
 
 

١  

م٢٠١٥التقرير السنوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهم شركة االتصاالت السعودية لعام 

 

 
  
 

 
 
 
 

التقرير السنوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهم 
 م٢٠١٥السعودية لعام  اإلتصاالتشركة 

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٢  

م٢٠١٥التقرير السنوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهم شركة االتصاالت السعودية لعام 

 

  
  م٢٠١٥السعودية  اإلتصاالتمحتويات التقرير السنوي لشركة 

ي    م٢٠١٥أواًل : أداء وأنشطة الشركة خالل العام املا
 مقدمة

ي -أ   األداء التشغي
    السعودية اإلتصاالتشركة  -١
    الشركات التابعة املحلية -٢
    الشركات التابعة الدولية -٣
   االستثمارات -٤

  املسجلة وفق طريقة حقوق امللكيةاالستثمارات  –أ 
 ركة ي املشاريع املش  االستثمارات 
 ي الشركات الزميلة  االستثمارات 

   االستثمارات األخرى  -ب
ي - ب    للمجموعة األداء املا
    بليةالتوقعات املستق - ج 

راتيجية  -  د     التوجهات االس
   املوارد البشرية -هـ  
  املسئولية االجتماعية - و 
  خدمة حجاج بيت هللا الحرام -ز 

  ثانيًا : مجلس إدارة الشركة 
   ثالثًا : توزيع األرباح واملكافآت وتوصيات مجلس اإلدارة

 

  
 



 
 

٣  

م٢٠١٥التقرير السنوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهم شركة االتصاالت السعودية لعام 

 

  

 
 
 
 

  رسالة الشركة
  

ي عالم يتجدد، نحقق فيه تطلعات   عمالئنا لنبلغ معهم آفاقًا جديدة رواد 
  
  
  

  الشركةرؤية 
  

ن الخدمات والحلول  ي تقنيات االتصاالت واملعلومات من خالل تأم أن نتبوأ موقع الريادة 
ري مجتمعنا  الشاملة واملبتكرة لنكسب ثقة عمالئنا ون
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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  ،،، السعودية الكرام اإلتصاالتشركة مساهم 
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

ي  ية  بالنيابة عن مجلس ادارة شركة االتصاالت السعودية يسرني أن أقدم التقرير السنوي للشركة للسنة املن
ر  ٣١   .العديد من املنجزات الهامة للشركةال شهدت  ٢٠١٥ديسم

ى  رات االقتصاد التكّيف معاتضح من النتائج قدرة الشركة ع والتقنية والتنظيمية والتنافسية. فبالرغم  يةاملتغ
رولاانخفاض من تداعيات  رات سعار الب ي القطاع، والتحديات التنظيمية، والتغ ، وارتفاع حدة املنافسة 
ىتقريبَا % ١١ظهرت ارتفاع اإليرادات املوحدة بنسبة الغة األرقام التقنية فإن   مقارنة بالعام السابق لتصل ا

ي بنسبة سعودي يالمليون ر  ٥٠٬٦٥١ ى تقريبَا % ٢، وارتفع الربح التشغي مقارنة بالعام السابق ليصل ا
ى  .سعودي مليون ريال ١١٬٨٥٩ ي جوانب يات ستو جميع املوأسهم االهتمام بتقليص املصروفات ع ودعم النمو 

ي تحقيق نتائج مالية جيدة قياسًا مع  ايد  تصاالت من منافسة ما يشهده قطاع االالخدمات ذات الطلب امل
ا  راتيجية بما يتفق مع خط ا االس ى اعادة توجيه استثمارا شديدة. كما عملت الشركة خالل العام ع

ن.   االستثمارية وبما يضمن قيمة مضافة للمساهم
ن، حيث وصل ي هذا العام عززت الشركة  ي التوزيعات االتوزيعات للمساهم مليار ريال،  ٨ى إالعام  هذاجما

ي  شركتكمجعل  مما ا  شهد و  ة.السعودياملالية سوق الي صدارة الشركات املساهمة ال تقدم عوائد ملساهم

رة الثالث سنوات القادمة بداية من الربع الرابع من أمجلس اإلدارة سياسة توزيع هذا العام اقرار  رباح لف

ي أدا م٢٠١٥ ى ثقة الشركة  ي، وذلك تعزيزًا للشفافية، وداللًة ع إن هذه السياسية تمثل اسهامًا  .ا املستقب

ر الحوكمة واالفصاح. ى معاي ي اسواق املنطقة املالية، إذ تتسق مع أع ر مسبوق    غ

ى العمل الشركة  واصلت ن مبادرة تغطي جميع قطاعات ع ر من ثالث ر أك راتيجية ع ا االس تطبيق خط

ى تب قيم إدارية عصريةالخطة تركز الشركة، و  رات قطاع االتصاالت واختالف احتياجات  ع تالئم متغ

ر  ا إنجاز العمل واملهمات بالوقت املحدد ع ى رأس اهتماما ومتطلبات السوق، وتل حاجة العميل، وتضع ع

ى الخطة لأهداف قابلة للقياس والتقييم واملراجعة ملوظف، وتقليل الهدر اإلداري ارفع معدل إنتاجية . وتس
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ي ب ر من مرة  الطرق املمكنة. فضلأواملا راتيجية بشكل دوري، وألك ويتابع مجلس اإلدارة تطبيق الخطة االس

ن.   خالل العام، إذ تعرض عليه مؤشرات أداء مبادرات الخطة الثالث

ا سوق االتصاالت  ي الخدمات ال يتطل ى مواصلة النمو  ن الكرام أن شركتكم ستحرص ع نؤكد للمساهم

ا وتقييمها بشكل مستمر باململكة، وتنويع ى . وامتدادًا لاملنتجات وفقا لإلحتياجات البيعية ال يتم دراس س

ي مجال االتصاالتالشركة  ي" الا تطمح للعمل ضمن منظومة فإ للريادة  ى له ذ"االقتصاد املعر الدولة. ي تس

ا ا راتيجيًا لهذا التوجه انطالقًا من مسئولي ا وجودة لوطنية، وتأكيدًا لقدرة وستكون الشركة شريكًا اس شبكا

ي التنمية االقتصادية واالجتماعية ا، و اخدم ى االسهام  حياة  تيسر ر خدمات سريعة وذكية وتوفحرصًا ع

ن والزائرين ن واملقيم ى تطوير . وستعمل الشركة وطنالي مختلف أرجاء  املواطن ا،ع ر  منسوب وتحقيق تغي

م بما يوا ي ثقاف ي بيئة عمل تساعد شامل  تم باملوظف، ليقدم أفضل ما لديه  ر الحالية ال  ئم مرحلة التغي

ى التطوير والنمو واإلنتاج وفق أفضل األساليب الحديثة.   ع

ى تحقيق عائد  ن بحلول العام سنعمل مع شركائنا يدًا بيد ع ر للمساهم ى م ٢٠١٧أك يتناسب مع أو يتفّوق ع

ى مواجهة التحديات ال العائد الذي تحققه شركا ى ثقة من قدرة الشركة ع ت االتصاالت الرائدة. ونحن ع

ي تقنيات االتصاالت والبيئة التنظيمية واالقتصادية ر املتسارع    .يفرضها التغ

ى  م بالشركة. كما أشكر العمالء ع ى ثق ن ع ر للمساهم ر عن تقديري الكب نيابة عن مجلس االدارة أود أن أع
م  م للشركة. ونقدر أيضًا التعاون البناء الذي تجده وال م ومساند ى تعاو واخالصهم، وشركاء األعمال ع

ا. ي كل الدول ال تتواجد ف   الشركة من الهيئات االشرافية 
ا ملا أبدوه ر عن الشكر والتقدير إلدارة الشركة وموظف رًا، أغتنم هذه املناسبة ألع من مهنية وتفان خالل  وأخ

ر ضروريًا لنجاح م ٢٠١٥لعام ا ي بيئة العمل والذي يعت ر الجذري الذي بدأ إجراؤه  وملوقفهم االيجابي تجاه التغ
راتيجية الجديدة.    تنفيذ االس

  
  أ. د. عبدهللا بن حسن العبدالقادر

  رئيس مجلس اإلدارة
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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  ،،، اإلتصاالت السعودية الكرامشركة اخواني مساهم 
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

ي اململكةينمو  ي شركة االتصاالت السعودية  قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات  رات  STCبشكل سريع ونواكب  املتغ
ي متناول عمالئنا العاملية املتسارعة لهذا القطاع ى مواصلة كسب ثق نحرص الذين  لتكون    .مع
ى أسس ا ى "إثراء تجربة العميل"، مع عملت الشركة ع راتيجية تركز ع امس بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة  االل

تقديم حلول للشركات املتوسطة مع  والخاصعام ال نالقطاعمن ت نشآاملفراد أو كان من األ لكل عميل سواء 
رة  ى خدمات البيانات  كما خططت الشركة ملواكبة .قطاع األعمالي والصغ الحديثة واملبادرات الرقمية، نمو الطلب ع

ى التحديات ي ظل التطور "تنمية الربحية"  للشركةيحقق  بما ةالعاملياملمارسات أفضل  متبنّية مع  والتواؤموالتغلب ع
رات    االستثمار.مجدية لتنويع فرص عن بحث مع الة، حيويهذه الصناعة الي املتغ

ر ثمارها بنمو األعمال والخدمات  ؤتيوعية" ستحداث "نقلة نحاليا عدة برامج إل الشركة  فّعلوت ى إحداث تغي معتمدة ع
دف لخدمة العميل أوالً  ي القطاع للثقافة الداخلية  رات السوق التنافس  العمل روح فريق  ضمن ومسايرة متغ

ىالواحد، لنكون أ   .عمالئنا قرب إ
ر  ١٤٧ من األلياف الضوئية بأطوال تجاوزت الـضخمة الشركة شبكة  تمتلك ر تمتلك الشركة كما أن  ألف كيلوم أك
رنت  ةبواب ر من و  جيجابت بالثانية ١,٥٣٣تمرير ما يزيد عن بطاقة استيعابية لالشرق األوسط وشمال إفريقيا ي ان أك

رابايت يوميا ١٢,٠٠٠ الثالث  الثالث والرابع للجوال حيث تغطي شبكة الجيل نمت الشركة نشر خدمات الجيلودع .ت
ى تدعيم  % من املناطق املأهولة بالسكان،٨٥الرابع ما يقارب من  ٪ بينما تغطي شبكة الجيل٩٦ر من أك وركزت ع

ايدة ي مراكز املعلومات واألنظمة املساندة قطاع األعمال ومواكبة احتياجاته امل ى  .باالستثمار  ى التحول إ ومع الحاجة إ
لنل وخدمات أمن املعلومات والخدمات املدارة، وسبة السحابية، خدمات الح تطوير ي  ناتوسعالخدمات الرقمية 

ايد من قطاع األعمال   .الطلب امل
ي شبكتفخر شركة االتصاالت السعودية كذلك بتسجيل   املنصرم العامملوسم حج مكة املكرمة واملشاعر املقدسة ا 

ى الرغم من ارتف ى االطالق، ع ي تاريخ الحج ع ى ساعات الحج ذروة أفضل مؤشرات أداء  اع الحركة الدولية خالل أع
ر من  ى أك ، العام حج بموسم مقارنة ٪٥٧إ الك ي زيادة ٪٣٥٠تم تسجيل  حيث املا يوم الرابع  الجيل خدمات اس

