إ1/1/2112من الفترة  .م2112( خالل عام ستة اجتماعات وقد عقدت اللجنة )

 

 سجل الحضور  الاسم رقم

 المجموع 0  3  4  5  2  1 

            5  د بن عبد الرحمن الراجحي سعادة ألاستاذ خال 1

            6  دان الهبدان بسعادة ألاستاذ عبد العزيز بن ه 2

            6  سعادة ألاستاذ عبد العزيز بن إبراهيم العمر 5

            5  سعادة الدكتور أحمد بن عبد هللا املغامس  4

 لاروع دا ة أو بسبر ستر دارج اململكة العربية السعوديةر اللجنةعا اع ا  لًعا ااتماعات وشع   عدم ح ور ب

 

 

 لجنة الاستثمار

  سعادة املهندس محمد بن عمران العمران  1
ً
 رئيسا

  سعادة ألاستاذ محمد بن صالح الدهام 2
ً
 عضوا

  سعادة ألاستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز مازي  5
ً
 عضوا

  ادة ألاستاذ خالد بن عبد الرحمن الراجحي سع 4
ً
 عضوا

 

 م 20/4/2112لى م إ1/1/2112من الفترة  .م2112( خالل عام ثالثة اجتماعاتوقد عقدت اللجنة )

 

 سجل الحضور  الاسم رقم

 المجموع 5 2 1 

    3   سعادة املهندس محمد بن عمران العمران  1

    3  هامستاذ محمد بن صالح الدألا سعادة  2

    3  من بن عبد العزيز مازي حعبد الر اذ سعادة ألاست 5

     2  سعادة ألاستاذ خالد بن عبد الرحمن الراجحي  4

 

  
ر
ويًفففرم م الفففدورة الطامسففة مفففن مجلففس إلادارة، 2102ح ايففة العففام ف ففف  م 29/2/2102تمثفف  التتففف ة مففن   -ثاتيففا

عقفففد  ، و فففد ، وح فففور اع فففا  لتلففف  الااتماعفففاتواللجفففام دارةالجفففدو  التفففا   عفففدد ااتماعفففات مجلفففس إلا 

 رعشرة ااتماعات()هضه التت ة دال   املجلس
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 الاسم رقم

 سجل الحضور                                                                                                    

  المجموع                      11 9 0 1 0 3 4 5 2 1

            11 الصقيراملهندس / عبد العزيز بن عبد هللا  سعادة 1

            11 معالي ألاستاذ / محمد بن عبد هللا الخراش ي 2

            11 سعادة ألاستاذ / محمد بن صالح الدهام  5

            8 لحسن سعادة ألاستاذ / إبراهيم بن علي ا 4

            11 سعادة الدكتور / حمد بن سليمان القسومي 3

            11 سعادة ألاستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان 0

            8 سعادة املهندس / محمد بن عمران العمران 1

            11 الضحيان ضحيانسعادة ألاستاذ / محمد بن  0

            11 سعادة ألاستاذ / صالح بن علي العذل 9

 

دففففارج  لففففدواع  السففففتر لاففففروع دا ففففة أو مجلففففس الادارة وشعفففف   عففففدم ح ففففور بعففففا اع ففففا  لففففًعا ااتماعففففات 

 اململكة العربية السعوديةر
 

 لجان املجلس

 لال 
ر
 ، والاتامفة واللفواكح الصفادرة مفن الج فات ذات العال فة،م2113مف     ايفر  ةعتمدك ة حوكمة الشركة املو قا

ومشفففففففم  هفففففففضه املجفففففففاالت الالامفففففففة لتاديفففففففة عملفففففففه بمفففففففا ي قفففففف  كتفففففففا ة و اعليفففففففة املجلفففففففس،   شففففففم  املجلفففففففس اللجفففففففام

عنفففد ويراعففف  ، اسفففت اتيجيات الشفففركة ، التقفففارير املاليفففة ، ترشفففيح ع فففو للمجلفففس ، مما فففآت اع فففا  والتنتيفففضيرم

مشففكي  اللجففام ت ديففد مسفف وليات ا ، وفاففرا ات عمل ففا ، مففن  ًفف  املجلففس كتابففة ، وف ففدار القففرار الففالام بففضل  ، 