روية، وارتفاع  الك هذه الخدمات خالل ال ى الساعة اس ي م إ ، العام عن ٪٥٤٣ذروة  نمو عمالء مع  املا
ر من التجوال  ي بأك   .٪٣٣الدو
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رامج تنمية املجتمع  هاواصل الشركة اهتمامتو  رامج االجتماعية  عشراتدعمت فقد  ي هذا الصددا واج لتفعيالً ب ال
رية، سواء ب مبادرات مجتمعية ذات بعد حضاري وأثر فعال  قأو بإطال مج ار ك اللتالجهات املنفذة ل دعم ورعايةوالخ

ى الوطن واملجتمع   .يعود ع
ي، فقد قنن ى صعيد األداء املا ر تطبيق سياسة ترشيديف م من املصار ٢٠١٥الشركة خالل العام ت وع  ع

ي الوقت الذي حرصت فيه ى  للمصروفات،  ي نتائج تنمية ع ا. وتظهر إيجابية هذه السياسات جلية  عوائد استثمارا
ى مواكبة ٢٠١٤مقارنة بعام تقريبَا % ١١بة م بنس٢٠١٥يرادات خالل عام إل انمو رهن الشركة املالية، حيث ي م ع

الك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائب ل اً ارتفاعفنجد الشركة لسوق قطاع االتصاالت،  ي الربح قبل االس صا
)EBITDA ى ١م بنسبة ٢٠١٥) خالل عام حققت . و سعودي مليون ريال ١٩٬٢٩٤% مقارنة بالعام السابق ليصل ا

% مقارنة ٣٠بنسبة  (FTTH)عدد عمالء خدمة األلياف الضوئية ي  انمو م ٢٠١٥الربع الرابع الل خمحليَا الشركة 
رة من العام  % مقارنة ٤بنسبة م ٢٠١٥ارتفاع عدد خطوط الجوال العاملة خالل الربع الرابع مع ، م٢٠١٤بنفس الف

رة  رة١٦نسبة الربع بنفس عائدات قطاع األعمال خالل ي ، وزيادة م٢٠١٤من بنفس الف  من % مقارنة بنفس الف
ي املتم لشركة االتصاالت السعودية، ومواكبة للتوجهات ال تمارسها كبار الشركات ، م٢٠١٤العام  ومع هذا األداء املا

ا، فقد أقر مجلس اإلدارة هـ املوافق ٢٨/١/١٤٣٧ي اجتماعه يوم  العاملية من قبل الشفافية مع املستثمرين ف
رة الثالث سنوات القادمة بداية من الربع الرابع من م ١٠/١١/٢٠١٥ م، وال ٢٠١٥سياسة توزيع األرباح للشركة لف

ى  ائي، وتقوم سياسة التوزيعات هذه ع سيتم عرضها بإذن هللا خالل الجلسة القادمة للجمعية العامة العتمادها ال
ى حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد بشكل ربع  سنوي، وسوف يكون توزيع األرباح للسنوات أساس الحفاظ ع

  الثالث القادمة متماشيا مع هذه السياسة.
راتيجية وتشغيلية سياسة جديدة حيث قام بع املخاطر فريق إدارة  طبقكما  ى مخاطر اس د تقييم املخاطر بتقسيمها إ

ا ال سمح هللا. وتتم  ي حال حدو ا  ا ومجا مراجعة هذه بشكل ربع سنوي مما سهل وضع الخطط والحلول لدر
  لتحديث املصفوفة من جهة ومتابعة تطبيق الخطة التنفيذية ذات العالقة من جهة أخرى.

ي الوقت الذي تستمر  ام بما يضمن شفافية تنفيذها ألعمالها  ر الحوكمة واالل ى معاي وتفخر املجموعة بتطبيقها أع
ا منذ عدة س ر مالية صارمة وضع ى فيه بتطبيق معاي ي تطبيقها محققة مستويات محاسبية مالية أع نوات وتستمر 

ن  ى مراقبة ومتابعة االمتثال فرق من املراقب ر املحاسبية املحلية أو العاملية. ويعكف ع من املطلوب سواء ضمن املعاي
ن. ن والخارجي   الداخلي

  
ن البياري    د. خالد بن حس

 االتصاالت السعودية لشركةالرئيس التنفيذي 
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ِحيِم  ْحمِن الرَّ  ِبْسِم ِهللا الرَّ
 

ا شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب املرســوم امللكــي رقــم  تأسســت شــركة  اإلتصــاالت  الســعودية (الشــركة) بصــف
رق والهاتف بوزارة ١٩٩٨أبريل   ٢١هـ (املوافق ١٤١٨ذو الحجة  ٢٤بتاريخ  ٣٥م/ م) الذي ق بتحويل قطاع ال

ريد والهاتف (يشار  رق وال مـع مختلـف مكوناتـه وإمكانياتـه الفنيـة واإلداريـة “) قطاع اإلتصاالت”إليه فيما بعد بـ ال
ـــى الشـــركة، وطبقـــًا لقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  م) ١٩٩٨أبريـــل  ٢٠هــــ (املوافـــق ١٤١٨ذو الحجـــة   ٢٣بتـــاريخ  ٢١٣إ

ـــي حينـــه مملوكـــ ). وقـــد كانـــت الشـــركة  ة بالكامـــل لحكومـــة الـــذي اعتمـــد نظـــام الشـــركة األساســـ (النظـــام األساســـ
 ٩هــ (املوافـق ١٤٢٣رجـب  ٢بتـاريخ  ١٧١اململكة العربية السعودية (الحكومة). وبموجب قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

ر   % من أسهمها. ٣٠م)، قامت الحكومة ببيع ٢٠٠٢سبتم
ــوقــد  ــى نطــاق اململكــة العربيــة الســعودية (اململكــة)  ر خــدمات اإلتصــاالت ع محــرم  ٦ي بــدأت الشــركة عملهــا بتــوف
ــى ســجلها التجــاري رقــم ١٩٩٨مــايو  ٢هـــ (املوافــق ١٤١٩ كشــركة مســاهمة  ١٠١٠١٥٠٢٦٩م). وحصــلت الشــركة ع

ــــــي مدينــــــة ١٩٩٨يونيــــــو  ٢٩هـــــــ (املوافــــــق ١٤١٩ربـــــــيع األول   ٤ســــــعودية بتــــــاريخ  م). ويقــــــع املركــــــز الرئيســــــ للشــــــركة 
  الرياض.

ــي شــركات تابعــة وزميلــة ومشــا ركة تعــرف مجتمعــةللشــركة اســتثمارات مختلفــة  بـــ  لغــرض القــوائم املاليــة ريع مشــ
ي:  "املجموعة". تفاصيل هذه االستثمارات كالتا

 

 المعالجة نسبة الملكية اسم الشركة

 
 ٣١ ديسمبر 

 ٢٠١٥م           ٢٠١٤م

   الشركات التابعة:
إس تي سي)حلول  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت المحدودة (

%١٠٠المملكة العربية السعودية -ي سي للحلول المتقدمة سابقاً)(إس ت  ١٠٠%   طريقة التوحيد 

%١٠٠المملكة العربية السعودية - شركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة   ١٠٠%  طريقة التوحيد 

%١٠٠المملكة العربية السعودية  -  شركة عقاالت المحدودة (إقامة وتملك وإدارة العقار)  ١٠٠%   طريقة التوحيد 

%١٠٠المملكة العربية السعودية  – (برافو) شركة االتصاالت العامة  ١٠٠%  طريقة التوحيد 

%١٠٠المملكة العربية السعودية -شركة سفاير المحدودة   ١٠٠%   طريقة التوحيد 

%١٠٠مملكة البحرين –شركة فيفا البحرين (ش. م. ب. م)   ١٠٠%   طريقة التوحيد 

%٧١  مملكة البحرين –إنتغرال القابضة (ش. م. ب. م) شركة   ٧١%  طريقة التوحيد 

%٦٠المملكة العربية السعودية - شركة سيل المتقدمة المحدودة (سيلكو)  ٦٠%   طريقة التوحيد 

%٢٦دولة الكويت  – ( ش.م.ك ) (فيفا)شركة االتصاالت الكويتية   ٢٦%   طريقة التوحيد 
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المشاريع المشتركة والشركات الزميلة:

%٣٥دولة اإلمارات العربية المتحدة –شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة   ٣٥%   طريقة حقوق الملكية 

%٢٥ماليزيا –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة   ٢٥%   طريقة حقوق الملكية 

%٥٠المملكة العربية السعودية –الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة   ٥٠%   طريقة حقوق الملكية 

%٣٦٫٦٦المملكة العربية السعودية –المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية (عربسات)   ٣٦٫٦٦%   طريقة حقوق الملكية 

%٤٩المملكة العربية السعودية –شركة مراكز االتصال   ٥٠%  طريقة حقوق الملكية  

%١٠بية السعوديةالمملكة العر – اتحاد فيرجن موبايل السعوديةشركة   طريقة حقوق الملكية  - 
 

ر وتقديم خدمات اإلتصاالت واملعلومات واإلعالم، وتشمل أغراضي تتمثل األنشطة الرئيسة للمجموعة   هاتوف
ي: ى سبيل املثال ال الحصر، ما ي    ع

  إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة اإلتصاالت الثابتة واملتحركة.  .أ 
ى  توصيل وتقديم  .ب  ا العمالءخدمات اإلتصاالت املختلفة إ ا وإدار   .وصيان
ي الفنيـــة   .ج  ر خـــدمات اإلتصـــاالت مـــن جميـــع النـــوا إعـــداد الخطـــط والدراســـات الالزمـــة لتطـــوير وتنفيـــذ وتـــوف

ــــــى  ــــــي مجــــــال اإلتصــــــاالت وتقــــــديم أو الحصــــــول ع واملاليــــــة واإلداريــــــة. وإعــــــداد وتنفيــــــذ الخطــــــط التدريبيــــــة 
ر مباشر بأعمالها وأوجه نشاطها.الخدمات االستشارية    ال تتعلق بشكل مباشر أو غ

ـ توصـلت   .د  ي شبكات ونظم اإلتصاالت وتطويرها عن طريق اسـتخدام أحـدث األجهـزة واملعـدات ال التوّسع 
ا. ي مجال تقديم الخدمات وإدار ا تقنية اإلتصاالت خصوصًا    إل

ر املعلومات والتقنيات واألنظمة املعتمدة ع  .ه  ي ذلك إعداد وطبع وتوزيع أدلـة توف ى املعلومات للعمالء بما 
ــــدمات  ر وســـائل االتصـــال الالزمـــة لنقـــل خـ الهـــاتف واألدلـــة التجاريـــة والنشـــرات واملعلومـــات والبيانـــات وتـــوف

رنــــــت) بمــــــا ال يتعـــــــارض مــــــع قـــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقــــــم ( هـــــــ وخــــــدمات ١٤١٨/  ١٠/  ٢٣تــــــاريخ ب) ١٦٣(اإلن
ـــــــي الع ـــــــ تقـــــــدمها الحاســــــب اآل ـــــــر ذلـــــــك ممـــــــا يتعلـــــــق بأنشـــــــطة اإلتصـــــــاالت أو الخـــــــدمات ال شـــــــركة امـــــــة، وغ

ســـواء كـــان ذلـــك ألغـــراض اإلعـــالم أو التجـــارة أو الدعايـــة أو أيـــة أغـــراض أخـــرى تراهـــا  االتصـــاالت الســـعودية
  الشركة مناسبة.

ر وتصــنيع وتســويق وبيــع   .و  راد وتصــدير وشــراء وامــتالك وتــأج وتطــوير وتصــميم تجــارة الجملــة والتجزئــة واســت
ــــي ذلــــك الشــــبكات الثابتــــة  وتركيــــب وصــــيانة أجهــــزة ومعــــدات ومكونــــات شــــبكات اإلتصــــاالت املختلفــــة بمــــا 
ــي واملمتلكــات الفكريــة األخــرى وتقــديم الخــدمات والقيــام  واملتحركــة والخاصــة، وكــذلك بــرامج الحاســب اآل

  بأعمال املقاوالت املتعلقة بشبكات اإلتصاالت املختلفة.
ر وإدارة وتطوير وصيانة.استثمار   .ز  ى ذلك من بيع وشراء وتأج رتب ع  عقارات الشركة وما قد ي
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رك مــــع الشــــركات واملؤسســــات أو الهيئــــات  يحــــق للمجموعــــةفضــــاًل عــــن ذلــــك  أن تؤســــس شــــركات أخــــرى وأن تشــــ
ـى  ـا ع ـ قـد تعاو ة أو مكملـة ألعمالهـا أو ال ـ تـزاول أعمـااًل شـب تحقيـق غرضـها أو األخرى السعودية واألجنبيـة ال

ا. ا كلها أو جزءًا م ر   أن تش
ن الكــــرام التقريــــر الســــنوي عــــن أداء و  ، ونتــــائج أعمالهــــا املجموعــــةيســــر مجلــــس إدارة الشــــركة أن يقــــدم للمســــاهم

ي ي أداء و ، م٢٠١٥  للعام املا ـي  املجموعةالذي يعكس التطور املستمر  ا، ويظهر دورها  ي مختلف أوجه أنشط
ي اململكة العربية السعودية بما يخدم املجتمع السـعودي ويحقـق خطـط التنميـة تعزيز وتطوي ر قطاع اإلتصاالت 

ا . ي تعزيز االقتصاد الوط ويحقق عوائد مجزية ملساهم   الوطنية ويساهم بفاعلية 
 

ي    م٢٠١٥أواًل: أداء وأنشطة الشركة خالل العام املا
ي  - أ  األداء التشغي

 (اململكة العربية السعودية) شركة اإلتصاالت السعودية -١
راتيجيببنــاء االتصــاالت الســعودية قامــت شــركة  ــى ا اســ ـــي اســاس ع ن وإثــراء تجربــة العمــالء، واالســتمرار  تحســ

ـا تقديم خدمات نوعية وعروض جديدة تل احتياجـات ـي تقـديم باقـات جديـدة الشـركة اسـتمرت حيـث ، عمال
رويجيــةوالتجــوال وعـــدة باقـــات لأل جــوال املفـــوتر لل ـــى عـــدد مــن العـــروض ال اطلقـــت كمـــا  .جهــزة الذكيـــة باإلضــافة إ

رنـــت مســـبقة الـــدفع  رويجيـــة لعمـــالء الشـــرائح و الشـــركة باقـــات جديـــدة ومرنـــة لشـــرائح االن عـــددًا مـــن العـــروض ال
ــى مســبقة الــدفع (ســوا)  % ٥بنســبة  (املفــوتر ومســبق الــدفع)عمــالء الجــوال قاعــدة زيــادة ، ممــا انعكــس ايجابــًا ع

بالتعــاون مــع عــدد مــن مقــدمي   Carrier-Billingتــم اطــالق خــدماتفقــد ــي مجــال املحتــوى، و .م٢٠١٥ايــة العــامب
م ي مقدم ي الشرق األوسط  Tellyو Google خدمات املحتوى  ا لشـبكة الشركة واصلت ، كما ألول مرة  توسع

ليـة ـى  بيـة السـعوديةاململكـة العر للمنـازل بكافـة أنحـاء  "FTTH" األليـاف البصـرية امل  ٢٠٠بسـرعات عاليـة تصـل إ
ي الثانية حيث نمت خطوط االلياف البصرية اية ٢٧العاملة بنسبة  ميجا/بت    .م٢٠١٥% ب

ي بناء البنية التحتية واملنصات ألحدث تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، بالشركة استمرت و  ا  زيادة استثمارا
ا مراكز البيانات بمساحة إجم ر مربع. كما أطلقت الشركة  ٧٬٥٠٠الية تقدر بـ بما ف  م٢٠١٥خالل العام م

رة واملتوسطة  رة و منصة الحوسبة السحابية لتمكن الشركات الصغ توسيع نطاق احتياجات الحوسبة من الكب
ى العديد من تطبيقات األعمال الخاصة ا من الخدمات املدارة . والحصول ع كما قامت الشركة بتوسيع محفظ

كما يقوم قية القدرات الالزمة ملركز تشغيل الشبكات لتقديم حلول مرنة بطريقة فعالة من حيث التكلفة. وتر 
ويد عمالء الشركة بالعديد من األجهزة والخدمات ألمن املعلومات.  املركز الحديث لتشغيل أمن املعلومات ب

ر من  ن أك دف هذه الحلول لتمك رك ألف شركة تخدمهم شركة االتص ١٠٠و ى ال االت السعودية اليوم ع
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ى أعماله ى  زيادة عدد منافذ مبيعات قطاع األعمال لتصلكما تم م األساسية مع تحقيق كفاءة عالية، ع  ٧٨إ
ن تجربة العمالء داخلها وبناء نظام متابعة الفرص البيعية ، تم و  متفذ ر من شريحة للتحس وصول لعدد اك

ي ارتفاع مؤشر ر العمالءرة عمالء الشركات املتوسطة والصغ   .مما ساهم 
ي مجال خدمات  االتفاقياتكما تم توقيع العديد من  مع مجموعة من املؤسسات والشركات الرائدة وخصوصا 

ر من ابرزها  وال من،  ICTال   ومعهد كلية ٢٠٠اتفاقية مع املؤسسة العامة للتدريب التق وامل لربط أك
ن راضية الشبكة خدمة طريق عن وذلك ، لها تابع ) ، و تم MRS) وخدمة إدارة الراوتر (IP-VPN( الخاصة االف
ر أحدث الحلول الذكية للربط واالتصالايضَا  ، كما ابرمت الشركة  التوقيع مع شركة ركال العقارية لتوف

راتيجية مع شركة (  ويدهم بخدمات البيانات املتنقلة. GFKاتفاقية اس   ) العاملية ل
ر الصوتيةبالتوسع الشركة أت بدو  تقديم خدمات املعلومات للشركات العاملية و  و  ي مجال الخدمات الدولية غ

ر الكوابلحيث ،  االقليمية ي تقديم خدمات السعات الدولية ع البحرية والوصالت األرضية  توسعت الشركة 
ن االو ،  لدول الجوار ى اساس حق االستخدام تم توقيع عدد من االتفاقيات مع عدد من املشغل ن ع قليمي

رة املدى ، وقد زاد عدد العمالء من شريحة  املطلق طويلة املدى وكذلك عدد من اتفاقيات االستئجار قص
ر من  ن بأك ن والدولي ن والنواقل االقليمي ي مجال خدمات ، كما تم %٢٥املشغل توقيع عدد من االتفاقيات 

رنت العبورية املقدمة خالل امل قاسم الدولية للشركة بكل من جده والرياض وال تخدم مقدمي الخدمات اإلن
ي عدد من االسواق من أهمها الكويت  رنت  ر مزود لخدمات االن ر الشركة اك ن بدول الجوار حيث تعت واملشغل

ي رنت املقدمة للعمالء بحوا ديدة مع تم توقيع اتفاقيات ج، وايضَا  %٤٠ والبحرين ، حيث زاد حجم حركة االن
ي مركز املعلومات رى واملتخصصة بتقديم املحتوى إلنشاء نقاط تواجد   Mena) عدد من الشركات العاملية الك

Gateway) ، ي فقد ي مجال خدمات التجوال الدو االحتياجات والخدمات الدولية لعمالء وفرت الشركة و
ن للشبكات الدولية حيث تم خالل ال ن واملستخدم ي٢٠١٥عام الشركة املتجول  م اطالق خدمات للتجوال الدو

ي ى خدمة  ) ٣G&LTE   &NRTRDE&   GSM &CAMEL &GPRSالخدمات التالية ( تتمثل  رك ع وقد تم ال
 . Roaming)  (LTEبيانات تجوال الجيل الرابع

ي  ن كما عززت الشركة تواجدها  ن املحلي ر دعم املشغل ي عدة مجاالت ع ي  لتقديم سوق االتصاالت املح
ي  ي  م وتوسيع نطاق تواجدهم الجغرا ر العديد من املبادرات واالتفاقيات ، اململكة العربية السعودية خدما ع

تم تقديم خدمات توسعة البنية التحتية لشبكة شركة زين، كذلك استمرت الشركة بتقديم الدعم  حيث
را مما مكنه بأن يستقطب ما  ي للمشغل االف يزيد عن مليون عميل جراء الخدمات التجاري والتشغي

  . املقدمة من قبل الشركة
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ي هذا املجال ، وقد تحقق ذلك من  ا  ى رياد ي مجال البنية التحتية الدولية فقد واصلت الشركة حفاظها ع و
رية ، حيث تم خالل العام  خالل ترقية وتوسعة ما تمتلكه الشركة من بنية تحتية من الكوابل البحرية وال

  : م العديد من االنجازات من أهمها٢٠١٥
  ر اء من تنفيذ وتجه محطه ونقاط االنزال الخاصة "الكيبل البحري القاري الخامس" الذي يعت االن

ى مستوى    .العالم أحدث كيبل بحري قاري ع
 اء من ترقية الشبكة الدولية واملحلية لتعمل بتقنيه ن كل مواقع البوابات )OTN( االن ، حيث تربط ب

الدولية ومحطات الكوابل البحرية ومواقع الوصالت الحدودية مع دول الجوار مع مراكز تواجد الشبكة 
   .بفرنسا

  ي العام % ٣٠زيادة سعات الوصالت الحدودية مع دول الجوار بمعدل   .م٢٠١٤مقارنة بما تم تحقيقه 
  رنت بنسبة زيادة عدد الدوائر الدولية لنقل الحركة الهاتفية الدولية بالتقنية الر قمية وتقنية برتوكول االن

ن  وذلك الستيعاب الحركة الهاتفية الدولية الصادرة والواردة والعبورية بجودة فائقة% ١٣٠ ي ح  ،
رنت باململكة رنت  العربية السعودية زادت املسارات الدولية املخصصة لخدمة اإلن وكذلك خدمة اإلن

  %.١٠٠بنسبة العبورية لعمالء الشركة 
 رنت لشركة جوجل االن اء من استكمال تنفيذ التوسعة الخامسة لخدمات التخزين املؤقت ملحتوى اإلن