 ومعري  ذوي العال ة ب ا عن  ت و مناسر ر 
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 ( عن  الن و التا   :الطامسهو د تم مشكي  لجام املجلس للدورة  الحالية )

 اللجنة التنفيذية

  الصقيرعزيز بن عبد هللا املهندس / عبد ال سعادة 1
ً
 رئيسا

  محمد بن عبد هللا الخراش ي / معالي ألاستاذ  2
ً
 عضوا

  محمد بن صالح الدهام / سعادة ألاستاذ  5
ً
 عضوا

  حمد بن سليمان القسومي/  الدكتور سعادة  4
ً
 عضوا

  محمد بن عمران العمران / سعادة املهندس  3
ً
 عضوا

 

 املهام واملسئوليات:

وألاعمووووال املحليووووة والدوليوووووة للشووووركة فوووووي مجوووواالت العموووول ألاساسوووووية وغيوووور ألاساسوووووية، واملوازنوووووات السوووونوية التقديريوووووة  ة التنفيذيوووووة بمراجعووووة إلاسووووتراتيجياتوتخووووتص اللجنوووو

 .م2112اجتماعات( خالل عام  خمسةواملوافقة علي ا بحسب الصالحيات املنوطة ب ا واملحددة من قبل مجلس إلادارة، وقد عقدت اللجنة )

 

 سجل الحضور   الاسم رقم

 المجموع 3 4 5 2 1

      5 الصقيراملهندس / عبد العزيز بن عبد هللا  سعادة 1

      5 محمد بن عبد هللا الخراش ي  / معالي ألاستاذ 2

      5 محمد بن صالح الدهام / سعادة ألاستاذ 5

      5 حمد بن سليمان القسومي/  لدكتور سعادة ا 4

      4 محمد بن عمران العمران / سعادة املهندس  3

 ررررر
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 لجنة الترشيحات واملكافآت

  الصقيراملهندس / عبد العزيز بن عبد هللا  سعادة 1
ً
 رئيسا

  حمد بن سليمان القسومي / سعادة الدكتور  2
ً
 عضوا

  عبد العزيز بن هبدان الهبدان / سعادة ألاستاذ  5
ً
 عضوا

  / صالح بن علي العذلسعادة ألاستاذ  4
ً
 عضوا

 املهام واملسئوليات:

ر وتطووووورات السوووووق، وتخووووتص اللجنووووة بمراجعووووة عمليووووة تصووووميم وليووووة التشووووغيل املالئمووووة واملصووووادقة علي ووووا وإقرارهووووا ووضووووع ومراجعووووة هيكوووول الرواتووووب بمووووا يتناسووووب مووووع معووووايي

 بما يؤّمن الحوافز ا
ً
 عادال

ً
لالزمة لإلدارة واملوظفين للقيام بالدور املطلوب، ومراجعوة هيكول مجلوس إلادارة ورفوع التوصويات ملجلوس إلادارة بشوأن التغييورات وتطبيقها تطبيقا

 ،، والتأكوود بشووكل سوونوي موون اسووتقاللية ألاعضوواء املسووتقلين وعوودم وجووود أي تعووارض مصووالح إذا كووان العضووو يشووغل عضوووية مجلووس إدارة شووركة أخوورى التووي يمكوون إجرا  ووا

 إلحال  ووووا إلوووى مجلوووس إلادارة، وقوووود عقووودت اللجنوووة )
ً
( خوووالل عووووام خمسووووة اجتماعووواتوكوووذلك مراجعوووة سياسوووة املميووووزات والتعويضوووات ملجلوووس إلادارة واملصووووادقة علي وووا تمهيووودا

 .م2112

 سجل الحضور    الاسم رقم

 المجموع 3 4 5 2 1

 الصقير املهندس/ عبد العزيز بن عبد هللا سعادة  1
 

 
 

   5 

      5 قسومي ال حمد بن سليمان/ سعادة الدكتور  2

      5 عبد العزيز بن هبدان الهبدان / سعادة ألاستاذ  5

       5 / صالح بن علي العذلسعادة ألاستاذ  4

 