% مقارنة ٢٧٠ احة لخدمات املحتوى بنسبة تجاوزتبكل من الرياض وجدة بحيث تم زيادة السعات املت
ي العام بما تم تحقيق   .م٢٠١٤ه 

  

  الشركات التابعة املحلية -٢
 إس تي  (  إس تي سحلول  -رنت واالتصاالت املحدودة الشركة العربية لخدمات اإلن

 اململكة العربية السعودية -  س للحلول املتقدمة سابقًا)
ــي اململكــة العربيــة الســعودية تأسســت  رنــت واالتصــاالت (ذات مســؤولية محــدودة)   الشــركة العربيــة لخــدمات اإلن
رنـــت وتشـــغيل م٢٠٠٢ـــي أبريـــل  ـــي تقـــديم خـــدمات اإلن ـــي م، وتعمـــل  شـــاريع االتصـــاالت ونقـــل ومعالجـــة املعلومـــات 

ر  االتصـــاالت الســـعوديةوحـــازت مجموعـــة  الســـوق الســـعودي، ـــى حصـــة٢٠٠٧ـــي ديســـم % مـــن الشـــركة ١٠٠ م ع
رنـــت واالتصـــاالت والبـــالغ رأس ـــي مليـــون ريـــال ســـعودي ١٠٠مالهـــا  العربيـــة لخـــدمات اإلن ، ويقـــع مركزهـــا الرئيســـ 

ي اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعودية وتما ي    .رس نشاطها التشغي
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  اململكة العربية السعودية -شركة االتصاالت لالستثمار التجاري املحدودة  
ـــي اململكـــة العربيـــة م ٢٠٠٧ـــي أكتـــوبر شـــركة االتصـــاالت لالســـتثمار التجـــاري (ذات مســـؤولية محـــدودة) تأسســـت 

% من  ١٠٠شركة االتصاالت السعودية ، وال تمتلك نسبة  برأس مال مليون ريال سعودي من قبل السعودية 
ــــي وشــــبكات رأس مــــال الشــــركة  بغــــرض تشــــغيل وصــــيانة شــــبكات االتصــــاالت وأعمــــال نظــــم شــــبكات الحاســــب اآل

رنــت وصــيانة وتشــغيل وتركيــب نظــم وبــرامج االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ــي اململكــة  ،اإلن ويقــع مركزهــا الرئيســ 
ي اململكة العربية السعوديةالعربية السعودية  ي    .وتمارس نشاطها التشغي
  اململكة العربية السعودية -شركة عقاالت املحدودة  

ي مارس  ي اململكة العربية السعودية٢٠١٣تأسست شركة عقاالت املحدودة  مليون ريال  ١٠برأس مال م 
هذه وتعمل  رأس مال الشركة% من  ١٠٠سعودي من قبل شركة االتصاالت السعودية ، وال تمتلك نسبة 

راد والتصدير  ي الشركة اقامة وتملك واستثمار وادارة العقار واملقاوالت وتقديم خدمات االستشارات واالست
ي اململكة العربية السعودية،لصالح شركة االتصاالت السعودية،  علمًا بأن الشركة لم  ويقع مركزها الرئيس 

 تبدأ نشاطها التجاري بعد.
 اململكة العربية السعودية - التصاالت العامة املحدودة "برافو" شركة ا  

رايــــــر ــــــي  االتصــــــاالت العامــــــة (برافــــــو)شــــــركة  تأسســــــت شــــــركة  وحــــــازت ــــــي اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية، م٢٠٠٢ف
ي يناير  ى٢٠١٤اإلتصاالت السعودية  مالهـا  رأس االتصـاالت العامـة (برافـو)  والبـالغشركة  % من١٠٠نسبة  م ع

ـــــي االعمـــــال الكهربائيــــة وشـــــبكات االتصـــــاالت وتجـــــارة الجملـــــة تعمـــــل هــــذه الشـــــركة ريـــــال ســـــعودي ، و مليــــون  ٢٠٠
راد وتسـويق وتركيـب وصـيانة اجهـزة االتصـاالت  ي اجهزة االتصـاالت السـلكية واالجهـزة الكهربائيـة واسـت والتجزئة 

ـــي اململكـــة العربيـــة الســـعودية وتمـــارس الســـلكية والالســـلكية وتقنيـــة املعلومـــات املرخصـــة، ويقـــع مركزهـــا الرئيســـ 
ي اململكة العربية السعودية ي    .نشاطها التشغي

  اململكة العربية السعودية -شركة سفاير املحدودة 
ــي يونيــو  أسســتت        ــي اململكــة العربيــة الســعودية  مليــون  ١٠٠م بــرأس مــال يبلــغ ٢٠١٤شــركة ســفاير املحــدودة 

% مـن شـركة سـفاير ، ويشـمل نطـاق عمـل هــذه ١٠٠صـاالت السـعودية نســبة االت مجموعـةريـال سـعودي وتمتلـك 
ــــي و االتصــــاالت الســــلكية و الالســــلكية ومعــــدات  ــــي أجهــــزة وأنظمــــة الحاســــب األ الشــــركة تجــــارة الجملــــة والتجزئــــة 

ـي ومعـدات نقـاط الب رنت ومواد الدعاية و االعالن وقطع الغيار واألجهزة الكهربائية وأجهزة الدفع األ يـع األليـة االن
ي االتصــــاالت وإنشـــاء مراكــــز االتصـــاالت والبيــــع وبيـــع الخــــدمات تـــم إصــــدار الســـجل التجــــاري  .وبيـــع خــــدمات مشـــغ

ــي اململكــة العربيــة الســعودية. علمــا أن الشــركة لــم تبــدأ ٢٠١٥ينــاير  ١٤للشــركة بتــاريخ  م، ويقــع مركزهــا الرئيســ 
  .نشاطها التجاري بعد
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  اململكة العربية السعودية - لكو)(سياملتقدمة املحدودة شركة سيل   
ـي ينـاير   (سـيلكو) املحـدودة املتقدمة تأسست شركة سيل ـي تجـارة ٢٠٠٨ـي اململكـة العربيـة السـعودية  م وتعمـل 

ـي وبيـع  ي خدمات شحن بطاقات االتصاالت وأجهزة و معدات االتصاالت وخدمات الحاسب األ الجملة والتجزئة 
ـــي وإعـــادة بيـــع كافـــة خـــدمات االتصـــا الت الثابتـــة واملتنقلـــة وصـــيانة وتشـــغيل املجمعـــات التجاريـــة، وتعمـــل الشـــركة 

ـــي البحـــرين وعمـــان، وحـــازت  ر  شـــركة االتصـــاالت الســـعوديةالســـوق الســـعودي ولهـــا فـــروع  ـــى ٢٠١١ـــي ديســـم م ع
، ويقـــــع مركزهـــــا مليـــــون ريـــــال ســـــعودي١٠٠مالهـــــا  املحـــــدودة والبـــــالغ رأس املتقدمـــــة % مـــــن شـــــركة ســـــيل٦٠ حصـــــة

ـي اململكـة العربيـة السـعودية والبحـرين وعمـان. الرئ ي  ي اململكة العربية السعودية وتمارس نشـاطها التشـغي يس 
ر  ٢٥وبتــاريخ  ــي شــركة ٢٠١٥ديســم ــى تقــديم عــرض لشــراء حصــة (اتحــاد ســيل)  م  وافــق مجلــس إدارة الشــركة ع

ــي إنتظــار  مليــون ريــال ٤٠٠% وذلــك بمبلــغ وقــدره ٤٠ســيل املتقدمــة (ســيلكو) والبالغــة  ســعودي، والتــزال الشــركة 
ى هذا العرض.  رد مالك اتحاد سيل ع

  

  الشركات التابعة الدولية -٣
  مملكة البحرين –البحرين (ش.م.ب.م) فيفا شركة 

رايــر مــن عــام فيفــا تأسســت شــركة  ــي ف ــي مملكــة البحــري٢٠٠٩البحــرين (ش. م. ب. م)  مليــون  ٧٥ن بــرأس مــال م 
ي ذلك التاريخمليون ريال سعودي  ٧٤٦دينار بحري أي مايعادل  مـن قبـل شـركة االتصـاالت  بسعر الصرف كما 

ــ تمتلــك نســبة  ــي كافــة خــدمات ا % مــن رأس مــال الشــركة ١٠٠الســعودية ، وال تصــاالت إلوتعمــل هــذه الشــركة 
دأت تصـــاالت الدوليـــة والنطــــاق العـــريض والخـــدمات األخـــرى ذات الصــــلة بالســـوق البحرينيـــة، وقـــد بــــإلاملتنقلـــة وا

ـــي  ـــي الســـوق  .م٢٠١٠مـــارس  ٣التشـــغيل التجـــاري  ـــوبـــالرغم مـــن املنافســـة الشـــديدة  أن شـــركة فيفـــا  إال  البحري
ــي ســوق  اســتطاعت حيــث التوقعــات خــالل هــذا العــام أفضــل ن  تتجــاوز أ اســتطاعت البحــرين الوصــول  للريــادة  

ـــــيالعمـــــالء عـــــدد االتصـــــاالت البحرينيـــــة مـــــن ناحيـــــة مملكـــــة البحـــــرين وتمـــــارس نشـــــاطها  ، ويقـــــع مركزهـــــا الرئيســـــ 
ي البحرين ي   . التشغي
  (ش. م. ب. م) مملكة البحرين  –شركة إنتغرال القابضة  

ــي يونيــو   إنتغــرالشــركة تأسســت  ــ ٢٨بــرأس مــال  مملكــة البحــرينــي  م٢٠٠٩القابضــة  أي مــا  مليــون دينــار بحري
ي  ي ذلـك ال ٢٨١يعادل حوا ، مـن قبـل شـركة االتصـاالت السـعودية تـاريخمليون ريال سعودي بسعر الصرف كما 

ـــ كانـــت تمتلـــك  ر  رأس مـــال الشـــركة % مـــن٥١نســـبة وال ـــي ديســـم م زادت شـــركة االتصـــاالت الســـعودية ٢٠١١، و
ا بنسبة  ـي مجـال خـدمات املحتـوى  % ،٧١% لتبلغ ٢٠حص ـي شـركات تعمـل  ـي شـركة قابضـة تملـك حصصـًا  و
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ــــي دول الخلــــيج ــــي االمــــارات و ، ويقــــع واإلعــــالم الرقمــــ  ي  ــــي البحــــرين وتمــــارس نشــــاطها التشــــغي مركزهــــا الرئيســــ 
  اململكة العربية السعودية.