 لجنة املراجعة 

  محمد بن عبد هللا الخراش ي / معالي ألاستاذ 1
ً
 رئيسا

  عبد العزيز بن هبدان الهبدان  / ستاذسعادة ألا  2
ً
 عضوا

  / يحيى بن علي الجبرسعادة ألاستاذ  5
ً
 عضوا

   خالد بن محمد الخويطر / سعادة الدكتور  4
ً
 عضوا

 املهام واملسئوليات:

رجات ووووووا ، كموووووا تقووووووم اللجنوووووة بووووواالطالع علوووووى تقووووووارير وتخوووووتص اللجنوووووة بمراجعوووووة السياسوووووات وإلاجوووووراءات املاليوووووة وإلاداريووووووة للشوووووركة ، وإجوووووراءات إعوووووداد التقوووووارير املاليوووووة ومخ

، و دراسوة القوووائم املاليوة ألاوليووة والتوصووية ملجلوس إلادارة بتعيووين املحاسوبين القووانونيين وفصولهم وتحديوود أتعواب م والتأكوود مون اسووتقاللي  م ومالحظوات املراجعووة الداخليوة

ودراسووة ملحوظووات املحاسووب القووانوني علوووى القوووائم املاليووة وكووذلك دراسووة خطووة املراجعووة موووع  يووة بشووأ  ا،والسوونوية قبوول عرضووها علووى مجلووس إلادارة وابووداء الووورأي والتوج

وغيرهوووا مووون ألاعموووال بصوووورة دوريوووة ومنتظموووة، وبموووا يمكووون مووون تقوووويم كفووواءة وفاعليوووة ألانشوووطة الرقابيوووة وإدارة املخووواطر فوووي  ،املحاسوووب القوووانوني وإبوووداء ملحوظات وووا علي وووا

 .م2112( خالل عام سبعه اجتماعاتاللجنة )الشركة، وقد عقدت 

 سجل الحضور   الاسم رقم

 المجموع 1 0 3 4 5 2 1

        7 محمد بن عبد هللا الخراش ي/ معالي ألاستاذ  1

        7 دان الهبدان بعبد العزيز بن ه/ سعادة ألاستاذ  2

        7 / يحيى بن علي الجبرسعادة ألاستاذ  5

        7 / خالد بن محمد الخويطرسعادة الدكتور  4

 لاروع دا ة أو بسبر ستر دارج اململكة العربية السعوديةر اللجنةوشع   عدم ح ور بعا اع ا  لًعا ااتماعات 
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 لجنة الاستثمار

  الضحيان سعادة ألاستاذ / محمد بن ضحيان 1
ً
 رئيسا

  ن صالح الدهاممحمد ب / سعادة ألاستاذ 2
ً
 عضوا

5 
 إبراهيم بن علي الحسن / سعادة ألاستاذ

 محمد بن عمران العمران املهندس /سعادة 
 
ً
 عضوا

  / صالح بن علي العذلسعادة ألاستاذ  4
ً
 عضوا

 

 املهام واملسئوليات:

تقووووووم اللجنووووة بمراجعوووووة ودراسووووة فووووور  الاسووووتثمار إلاسوووووتراتيجيه وتخووووتص اللجنووووة بمراجعوووووة سياسووووة الاسوووووتثمارات إلاسووووتراتيجيه للشوووووركة وفووووق اسوووووتراتيجيات الشووووركة، كمووووا 

 .م2112اجتماعات( خالل عام  اربعةوالتوصية باملناسب من ا، وقد عقدت اللجنة )

 

 سجل الحضور  الاسم رقم

 المجموع 4 5 2 1

     4 الضحيان محمد بن ضحيان / سعادة املهندس 1

     4 ممحمد بن صالح الدها/ ستاذ ألا سعادة  2

     4 إبراهيم بن علي الحسن/ سعادة ألاستاذ  5

     2 محمد بن عمران العمران املهندس /سعادة  4
     3 / صالح بن علي العذلسعادة ألاستاذ  5

 رررررررر
 
 مصالح أعضاء مجلس إلادارة 

مجلففس إلادارة،  أو للففركةس التنتيففضي،  أو  رم الشففركة أيففة أعمففا  أو عقففود  ي ففا مصففلحة اوهريففة  ةع ففا فلففم تًفف