 ) دولة الكويت –) (ش.م.ك) فيفاشركة االتصاالت الكويتية 
ر  ــي ديســم ــى نســبة ٢٠٠٧حــازت شــركة االتصــاالت الســعودية  و  )فيفــا% مــن شــركة االتصــاالت الكويتيــة (٢٦م ع

ي أي ليــون دينــار كــوي م ٥٠البــالغ رأســمالها  ــي ذلــك  ٦٨٧مايعــادل حــوا مليــون ريــال ســعودي بســعر الصــرف كمــا 
ـي السـوق الكوي ي مجال خـدمات الهـاتف الجـوال  وقـد بـدأ التشـغيل التجـاري لهـا ،التاريخ، وتعمل هذه الشركة 

ر  ٤ــي  ــي  م٢٠٠٨ديســم ــي ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة  ر  ١٤وقــد تــم إدراجهــا كشــركة مســاهمة  . م٢٠١٤ديســم
ا( مجموعـــة االتصـــاالت الســـعودية تـــدير شـــركة االتصـــاالت الكويتيـــة ـــا بطريقـــة التوحيـــد فيف ) وتعـــالج اســـتثمارها ف

ــــا بأغلبيــــة األعضــــاء ــــي مجلــــس إدار ــــى السياســــات املاليــــة والتشــــغيلية وذلــــك بســــبب تمثيلهــــا  ا ع ، ويقــــع لســــيطر
ــي الكويــت وتمــارس نشــاطها التشــغ ــي الكويــت.مركزهــا الرئيســ  ي  ر  ٢٧بتــاريخ  ي م  تقــدمت الشــركة ٢٠١٥ديســم

ـــ تمثـــل  ـــي شـــركة االتصـــاالت الكويتيـــة (فيفـــا) وال ـــر اململوكـــة  ي ٧٤بعـــرض إختيـــاري لشـــراء األســـهم غ % مـــن إجمـــا
ن دينــار كــوي واحــد لكــل ســهم (مايعــادل   ١٢٫٣٧عــدد األســهم القائمــة. بلــغ العــرض املقــدم مــن الشــركة للمســاهم

ـــت مـــدة العـــرض االختيـــاري املقـــدم مـــن الشـــركة وبلغـــت٢٠١٦ينـــاير  ٣١ي)،وبتاريخ ريـــال ســـعود عـــدد االســـهم  م ان
ـــــــ قبلـــــــت بـــــــالعرض  ي األســـــــهم املصـــــــدرة لشـــــــركة ٢٥٫٨ة تنســـــــب مـــــــا تمثـــــــل، ســـــــهماً  ١٢٨٬٨٦٠٬٥١٨ال % مـــــــن اجمـــــــا

ي دينـــــــار كـــــــوي (أي مـــــــا ي ١٢٨٬٨٦٠٬٥١٨االتصـــــــاالت الكويتيـــــــة (فيفـــــــا) ، و تبلـــــــغ قيمـــــــة تلـــــــك األســـــــهم  عـــــــادل حـــــــوا
ي شركة فيفا الكويت  ١٬٥٩٠٬١٣٨٬٧٩٢ ذا تصبح حصة الشركة    %.٢٦% بدال من ٥١٫٨ريال سعودي) و

ــــى اإلشــــارة تجــــدر ــــي الكويــــت  أن إ ــــى حيــــث قــــدعمليــــات التشــــغيل  ــــي الســــنوات األو ــــر   صــــبحتأ تنامــــت بشــــكل كب
ــي الســوق،  الشــركة رائــدة ــى  ــي األع ا  مباشــرة كنتيجــة وذلــكــي مجــال النطــاق العــريض بســرعات  لجــودة شــبك
ى ا لجميع وتم  والرابع  التقنيات للجيل الثالث أحدث واعتمادها ع   دولة الكويت. أرجاء تغطي

ى شكل صكوك أو سندات وال يوجد للشركات التابعة أعاله ى أن أي أدوات دين مصدرة ع ، تجدر االشارة ا
 ٥م،اعتمدت برنامج صكوك بقيمة اجمالية تبلغ ٢٠١٤ام خالل الربع الثاني من عشركة االتصاالت السعودية 

ي  ا كما  ي بيانا ى وفيما ي ر  ٣١مليار ريال سعودي كحد أق وتم اصدار الشريحة االو   م:٢٠١٥ديسم
  

القيمة اإلجمالية  فئة اإلصدار تاريخ اإلصدار االصدار
 لإلصدار

 تاريخ اإلستحقاق

م٢٠١٤يونيو  ٩ صكوك االتصاالت مليار لایر سعودي ٢لایر سعودي مليون ١  م٢٠٢٤يونيو  ٩   
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تم إصدار الصكوك املوضحة أعاله بالقيمة اإلسمية بدون خصم أو عالوة إصدار. تحمل هذه الصكوك عائدًا 
ى أساس (سايبور) لثالثة أشهر+ هامش قدرة   .سنوات تدفع كل ثالثة أشهر ١٠نقطة أساس ملدة  ٧٠ يحسب ع

  

  االستثمارات  -٤
 املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية رات االستثما  - أ

 ركة ي املشاريع املش  االستثمارات 
  دولة اإلمارات العربية املتحدة  –شركة أوجيه لالتصاالت املحدودة  

ي إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة  ي شركة قابضة مسجلة  ويقع شركة أوجيه لالتصاالت املحدودة 
ي  ا استثماراتاإلمارامركزها الرئيس  ي ت العربية املتحدة ولد ي شركات  تمارس من خاللها نشاطها التشغي

ى نسبة  ي تركيا وجنوب أفريقيا. حازت شركة االتصاالت السعودية ع ي قطاع االتصاالت  % من ٣٥تعمل 
ي أبريل  ي ما يعادل أي مليار دوالر أمريكي  ٣٫٦م والبالغ رأسمالها ٢٠٠٨شركة أوجيه لالتصاالت  مليار  ١٣٫٥حوا

ي ذلك التاريخ ريال سعودي   . بسعر الصرف كما 
  ي إس إم القابضة يا –مجموعة بيناريانج    مال

ية شركة استثمارية قابضة  ي بيناريانج املال ياويقع مركزها الرئيس  ا استثمارات تمارس من خاللها  مال ولد
ي حيث  ية % من مجموعة ماكسيس١٠٠تمتلك نشاطها التشغي ي قطاع  (Maxis) القابضة املال ال تعمل 

ر  ي شهر نوفم ية، وقد تم  ي السوق املالية املال يا وال لم تكن مدرجة  ي مال م طرح ٢٠٠٩االتصاالت املتنقلة 
ية،٣٠ ي السوق املالية املال كما تم بيع حصة أخرى  % من أسهم ماكسيس لالكتتاب العام وأدرجت تبعًا لذلك 
ي شهر يوليو ٥غ تبل ى  ،م٢٠١٢%  ي شركة ماكسيس إ ا  ا %. ٦٥وبذلك انخفضت نسبة ملكي كما يوجد لد

ي  ي الهند Aircel –شركة إيرسيل استثمارات أخرى  ي قطاع االتصاالت املتنقلة  شركة  وقد حازت، ال تعمل 
ى نسبة  ر ٢٥االتصاالت السعودية ع ي سبتم مليار  ٢٠٫٧مالها  م والبالغ رأس٢٠٠٧% من مجموعة بيناريانج 

ي  ي أي رينجت مال ي ذلك التاريخ. خالل عام  ٢٣ما يعادل حوا  ،م٢٠١٣مليار ريال سعودي بسعر الصرف كما 
ي إس إم القابضة هاقامت املجموعة بمراجعة استثمار  ي مجموعة بيناريانج  ي  رك) الخار ي  (مشروع مش بما 
ا وتحديد مدى  يذلك طريقة إدار رالفع ى هذ التأث رك ع ي االتفاقية مع االستثمار ااملش . وعليه وقعت تعديل 

ي مجموعة إيرسيل ي مجموعة بيناريانج فيما يتعلق بحقوقها التشغيلية  ي الشركاء  (احدى الشركات التابعة با
ى ذلكملجموعة بيناريانج).  وعة إيرسيل  ي مجم استثمارهامعالجة  قامت املجموعة بالتوقف عن وبناء ع
  .م٢٠١٣إبتداء من الربع الثاني  بطريقة حقوق امللكية
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 ي الشركات الزميلة   االستثمارات 
  اململكة العربية السعودية –الشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة  

ر (ذات مسؤولية محدودة مختلطة) الشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة تأسست  م بغرض ٢٠٠٢ي سبتم
ن اململكة العربية السعودية وجمهورية السودان لتمرير  ر وإدارة وتشغيل كيبل بحري يربط ب إنشاء وتأج
ي شهر  ي للشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة  ما وأي دول أخرى. وقد بدأ النشاط التشغي االتصاالت بي

ر  م، وتمتلك شركة االتصاالت السعودية٢٠٠٣يونيو  ى م٢٠٠٢ي سبتم % من الشركة العربية ٥٠نسبة  ع
ي  مليون ريال سعودي ٧٥للكوابل البحرية املحدودة و البالغ رأسمالها  اململكة العربية ويقع مركزها الرئيس 

ي اململكة العربية السعودية السعودية ي    .وتمارس نشاطها التشغي
  السعودية اململكة العربية – "عربسات"املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية  

ي أبريل  ي جامعة الدول العربية  م. وتوفر عربسات عددًا ١٩٧٦تم إنشاء هذه املؤسسة من قبل الدول األعضاء 
ا وبصورة  ي نطاق تغطي ى كافة القطاعات الرسمية والخاصة  من الخدمات لهذه الدول األعضاء إضافة إ

ًا: الخدمة الهاتفية اإلقليمية "صوتية، نقل أساسية منطقة الشرق األوسط. وتشمل الخدمات املقدمة حالي
ى أساس  ر ِسعات ع ، خدمات استعادة الخدمة وتأج ي إقليم بيانات، فاكس وتلكس"، بث تلفزيوني، بث إذا

ى  م١٩٩٩ي أبريل  شركة االتصاالت السعوديةحازت سنوي أو شهري.  % من املؤسسة العربية ٣٦٫٦٦حصة ع
ي  أي مامليون دوالر أمريكي  ٥٠٠والبالغ رأسمالها لالتصاالت الفضائية "عربسات"  مليون  ١٬٨٧٥يعادل حوا

ي ذلك التاريخ ي  ريال سعودي بسعر الصرف كما  وتمارس  اململكة العربية السعوديةويقع مركزها الرئيس 
ي اململكة العربية السعودية و االمارات ومصر وفرنسا ي    .نشاطها التشغي

  ململكة العربية السعوديةا –شركة مراكز االتصال  
لتقديم خدمات مراكز االتصال و استعالمات (ذات مسؤولية محدودة مختلطة) شركة مراكز االتصال تأسست 

ر  )Aegis(الدليل مع شركة أيجز  اية ديسم شركة االتصاالت وتملكت م باململكة العربية السعودية، ٢٠١٠ي 
ر  السعودية ى٢٠١٠ي ديسم مليون  ٤٫٥من شركة مراكز االتصال والبالغ رأسمالها  %٥٠ يحصة تبلغ حوا م ع

ي  سهم) ٤٥٠٫٠٠٠من أصل  ٢٢٥٫٠٠١(عدد األسهم اململوكة  ريال سعودي اململكة ويقع مركزها الرئيس 
ي اململكة العربية السعودية العربية السعودية ي  قامت الشركة خالل الربع الرابع  .وتمارس نشاطها التشغي

ي شركة مراكز االتصال لصالح الشركاء ١ما نسبتة  م ببيع٢٠١٥ ا  األخرين حسب بنود إتفاقية  % من حص
  سهم). ٤٥٠٬٠٠٠سهم من أصل ٢٢٠٫٥٠٠األسهم اململوكة ( عدد الشركاء
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  رجن موبايل السعودية   اتحاد ف
رجن موبايل السعودية (ذات مسئولية محدودة) خالل العام  ديم خدمات م لتق٢٠١٣تأسست شركة اتحاد ف
راضية، وقد بدأت نشاطها خالل العام  ي شبكات االتصاالت املتنقلة االف م وتمتلك شركة ٢٠١٤مشغ

رجن والبالغ ١٠االتصاالت السعودية حصة   ٢٠م: ٢٠١٤مليون ريال سعودي ( ٥٢% من رأس مال شركة ف
رجن موبايل شركة م تم تعديل اتفاقية الشركاء و عقد تأسيس ٢٠١٥مليون ريال سعودي) خالل عام  اتحاد ف

رجن موبايل  ي اتحاد ف السعودية نتيجة دخول شريك جديد ونتج عن ذلك إعادة تصنيف إستثمار الشركة 
ي شركة زميلة يعالج وفق طريقة حقوق امللكية ى إستثمار  ويقع مركزها ،السعودية من إستثمار متاح للبيع إ

ي  ي اململكة العربية السعوديةوتمارس  اململكة العربية السعوديةالرئيس  ي    .نشاطها التشغي
 

  االستثمارات األخرى   - ب
 صندوق رأس املال الجريء  

ي صندوق رأس املال الجريء ي ، قامت شركة االتصاالت السعودية باالستثمار  و املتخصص باالستثمار 
ي مجاالت ا رة واملتوسطة الحجم ال تعمل  ة املعلومات بالسوق تصاالت و تقنيإلالشركات الناشئة والصغ

ى شكل وحدات استثمارية السعودي و األسواق العاملية األخرى  مليون دوالر أمريكي  ٥٠ يبلغمبدئي وبمبلغ ، ع
بما يعادل  أمريكي مليون دوالر  ٣٧٫٥مليون ريال سعودي بتمويل ذاتي (املدفوع منه مبلغ  ١٨٧٫٥بما يعادل 

تم تقييم مليون ريال سعودي)  ٩٣٫٨بما يعادل دوالر أمريكي ن مليو  ٢٥: م ٢٠١٤ ( مليون ريال سعودي) ١٤٠٫٦
ي  ر  ٣١الوحدات اململوكة للشركة كما  مليون  ٧٤٫٦م: ٢٠١٤مليون ريال سعودي ( ١٦٦٫٣م بقيمة ٢٠١٥ديسم

ي مملكة  .الصندوق  هذاي  املستثمر الوحيدي الشركة  ريال سعودي). حاليا ويقع املقر الرئيس للصندوق 
 واليابانوأسواق الشرق األوسط وأوروبا والواليات املتحدة السعودي السوق ي الصندوق ثمر يست و البحرين

  . دف تقليل املخاطر االستثمارية للصندوق 
  الشركة السعودية لقياس وسائل االعالم 

ي الشركة السعودية لقياس وسائل٢٠١٣قامت شركة االتصاالت السعودية خالل العام   ، االعالم م باالستثمار 
ي بداية عام  ي شركة بدأت العمل  دف تزويد  ٢٠١٤و ومجال نشاطها هو قياس نسب املشاهدة التلفزيونية 

ى مصدر املعلومة الصحيح. تمتلك شركة االتصاالت السعودية ما نسبته  السوق اإلعالمي بمعلومات تستند إ
م: ٢٠١٤( مليون ريال سعودي ٥٫٦ما يعادل مليون ريال سعودي؛  ٥٤% من راس مال الشركة والبالغ  ١٠٫٤٢
) مليون ريال سعودي ٥٫٦مليون ريال سعودي؛ ما يعادل  ٣٩٫٨% من راس مال الشركة والبالغ  ١٤٫١٥نسبته 

ي  ي اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعوديةويقع مركزها الرئيس  ي    .وتمارس نشاطها التشغي
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ي -  ب   للمجموعة  األداء املا
ي الربح لعام  لعام  سعودي مليون ريال ١٠٬٩٥٩مقابل سعودي مليون ريال  ٩٬٢٥٨م مبلغ ٢٠١٥بلغ صا

 ٥٫٤٨مقابل  سعودي ريال ٤٫٦٣م ٢٠١٥وبلغت ربحية السهم لعام تقريبًا % ١٦وقدره   بإنخفاضم وذلك ٢٠١٤
ي الربح لعام ٢٠١٤لعام  سعودي ريال مقابل سعودي ن ريال مليو  ٣٠٬٣٤٥مبلغ م ٢٠١٥م، فيما بلغ إجما

ي لعام ٨م وذلك بإرتفاع و قدره ٢٠١٤لعام  سعودي مليون ريال ٢٨٬١٥٦ م ٢٠١٥% تقريبًا. وبلغ الربح التشغي
 %٢م وذلك بإرتفاع وقدره ٢٠١٤لعام سعودي مليون ريال ١١٬٦٣٢مقابل  سعودي مليون ريال ١١٬٨٥٩مبلغ 
الك واإلطفاء و  تقريباً   ١٩٬٢٩٤م ٢٠١٥) لعام EBITDAالفوائد والزكاة والضرائب (، كما بلغ الربح قبل االس

% ، كما إرتفع ١م وذلك بإرتفاع و قدره ٢٠١٤لعام سعودي مليون ريال  ١٩٬٠٦١مقابل سعودي مليون ريال 
ي األصول ليبلغ  اية عام سعودي مليون ريال  ٩٦٬٦٦١حجم إجما مليون ريال  ٩٠٬٠٩٣م مقابل ٢٠١٥ي 

اية عام سعودي  مليون ريال  ٣٤٬٦٩٩ لتبلغ الخصوم إرتفعت، كما  تقريباً  %٧م،بإرتفاع قدره ٢٠١٤ي 
اية عام سعودي  اية عام سعودي مليون ريال  ٢٨٬٧٦٥م  مقابل ٢٠١٥ي  م. وتتمتع املجموعة ٢٠١٤ي 

ى حقوق  ي قوي وأرباح عالية انعكست إيجابًا ع ابمركز ما اية عام  مساهم ى  م لتصل٢٠١٥ال نمت ب إ
اية عام سعودي مليون ريال  ٦٠٬٤٢٢مقابل سعودي مليون ريال  ٦٠٬٥٤١   م.٢٠١٤ي 

 
 

   ى مستوى املجموعة ي لألنشطة الرئيسة ع  األثر املا
ــــى نطـــــاق اململكــــة العربيــــة الســــعودية  ولهـــــا  ر خــــدمات االتصــــال ع ـــــى تــــوف تعمــــل شــــركة االتصــــاالت الســــعودية ع

ــــي شــــركات تابعــــة وزميلــــة  ركة محليــــة ودوليــــة ُتعــــرف مجتمعــــة لغــــرض القــــوائم املاليــــة اســــتثمارات  ومشــــاريع مشــــ
ر سلســـلة مـــن خـــدمات االتصـــال  ـــي تـــوف بمجموعـــة االتصـــاالت الســـعودية وتتمثـــل األنشـــطة الرئيســـة للمجموعـــة 

) وخـــــدمات الهـــــاتف الثابـــــت محليـــــة وداخليـــــة ودوليـــــة و والرابـــــع تشـــــمل الهـــــاتف الجـــــوال ( الجيـــــل الثـــــاني و الثالـــــث
رونية.خدمات ا رنت والتجارة االلك   ملعطيات كنقل البيانات والخطوط املؤجرة و خدمات االن
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ي: ى مستوى املجموعة   والقطاعات التشغيلية الرئيسة ع
  والبطاقـــــات والرابـــــع قطـــــاع الجـــــوال، وتشـــــمل خدماتـــــه الرئيســـــة: الهـــــاتف الجـــــوال وخـــــدمات الجيـــــل الثالـــــث

ي والرسائ  ل.مسبقة الدفع والتجوال الدو
  ـــ واالتصـــاالت قطـــاع الهـــاتف، وتشـــمل خدماتـــه الرئيســـة: الهـــاتف الثابـــت وهواتـــف البطاقـــة واالتصـــال البي

  الدولية.
  قطـــاع املعطيـــات، وتشــــمل خدماتـــه الرئيســــة: الـــدوائر املـــؤجرة لنقــــل البيانـــات وخــــط العميـــل الرقمــــ(DSL) 

رنت.خدمات و   اإلن
 ر موزعة : وتشمل بعض العناصر ال ال يمكن رب  طها بالقطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة أعاله.غ

 
ى مستوى املجموعة  خالل عام ي لألنشطة الرئيسة ع ي األثر املا ن الجدول التا   : م٢٠١٥ ويب

  

ن الرياالت)  الجوال   البيان ( مالي
 

 الهاتف
 

 املعطيات
 

ر موزعة ي   /تسوياتغ  اإلجما

         
ي إيرادات الخدمات  ٥٠,٦٥١  ٩١  ٤٬٨١٠  ١٢٬٢٧٠  ٣٣٬٤٨٠ صا

         
الك واإلطفاء  ٧,٤٣٤  ٢٧٥  ٧٢٦  ٣,٢٨١  ٣,١٥٢ االس

         
ي الدخل  ٩,٢٥٨  (٨٣١)  ١,١٥٠  (١٬٩٤٠)  ١٠,٨٧٩ صا

         
ي األصول   ٩٦,٦٦١  ٢٢,٤٩٢  ١٤,٤٥١  ٢٦,٠٠٢  ٣٣,٧١٦ إجما

         
ي الخصوم  ٣٤,٦٩٩  ٣,٠٥٩  ٥,٣٦٣  ٨,٩٥٠  ١٧,٣٢٧ إجما
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رة:   خالصة أصول وخصوم املجموعة ونتائج أعمالها عن السنوات املالية الخمس األخ

ن الرياالت)  البيان ( مالي
  ٢٠١٥     ٢٠١٤*   ٢٠١٣   ٢٠١٢**   ٢٠١١   

 موحدة   موحدة   موحدة   موحدة   موحدة  
 مراجعة   جعةمرا   مراجعة   مراجعة   مراجعة    

     قائمة الدخل:
 ٥٠٬٦٥١ ٤٥٬٨٢٦ ٤٥٬٦٠٥ ٥٩٬٣٦٢  ٥٥٬٦٦٢ إيرادات النشاط

 (٣٨٬٧٩٢) (٣٤٬١٩٤) (٣٤٬٦١٦) (٤٨٬١٥٤) ( ٤٤٬٤٩١) مصاريف النشاط
 ١١٬٨٥٩ ١١٬٦٣٢ ١٠٬٩٨٩ ١١٬٢٠٨  ١١٬١٧١ مجمل ربح النشاط

ي –اإليرادات واملصروفات األخرى   (١٬٣٧٣) ٥٣٢ (٥٤١) (١٬٩٩٤) ( ٢٬٦٨٣) صا
ر املسيطرةالزكاة والضرائب وحقوق   (١٬٢٢٨) (١٬٢٠٥) (٥٥١) (١٬٩٣٨) (٧٥٩) امللكية غ