 ، أو ةي دطص ذي عال ة ب مرلناكر الركةس لقاا  املالية
 

 

 ، وأاواا م وأوالدهم القصر )الاًيعيرم( ملكية أع ا  مجلس إلادارة

 اسم العضو
 امللكية في بداية العام

 م2112

 امللكية في   اية العام

 م2112

 نسبة التغير خالل العام

 م2112

 - اليوجد اليوجد الصقيراملهندس / عبد العزيز بن عبد هللا  عادةس

 - اليوجد اليوجد معالي ألاستاذ / محمد بن عبد هللا الخراش ي

 - اليوجد اليوجد سعادة ألاستاذ / محمد بن صالح الدهام

 - اليوجد اليوجد سعادة ألاستاذ / إبراهيم بن علي الحسن

 %1 340 340 القسومي سعادة الدكتور / حمد بن سليمان

 % 111- 1 14111 سعادة ألاستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان

 %33- 5214921 1154000 سعادة املهندس / محمد بن عمران العمران

 %1 144454299 144454229 الضحيان محمد بن ضحيانسعادة ألاستاذ / 

 %1 2304001 2304001 صالح بن علي بن حمود العذلسعادة ألاستاذ / 
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 )الادارة التنفيذية( ملكية كًار التنتيضيرم، وأاواا م وأوالدهم القصر

 اسم العضو
 امللكية في بداية العام

 م2112

 امللكية في   اية العام

 م2112

 نسبة التغير خالل العام

 م2112

%1.142 234111 24101 خالد بن عبدالعزيز بن عبدهللا الغنيم  

%1 04311 04311  نيعمر عبدهللا عمر النعما  

 - ال يوجد ال يوجد جميل عبدهللا امللحم

%1 14215 14215 خالد بن عبدالرحمن عبدالعزيز الجاسر  

 - ال يوجد ال يوجد أمين بن فهد بن عبدالعزيز الشدي

 - ال يوجد ال يوجد مزيد ناصر الحربي

 - ال يوجد ال يوجد محمد ناصر الجاسر

%1 24955 24955 صيرحمود بن محمد ابراهيم الق  

 - يوجد ال يوجد ال أبراهيم عبدالرحمن العمر

 - يوجد ال يوجد ال عبدهللا محمد الحميدان

%190 34200 14100 بندر محمد القفاري   

 - يوجد ال يوجد ال فهد بن حسن بن مشيط

 - يوجد ال يوجد ال محمود عبدالكريم الخطيب

%111 44111 24111 خالد محمد الصليع  

Krishnan R. Kumar ال يوجد ال يوجد - 

    

 

 حوكمة الشركة 

 م  توايه الشركة ومرا ًه ا  يما  سفمق بففف )حوكمفة الشفركة( 
ر
 متمرملا

ر
لقد تًوت شركة الاتصاالت السعودية تااما

م، وششففتم  هففضا الناففام عنفف  واحففد وثالثففرم 2113املوا فف     ايففر مففن عففام   هففف0226مفف  شفف ر ذي الحجففة مففن عففام 

 مسفف  ُافف  مففواد وبنففود تاففام حوكمففة الشففركات الصففادر مففن  ًفف  هي ففة السففو  املاليففة مفف  عففام مًففد
ر
م، كمففا 2116أ

م والقواعفففففد 
ُ
فففففم الحوكمفففففة، وذلففففف  النافففففام يتتففففف  مففففف  الفففففُنا

ُ
ا

ُ
تًوفففففت العديفففففد مفففففن املمارسفففففات العامليفففففة املتمرفففففملة مففففف  ت

 عففففن 
ر
اعتمففففاد الشففففركة سياسففففة مكتوبففففة الصففففادرة مففففن الج ففففات ذات العال ففففة باململكففففة العربيففففة السففففعودية،   ففففال

عنفففه، وتفففم ةشفففرها بمو ففف   املسففف و لإل صفففا  ت فففدع ف ففف  ت ديفففد مفففا يجفففر أم تتصفففح عنفففه، ومتفففق ، وكيففف  ، ومفففن 

الشففففففففركة الالكت وةفففففففف ر ومففففففففن ثففففففففم  ففففففففإم الشففففففففركة  ففففففففد اسففففففففتو ت متالًففففففففات الك ففففففففة حوكمففففففففة الشففففففففركات السففففففففعودية 

هفففف املوا ففف  20/01/0221وتفففاري   2116-202-0 فففم الاست شفففادية الصفففادرة مفففن  ًففف  هي فففة السفففو  املاليفففة بقرارهفففا ر 

 م من حي  عدد اللجام، وتموين ا، واستقاللية أع ا  ا، والعديد من مواد الناام ادر  ر 02/00/2116

ومفف  الجففدو  التففا   تتصففي  ملففد  التففملام الشففركة بالك ففة حوكمففة الشففركات السففعودية الصففادرة مففن هي ففة السففو  

 املالية:
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 وفق الئحة حوكمة الشركاترقم املادة  م
تم 

 الالتزام

التزام 

 جزئي

لم يتم 

 الالتزام
 الشرح

    ● الثالثة:  الحقوق العامة للمساهمين  1

    ● الرابعة:  تسهيل ممارسة املساهمين لحقوقهم وحصولهم على املعلومات  2

    ● الخامسة:  حقوق املساهمين املتعلقة باجتماع الجمعية العامة  5

    ● حقوق التصويت السادسة :  4

    ● السابعة:  حقوق املساهمين في أرباح ألاسهم  3

    ● الثامنة: السياسات وإلاجراءات املتعلقة باإلفصاح  0

    ● التاسعة: إلافصاح في تقرير مجلس إلادارة  1

0  

 ●  العاشرة : الوظائف ألاساسية ملجلس إلادارة

 تم إدراج بند سياسات ومعايير وإجراءات  

وية ملجلوووووووووووووس إلادارة ضووووووووووووومن جووووووووووووودول أعموووووووووووووال العضووووووووووووو

 .م2115الجمعية العامة للشركة 

    ● الحادية عشر : مسؤوليات مجلس إلادارة  9

    ● الثانية عشر: تكوين مجلس إلادارة  11

    ● الثالثة عشر: لجان مجلس إلادارة واستقاللي  ا   11

    ● الرابعة عشر: لجنة املراجعة  12

    ● حات واملكافآت الخامسة عشر: لجنة الترشي  15

    ● السادسة عشر: اجتماعات مجلس إلادارة وجدول ألاعمال  14

    ● السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس إلادارة وتعويضات م   13

    ● الثامنة عشر : تعارض املصالح في مجلس إلادارة  10

 
 الرقابة الداخلية 

الشم  الصحيح، وال يواد أي ش  يضكر بشأم يقر مجلس فدارة الشركة بأته تم فعداد اجالت الحسابات ب

وتم  أعد عن  أسس سليمة درة الشركة عن  موا لة ةشاا ا، كما يقر املجلس بأم تاام الر ابة الدادلية 

 ومالكم رتنتيضة بتاعلية وشعم  بشم   اع  

لمجموعة بالشركة وتقوم لجنة املرااعة املنبثقة من مجلس إلادارة باإلشراع عن  أعما  املرااعة الدادلية ل

التي تقوم بشم  دوري بت ص مد  كتاية و اعلية تاام الر ابة الدادلية بما يمكن من تو ر  تقويم مستمر 

لناام الر ابة الدادلية ومد   اعليتهر ويأم  ذل  ضمن أهداع مجلس إلادارة م  الحصو  عن  ا تنا  

ادلية بالشركة، حي   امت لجنة املرااعة م  معقو  عن مد  سالمة تصميم و اعلية أدا  تاام الر ابة الد

 من املوضوعات ذات الصلة  ثالثة عشر هضا السبي  ودال  العام املا   بعقد 
ر
 تا شت دالل ا عددا

ر
ااتماعا

بأعما  اللجنة ومن ا عن  سبي  املثا  مرااعة القواكم املالية والاستثمارات ومرااعة وحدات اعما  م  