ي الدخل  ٩٬٢٥٨ ١٠٬٩٥٩ ٩٬٨٩٧ ٧٬٢٧٦ ٧٬٧٢٩ صا

     
ي:     قائمة املركز املا

 ٣٦٬٩٨٩ ٣١٬٠٦٩ ٣٢٬١٧١ ٢٨٬٧٩٣ ٢١٬٩٦٧ أصول متداولة ( أ )
 ٢٢٬٧١٤ ١٦٬٠٤٣ ١٩٬٦٦٠ ٢٥٬٢٨٨ ٢٥٬٢٦٣ خصوم متداولة ( ب )
 ١٤٬٢٧٥ ١٥٬٠٢٦ ١٢٬٥١١ ٣٬٥٠٥ (٣٬٢٩٦) ب ) - رأس املال العامل ( أ

     
 ٣٦٬٩٨٩ ٣١٬٠٦٩ ٣٢٬١٧١ ٢٨٬٧٩٣ ٢١٬٩٦٧ أصول متداولة

ر املتداولة  ١٤٬٤٠١ ١٦٬٢٧٢ ١٢٬١٨٩ ٤٬٩٧٦ ٥٬٠٣٢ األصول األخرى غ
ر امللموسة  ٤٥٬٢٧١ ٤٢٬٧٥٢ ٤٣٬٠١٠ ٨٤٬١٣٥ ٨٤٬٤٠٣ األصول الثابتة وغ

ي األصول   ٩٦٬٦٦١ ٩٠٬٠٩٣ ٨٧٬٣٧٠ ١١٧٬٩٠٤ ١١١٬٤٠٢ إجما

   
  

  
       

 

 ٢٢٬٧١٤ ١٦٬٠٤٣ ١٩٬٦٦٠ ٢٥٬٢٨٨  ٢٥٬٢٦٣ الخصوم املتداولة
 ٣٬٧٤٤ ٥٬٧٨٥ ٦٬٩٧٦ ٢٦٬١٢٤ ٢٣٬٩٦٠ طويلة األجل مرابحات 

 ٨٬٢٤١ ٦٬٩٣٧ ٤٬٥٧١ ٧٬٥٩٧ ٨٬٠٩٧ الخصوم األخرى 
ي الخصوم  ٣٤٬٦٩٩ ٢٨٬٧٦٥ ٣١٬٢٠٧ ٥٩٬٠٠٩ ٥٧٬٣٢٠ إجما

     
 ٢٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠  ٢٠٬٠٠٠  ٢٠٬٠٠٠ رأس املال املدفوع

 ٤٠٬٥٤١ ٤٠٬٤٢٢ ٣٦٬٢٣٠ ٣١٬٣٣٧ ٢٦٬٩٠٨ رجمةوفروقات ال االحتياطيات واألرباح املبقاة
ن  ٦٠٬٥٤١ ٦٠٬٤٢٢ ٥٦٬٢٣٠ ٥١٬٣٣٧ ٤٦٬٩٠٨ حقوق املساهم

ر املسيطرة  ١٬٤٢١ ٩٠٦ (٦٧) ٧٬٥٥٨ ٧٬١٧٤ حقوق امللكية غ
ي   ٦١٬٩٦٢ ٦١٬٣٢٨ ٥٦٬١٦٣ ٥٨٬٨٩٥ ٥٤٬٠٨٢ حقوق امللكيةإجما

ي الخصوم وحقوق امللكية  ٩٦٬٦٦١ ٩٠٬٠٩٣ ٨٧٬٣٧٠ ١١٧٬٩٠٤ ١١١٬٤٠٢ إجما

     
    قائمة التدفق النقدي: 

ي ي التدفق النقدي التشغي  ٢٠٬٧١٦ ١٨٬٧٨١ ١٩٬٧٢٠ ١٢٬٠٢٦ ١٦٬٤٨٨ صا
ي التدفق النقدي االستثماري   (١١٬٧٣٧) (٨٬٨٨٧) (١٥٬٦٦٢) (٩٬٢٤٣) (٨٬٢٦٤) صا

ي التدفق النقدي التمو  يصا  (٩٬٩٤٢) (٥٬٣٨٧) (٤٬٥١٢) (٤٬٢٥٢) (٧٬٦٨٦) ي
ي التدفق النقدي  (٩٦٣) ٤٬٥٠٧ (٤٥٤) (١٬٤٦٩) ٥٣٨ صا

رة  ٥٬٤٦٧  ٩٦٠  ١٬٦١٤  ٦٬٥٨٩  ٦٬٠٥١  النقد والنقد املماثل أول الف
رة أخر النقد والنقد املماثل  ا للبيع-الف  -  -  )٢٠٠(  -  -  أصول محتفظ 

رة النقد والنقد  ٤٬٥٠٤ ٥٬٤٦٧ ٩٦٠ ٥٬١٢٠ ٦٬٥٨٩ املماثل أخر الف
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ي  ية  ر  ٣١*تم إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة للسنة املن ـي القـوائم املاليـة ٢٠١٤ديسم م لتتما مع التصنيف املسـتخدم 
ي  ية  ر  ٣١للسنة املن   م.٢٠١٥ديسم

املجموعــة بتطبيــق معيــار االســتثمارات املســجلة وفقــًا لطريقــة حقــوق امللكيــة بــداًل مــن التوحيــد  م ، قامــت٢٠١٣* بــدءًا مــن عــام *
ركة وفقــــًا للمعيــــار املحاســــ رقــــم  ــــي املشــــاريع املشــــ ا  ــــى اســــتثمارا (املحاســــبة عــــن االســــتثمار وفــــق طريقــــة حقــــوق  ١٦التناســــ ع

ن، ن القانوني يـة  امللكية) الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسب وعليه قامت املجموعة بأعادة عرض البيانـات املاليـة للسـنة املن
ر  ٣١ــــــي  ــــــي ٢٠١٢ديســــــم يــــــة للســــــنة  ــــــي القــــــوائم املاليــــــة الســــــنوية املوحــــــدة املن ر  ٣١م  ــــــ مــــــع التصــــــنيف ٢٠١٣ديســــــم م لتتما

ن ي الربح وحقوق املساهم ى صا  .املستخدم دون أن يكون لهذا التطبيق آثر ع
 

 ى مستوى املجموعةإليرادات الخدمات ي التحليل الجغرا  :املوحدة ع
ي إيرادات بلغت ٢٠١٥حققت املجموعة خالل عام  ساهمت االستثمارات سعودي مليون ريال  ٥٠٬٦٥١م إجما

ى مستوى املجموعة بما نسبت ي لها وفقًا % ١٠ه الخارجية ع ي يوضح التوزيع الجغرا ا والجدول التا م
راالستثمارات املجموعة اال    يجية :تس

ن الرياالت) ن الرياالت) الدوليةاإليرادات  اإليرادات املحلية (مالي  (مالي

ي  * اإلجما

االتصاالت السعودية و الشركة العربية 
رنت واالتصاالت املحدودة ( حلول  لخدمات االن

) و شركة االتصاالت لالستثمار إس تي س
 وشركة سيل املتقدمة التجاري املحدودة

 شركة االتصاالت العامة(سيلكو) و  املحدودة
 (برافو) و شركة سفاير املحدودة

 
  البحرين فيفا   شركة

 
  انتغرال القابضة شركة

  

 
 شركة االتصاالت الكويتية

 )فيفا(

٥٢٬٠٠٩ ٣٬٤٢٢ ٣٢٣ ١٬٤٣٥ ٤٦٬٨٢٩ 
  ) مليون لایر سعودي١،٣٥٨مبلغ ( ات التابعةالخدمات المتبادلة مع الشرك بإيرادات المتعلقة المالية القوائم توحيد تسويات قيمة تبلغ *

  
ي لإليرادات فيما أما  ي نظرًا يخص التوزيع املح ى املستوى املح ي إليرادات الشركة ع فإنه ال يتوافر تحليل جغرا

لطبيعة عمل القطاع وذلك ألن اإليراد الناتج عن العميل ليس مرتبط بمنطقة واحدة، حيث يتم انشاء حساب 
ي من ي عدة مناطق وذلك بحسب تواجده العميل  ا قد تكون حدثت  طقة ما بينما املكاملات ال يتم فوترته عل

ا تتم  ا العميل فال يمكن ربطها بأي منطقة أل ي ال يجر داخل اململكة، أما املكاملات الدولية و التجوال الدو
  خارج الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية.
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ى مستوى املجموعة لعام أبرز النت  :م٢٠١٤مقارنة بعام  م ٢٠١٥ائج التشغيلية ع

ن الرياالت)  البيان ( مالي
  

٢٠١٥ 
  

 ٢٠١٤ 
  

ر  التغ

  

%         

     موحدة   موحدة    
    

   : قائمة الدخل
  %١١  ٤٬٨٢٥ ٤٥٬٨٢٦ ٥٠٬٦٥١ إيرادات الخدمات
  %١٥  )٢٬٦٣٦( (١٧٬٦٧٠) )٢٠٬٣٠٦( تكلفة الخدمات

ي الدخل   %٨  ٢٬١٨٩ ٢٨٬١٥٦ ٣٠٬٣٤٥ إجما
      

  %٢١  )١٬٩٦١( (١٦٬٥٢٤) (١٨٬٤٨٦) املصروفات التشغيلية
      

  %٢  ٢٢٧ ١١٬٦٣٢  ١١٬٨٥٩ الدخل من العمليات التشغيلية
      

 ٥٣٢ (١٬٣٧٣) اإليرادات واملصروفات األخرى 
 

)١٬٩٠٥(  - 

ر مخصص الزكاة والضرائب وحقوق  امللكية غ
  املسيطرة

 (١٬٢٢٨)  (١٬٢٠٥)  (٢٣)   ٪٢ 

ي الدخل  %١٦  )١٬٧٠١( ١٠٬٩٥٩ ٩٬٢٥٨ صا

  

ي الربح خالل عام  مليون ريال مقارنة بالعام السابق بشكل  ١٬٧٠١م بمبلغ ٢٠١٥يعود سبب انخفاض صا
ى األسباب الت   الية:رئيس ا

 مليون  ١٬٩٦١ بمبلغ التشغيلية املصروفات ريال، وارتفاع مليون  ٢٬٦٣٦ بمبلغ تكلفة الخدمات ارتفاع .١
رة بمبلغ  بالعام م مقارنة٢٠١٥عام  خالل ريال  ٤٬٨٢٥السابق، نتيجة الرتفاع االيرادات خالل الف

 .السابق  بالعام مليون ريال مقارنة
ي االيرادات واملصروفات ا .٢ مليون ريال مقارنة بالعام السابق،  ١٬٩٠٥ألخرى" بمبلغ وقدره انخفاض "صا

ي: ى التا   والسبب بشكل رئيس يعود ا
  م بسبب التكاليف الناتجة عن تطبيق برنامج ٢٠١٥مليون ريال خالل عام  ٤٠٦تسجيل مبلغ

ي العام السابق  .التقاعد املبكر، والذي لم يكن مطبقا 
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 مليون ريال مقارنة  ١١٨بمبلغ  امللكية حقوق  طريقة وفق املسجلة االستثمارات ارتفاع خسائر
ركية  رة ال ي سعر صرف الل ر  ى االنخفاض الكب بالعام السابق، وذلك يعود بشكل رئيس ا

 .م مقارنة بالعام السابق٢٠١٥مقابل الدوالر خالل عام 
  مليون ريال مقارنة بالعام السابق ٥٧ارتفاع العوائد بمبلغ. 
 ي" بمبلغ  -دات واملصروفات األخرى انخفاض "االيرا مليون ريال مقارنة  ١٬٤٣٥أخرى، بالصا