 وأتامة ست اتيجية والتنايمية والطدمات املشت كة فضا ة ف   مرااعة الشًكة الشركة وكضل  الش وم الا 

م  املرااعة الدادلية والقااعات ذات العال ة بالشركة، ف   غر  ذل  من رم املس ولوذل  ب  ور  املعلومات،

 املساك  املتعلقة بسر  العم  م  الشركة من كا ة الجواترر
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 املراجعة الداخلية 

دادلية ه  ةشاط تأكيدي واستشاري موضوع  ومستق  بغرض فضا ة  يمة وت سرم عمليات املرااعة ال

الشركةر ومساعد املرااعة الدادلية للمجموعة الشركة م  ت قي  أهدا  ا بتو ر  مدد  منتام لتقويم 

ضا و د تتضت وت سرم  اعلية فدارة املتاار، والر ابة، والعمليات التي يناوي علي ا ادا  الر اب  للشركةر ه

املرااعة الدادلية للمجموعة العديد من عمليات املرااعة الدورية والطا ة والت كرمل عن  اةشاة والوظاك  

ذات املتاار العالية للعم  عن  ر    اعلية وكتا ة ورب ية عمليات الشركة والتي شملت عن  سبي  املثا  

ت كة والش وم الاست اتيجية وتقنية املعلومات ووحدات مرااعة السياسات وإلاارا ات املتعلقة بالطدمات املش

 بأته 
ر
اعما  باإلضا ة ف   القاا  املا  ، والتي كام من شأح ا الحد من  قد إلايرادات ودتا التمالي ، علما

تم اتتاذ إلاارا ات الالامة ملتابعة معام ما ت منته تقارير املرااعة من مالحاات بغرض الت ق  من اتتاذ 

ا ات التصحي ية الالامةر فضا ة ف   املساهمة م  مرااعة القواكم املالية اولية والن اكية وتوسي  أعما  إلاار 

 الج ات الر ابية الطارايةر
 

 : توزيع ألارباح واملكافآت وتوصيات مجلس إلادارة 
ً
 ثالثا

  م2102تواش  اربا  املقت حة لعام 

م بوا   2102مليوم ريا  أربا  دال  العام املا    5111مقدارها أ ر مجلس فدارة الشركة تواش  أربا  أولية 

مليوم  0111( وأوص ق بتواش  أربا  أولية مقدارها 2102ريا  للس م )أو الثالثة اربا  السابقة من العام  3ر0

ن ريا  عن ك  س مر وبضل  يصًح فاما   اربا  املواعة ع 31ر1م بوا   2102 ريا  عن الرب  الراب  من عام

 % من القيمة اسمية للس مر21ريا  للس م الواحد ومعاد   2مليوم ريا  بوا    2111م مًل  2102عام 

 م املقره واملوص ق ب ا كما ين :2102و د كاتت التواشعات عن عام  ·

 البيان

 إجمالي

 التوزيع

) ماليين 

 الرياالت(

 

نصيب 

 السهم

 )ريال(
 

 تاريخ إلاعالن
 

 تاريخ الاستحقاق
 

 التوزيعتاريخ 

 14111 م2112توزيعات نقدية عن الربع ألاول 
 

1431  
 

10/4/2112  
 

23/4/2112  
 

9/3/2112 

 14111 م2112توزيعات نقدية عن الربع الثاني 
 

1431  
 

10/1/2112  
 

23/1/2112  
 

0/0/2112 

 14111 م2112توزيعات نقدية عن الربع الثالث 
 

1431  
 

21/11/2112  
 

24/11/2112  
 

14/11/2112 

 14111 م2112توزيعات نقدية عن الربع الرابع 
 

1431  
 

21/11/2115  
 

 يحدد الحقا 
 

 يحد الحقا

 إجمالي التوزيعات
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 مما آت ومعوي ات أع ا  مجلس إلادارة وكًار التنتيضيرم 

قففففة عنففففه بلغففففت مما ففففآت وبففففدالت أع ففففا  مجلففففس فدارة الشففففركة عففففن ح ففففورهم لجلسففففات املجلففففس واللجففففام املنبث

الففركةس التنتيففضي وتاكففر باإلضففا ة ف فف  أك فف  دمسففة تنتيففضيرم مفف  الشففركة بمففا  ففي م  م2102دففال  السففنة املنه يففة 

( 111ر211يوصففف ي املجلفففس بصفففرع مًلففف  ) و ففف  الجفففدو  ادتفففاه، كمفففا م2102دفففال  العفففام الفففركةس لقافففا  املاليفففة 

 للم م2102ريا  لم  ع و مما أة سنوية لعام ماكتا ال  
ر
 ( من الناام اساظ ي للشركة:22ادة )، و قا

 

 الًيام 
أع ا  املجلس غر   

 التنتيضيرم/ املستقلرم

الركةس التنتيضي وتاكر أك   دمسة تنتيضيرم م  الشركة بما  ي م  

 الركةس لقاا  املالية

 941114099.51  708,000  الرواتر والًدالت

 443094011.11  1,680,000  املما آت الدورية والسنوية
 

 إلااما  

 

 

2,388,000 
 

1540014299.51 

     
 
 إقرارات مجلس إلادارة 

 يقر مجلس فدارة شركة الاتصاالت السعودية بماين :

 تم فعداد اجالت الحسابات بالشم  الصحيحر 

 ال يواد لد  املجلس أي ش  يضكر بشأم  درة الشركة عن  موا لة ةشاا ار 

 رس سليمة وتم تنتيضه بتعاليةأم تاام الر ابة الدادلية أعد عن  أس   

 ملعففففاير  امل اسففففًة الصففففادرة عففففن ال ي ففففة السففففعودية  م2102لعففففام  تففففم فعففففداد القففففواكم املاليففففة املوحففففدة 
ر
و قففففا

  رللم اسًرم القاتوتيرم

  أو أك فف  مففن اسفف م املصففدرة للشففركة 3أي دففطص اًي فف  أو اعتًففاري تملفف   عففنلففم يففتم فبففالك الشففركة %

 رم2102دال  عام 

  افففد أي أدوات ديفففن  ابلفففة للت ويففف  ف ففف  أسففف م أو أي حقفففو  ديفففار أو مفففضكرات حففف  اكتتفففاب أو حقفففو  ال يو

 رم2102مشاب ة أ درت ا أو من ه ا الشركة دال  عام 

  ةي أدوات ديفففففففن  ابلفففففففة  م2102ال يوافففففففد أي اسفففففففت داد أو شفففففففرا  أو فلغفففففففا   امفففففففت بفففففففه الشفففففففركة دفففففففال  عفففففففام

 لالست دادر
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   تنففاا  بمواًففة أحفففد أع ففا  مجلففس فدارة الشففركة أو أحففد كًففار التنتيفففضيرم ال يواففد أي ترتةًففات أو اتتففا

 عن أي راتر أو معويار

 ًأحد مساهمي الشركة عن أي حقو  م  اربا ر ةال يواد أي ترتةًات أو اتتا  تناا  بموا 

  يففففه وتواففففد أو كاتففففت تواففففد  يففففه مصففففلحة اوهريففففة ةحففففد أع ففففا  تمففففوم الشففففركة ال يواففففد أي عقففففد  
ر
ار ففففا

 أو ةي دطص ذي عال ة بأي من مرتاكر الركةس لقاا  املالية أو  الركةس التنتيضي أو إلادارة مجلس 

  لفم تقففدم الشفركة  ففرض تقففدي مفن أي تففو  ةع فا  مجلففس فدارت ففا أو ضفمنت أي  ففرض عقفده واحففد مففن م

 م  غر هر

 ا ففم أو ارم أو أاو اليواففد أي حقففو  ديففار أو حقففو  فكتتففاب معففود إلع ففا  مجلففس إلادارة أو كًففار التنتيففضي

 أوالدهم القصرر 

  ال تواد أي أحدا  الحقة اوهرية ت ثر عن  سالمة املرك  املا   للشركة وتتاكا عمليات ا حدثت بعفد ح ايفة

 رم2102 من عام العام ولم يتم توضي  ا بتالع إلاعالم عن التو ية بتواشعات أربا  للرب  الراب 

 ه دوم ت ت  عن  القواكم املاليةر د ابد  رأي ام املراا  الطارج  للشركة 
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 التوصيات 
 :يوص ي مجلس إدارة شركة الاتصاالت السعودية الجمعية العامة للشركة بما يلي 

 مر50/02/2102املوا قة عن  تقرير مجلس إلادارة عن السنة املالية املنه ية م   ر0

اليففففففففة املنه يفففففففة مفففففففف  املوا قفففففففة عنفففففففف  تقريفففففففر مراا فففففففف  حسفففففففابات الشففففففففركة، والحسفففففففابات الطتاميففففففففة للسفففففففنة امل ر2

 مر50/02/2102

 31ر1)  م بمقفدار2102العفام املفا    املوا قة عن  ا ت ا  مجلفس إلادارة تواشف  أربفا  عفن الربف  الرابف  مفن ر5

( ريففا  31ر0م الًففال  )2102للسفف م باإلضففا ة ف فف  مففا تففم تواشعففه عففن الثالثففة أربففا  او فف  مففن عففام  ريففا ( 

( ريففا  للسفف م، وسففتموم احقيففة  2م )  2102ا  عففن العففام املففا   للسفف م ب يفف  يصففًح فامففا   الففربح املففو 

م للمسفففاهمرم املقيفففدين مففف  افففجالت تفففداو  بن ايفففة تفففداو  يفففوم اةعقفففاد الجمعيفففة 2102اربفففا  الربففف  الرابففف  

م، وترحيففف  مفففا تًقفففى مفففن  ففففام  01/2/2105هفففف املوا ففف  29/3/0252وسفففةتم  فففرع اربفففا  يفففوم اربعفففا  

 ةراربا  لألعوام القادم

املوا قفففففة عنففففف  ادتيفففففار مرااففففف  حسفففففابات الشفففففركة مفففففن بفففففرم املردفففففحرم مفففففن  ًففففف  لجنفففففة املرااعفففففة ملرااعفففففة  ر2

 م والًياتات املالية الرب  سنوية وت ديد أمعابهر2105القواكم املالية للعام 

 إلادارةر  ملجلس وفارا ات الع وية ومعاير  سياساتاعتماد  ر3

 رااعةر ت دي  وثيقة ال وابل املنامة لعم  لجنة امل ر6

 مر50/02/2102فبرا  ذمة أع ا  مجلس إلادارة عن السنة املنه ية م   ر1

 الخاتمة
بالشفكر ملقفام دفادم الحفرمرم الشفريترم امللف   -بعد شكر هللا ع  وا  عن  تو يقه -يتقدم مجلس فدارة الشركة 

الع يفف  آ   بففن عًففدلمام سففوسففمو و فف  ع ففده امففرم  ففاحر السففمو امللمفف  امرفف  آ  سففعود لع ي  ا بففن عًففدهللاعًففد

وحمومتنففا الرشفيدةر مشففيدين  عًففد الع يف  آ  سفعودوالناكفر الثففاة   فاحر السففمو امللمف  امرف  مقففرم بفن سفعود 

بالفففدعم والرعايفففة والتلفففجي  الفففضي تلقفففاه الشفففركة مفففن م مففف  سفففعي ا لتافففوير أدا  فففا وت سفففرم دفففدمات ا، كمفففا يتقفففدم 

الشففركة ومسففاهمي ا الكففرام عنفف  ثقففه م ، ولجميفف  مففوظت  الشففركة  مجلففس فدارة الشففركة بالشففكر والتقففدير لعمففال 

عنفف  فدال فف م وتتففاتي م مفف  أدا  أعمففال م، ولمفف  املتعففاملرم مع ففا ، وي كففد املجلففس سفف   الشففركة لتاففوير أعمال ففا 

بمففففففا يلبففففففي احتيااففففففات العمففففففال  ، وي قفففففف  تالعففففففات املسففففففاهمرم ، ويتففففففدم اهففففففداع الااتماعيففففففة ، وي كففففففد املماتففففففة 

 م  اململكة العربية السعودية ر الاتصاالتدية للشركة م   اا  الريا
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 : القوائم املالية املوحدة للسنة املن  ية في 
ً
  م2112ديسمبر  51رابعا

 