ى:  بالعام السابق، والسبب الرئيس يعود ا
i. السابق بالعام مقارنة ريال مليون  ١١١ بمبلغ املتنوعة االيرادات انخفاض.  
ii. ريال مليون  ٣٦٠ بمبلغ" واملعدات واملنشآت املمتلكات استبعاد/  بيع خسائر" تسجيل 

 وتلك السابق، العام ي ريال مليون  ٤٠٣ قدرها بمكاسب م مقارنة٢٠١٥عام  اللخ
 مبلغ األخرى  البنود بعض مع تتضمن العام السابق كانت ي تسجيلها تم ال املكاسب

ي العوض عن ناتجة مكاسب ريال مليون  ٥٩٥  الشركة أرض ملكية نزع مقابل املا
ا املقامه واملباني   .بالرياض (حسب ما سبق االعالن عنه) الفيصلية ي ي والواقعة عل

iii. السابق، وال تتضمن  بالعام مقارنة ريال مليون  ٥٦٠ بمبلغ املتنوعة املصروفات ارتفاع
مليون ريال تم تسجيله ضمن املصروفات املتنوعة  ٣٩٥مصروف راتب شهرين بمبلغ 
حة ملوظفي م (حسب ما سبق االعالن عنه) كمن٢٠١٥خالل الربع األول من العام 

 الشركة وال جاءت اقتداء وتزامنا مع األمر امللكي الكريم. 
رة من مقارنة ريال مليون  ٧٨ م بمبلغ٢٠١٥عام  خالل والضرائب الزكاة مخصص انخفاض .٣  بنفس الف

 .السابق العام

ي املجموعة ومرابحات  ي  تتمثل    :ما ي

ن الرياالت)  البيان ( مالي
 م٢٠١٤ م٢٠١٥

 موحدة موحدة
رة األجل   ١٬٩٩٧ ١٬٩٠٣ قص
 ٥٬٧٨٥ ٣٬٧٤٤ طويلة األجل

ي           ٧٬٧٨٢ ٥٬٦٤٧ اإلجما

 
ي:   وتفاصيلها كما ي
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 ن الرياالت السعودية   الرصيد القائم   خالل العام املسدد  جميع املبالغ بمالي

الجهة   الشركة
  املانحة

طبيعة 
  التمويل

مدة 
  التمويل

تاريخ 
الحصول 

ى  ع
  التمويل

قيمة   العملة
  التمويل

قيمة 
  املستخدم

ر املتداول   الجزء املتداول   ٢٠١٤  ٢٠١٥   الجزء غ

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

شركة 
االتصاالت 
 السعودية

اململكة  –
العربية 

  السعودية

بنك 
  سامبا

 ١٠  مرابحة
  سنوات

 -ابريل 
٢٠٠٨  

ريال 
  سعودي

٢٧٥  ١٦٥  ١١٠  ١١٠  ١١٠  ١١٠  ١٬٠٠٠  ١٬٠٠٠  

البنك 
ي   األه

 ١٠  رابحةم
  سنوات

 -ابريل 
٢٠٠٨  

ريال 
  سعودي

١٬٣٨٩  ٨٣٣  ٥٥٦  ٥٥٦  ٥٥٦  ٥٥٦  ٥٬٠٠٠  ٥٬٠٠٠  

بنك 
  الرياض

 ١٠  مرابحة
  سنوات

 -ابريل 
٢٠٠٨  

ريال 
  سعودي

٩٧٢  ٥٨٣  ٣٨٩  ٣٨٩  ٣٨٩  ٣٨٩  ٣٬٥٠٠  ٣٬٥٠٠  

  ٢٬٦٣٦  ١٬٥٨١  ١٬٠٥٥  ١٬٠٥٥    املجموع

  

الشركات 
 التابعة

بنوك 
دولية 
  ومحلية

 مرابحة
وتورق 

ت وتسهيال 
  ائتمانية

من سنة 
ى   ١٠إ

  سنوات

-  -  -  -  -  -  ٣٬١٤٩ ٢٬١٦٣  ٩٤٢  ٨٤٨  

 

ي  إجما
مرابحات 
  املجموعة

                    

١٬٩٠٣  

  

  

١٬٩٩٧  

  

٣٬٧٤٤  

  

٥٬٧٨٥  

 .املذكوره أعاله مضمونة بسندات ألمر واعتمادات مستندية بعض املرابحات -
ي  - ى مرابحات بحوا ر املتداول من املرابحات ع   .مليون ريال مقابل رهن أصول ثابتة ٩٧يتضمن الجزء غ



 

٢٦  

م٢٠١٥التقرير السنوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهم شركة االتصاالت السعودية لعام 

 

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

 بيان 
  

ن الرياالت  الوصف  مالي
 السبب

  

 ٣٬٠٠٤ الرسوم الحكومية
راخيص املمنوح رة وفقًا ألحكام ال ى الف ة ما يتم سداده أو تحميله ع

رددي  .للشركة مقابل تقديم الخدمة تجاريًا ورسوم استخدام الطيف ال
 متطلب نظامي

 ٦٬٧٠٢ أنصبة أرباح
رة كتوزيعات أرباح للحكومة والجهات  ى الف ما يتم سداده أو تحميله ع
شبه الحكومية (صندوق االستثمارات العامة واملؤسسة العامة للتقاعد 

 .اعية)واملؤسسة العامة للتأمينات االجتم
 متطلب نظامي

 ٦٢١ التأمينات االجتماعية
رة وفقًا ألحكام نظام العمل  ى الف اململكة ي ما يتم سداده أو تحميله ع

 العربية السعودية.
 متطلب نظامي

        الزكاة و ضريبة االستقطاع   
 و أخرى 

٥٤٨ 
رة وفقًا ألحكام  ى الف اة و قواعد فريضة الزكما يتم سداده أو تحميله ع

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

ى  ي املستحق واملدفوع إ إجما
الجهات الحكومية وشبه 

 الحكومية
١٠٬٨٧٥ 

تمثل املبالغ النظامية املستحقة واملدفوعة لحكومة اململكة العربية    
 .السعودية

  

  

 الحتياطيةالعقوبات والجزاءات والقيود ا   
ي هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ( رهـا عـددا مـن القـرارات  ومجلس املنافسـة) CITCأصدرت لجنة الفصل  وغ

ــى نظــام  ــا بنــاًء ع ــى مــا ورد ف ضــد شــركة االتصــاالت الســعودية، ولــم تــركن الشــركة لهــذه القــرارات بــل تظلمــت ع
لقــــرارات الصــــادرة مــــن لجنــــة الفصــــل، فبعضــــها يتعلــــق االتصــــاالت الصــــادر مــــن املقــــام الســــامي، وتتنــــوع اســــباب ا

عـــدم تمريـــر املكاملـــات  حـــول بتأســـيس شـــرائح االتصـــال مســـبقة الـــدفع، والـــبعض االخـــر يتعلـــق بمـــا ينســـب للشـــركة 
ــر  الــواردة لعمــالء الشــركة الدوليــة تقــديم و  و عــدم تفعيــل خدمــة نقــل األرقــامشــبكة إحــدى الشــركات املنافســة  ع

ـــر معتمـــدة مـــن ال ـــ تـــرى الهيئـــة أن عـــروض غ هيئـــة، كمـــا يوجـــد بعضـــًا مـــن القـــرارات املتعلقـــة بشـــكاوى العمـــالء وال
ــــا، حيــــث بلــــغ عــــدد القضــــايا الصــــادرة ضــــد الشــــركة ( ــــي الــــرد عل ي ٨٠٢الشــــركة تتــــأخر  ايــــة العــــام املــــا ) قضــــية ب

شـــركة قامـــت ، كمـــا أن الســـعودي ) ســـبعمائة وثالثـــة وســـبعون مليـــون ريـــال٧٧٣م، بقيمـــة إجماليـــة قـــدرها (٢٠١٥
ـــي قـــرارات لجنـــة  اســـتنادًا لنظـــام اإلتصـــاالت برفـــع دعـــاوى إداريـــة امـــام املحكمـــة االداريـــة (ديـــوان املظـــالم) للطعـــن 

ي مخالفات نظام االتصاالت ي :النظر  ى النحو التا  ، وموقف هذه القضايا ع
ي  -١ ايــــة العــــام املــــا ائيــــة ضــــد الشــــركة ب يــــة بموجــــب أحكــــام  ) قضــــية بقيمــــة ١٣٤ها (م عــــدد٢٠١٥قضــــايا من

  .سعودي ) مليون ريال١٠٤إجمالية قدرها (
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ي  -٢ ايـــة العـــام املـــا ائيـــة لصـــالح الشـــركة ب يـــة بموجـــب أحكـــام  ) قضـــية بقيمـــة ١٧٦م عـــددها (٢٠١٥قضـــايا من
  .سعودي ) مليون ريال٤٢٤إجمالية قدرها (

ايـــة العـــامو قضـــايا قائمـــة  -٣ ي  مـــا زالـــت متداولـــة أمـــام ديـــوان املظـــالم ب ) قضـــية بقيمـــة ٤٩٢م عـــددها (٢٠١٥املـــا
ا ( سعودي ) مليون ريال٢٤٥إجمالية قدرها ( ا أحكام ابتدائية لصالح الشـركة بقيمـة ١٩٣م ) قضية صدر بشأ
 .سعودي ) مليون ريال٧٠إجمالية قدرها (

ى شركة االتصاالت السعودية مقدارها (كما  ، سـعودي ريـال ) الف٤٠فرضت هيئة السوق املالية غرامة مالية ع
ــــ لــــم يــــتم تطبيقهــــا مــــن٢٠١٣وذلــــك لعــــدم احتــــواء تقريــــر مجلــــس إدارة الشــــركة للعــــام  ــــى األحكــــام ال الئحــــة  م ع

ــى غرامــة ماليــة مقــدارها ( وذلــك لعــدم تحــديث  ســعودي ) الــف ريــال٨٠حوكمــة الشــركات وأســباب ذلــك، اضــافة ا
روني رقم ( ر ألربعة من٦نموذج االفصاح االلك ي الشركة ) فور حدوث تغي ن    . م٢٠١٤ي العام  كبار التنفيذي

  

 املخاطر املحتملة 
راتيجية والتشغيليةاملخاطر  -   : االس

ر رات ضخمةبنية تحتية  يتم قطاع االتصاالت مجال باملنافسة القوية، ويتطلب توف ي ذلك تحديد ف ، ويستد

ا من  ديدات وتخفيف املخاطر املرتبطة  رة لتقييم ال أجل الحد من انقطاع الخدمة. كذلك يتم  دورية قص

ي ظهور مخاطر جديدة  قد ُتفقد املتابعة  رات املتسارعة ال تنعكس نتائجها باستمرار  قطاع االتصاالت  بالتغي

ن الجودة ورضا العمالء، فإنه يتوجب علينا فحص  . ولضمان تحس ي املا للمخاطر ال تم تحديدها 

ر أمرا مهما، يمكن من ومراجعة املخاطر بانتظام ام بالنهج املتكامل إلدارة وحوكمة املخاطر يعت . لذا فإن االل

ى املخاطر ذات الصلة بفعالية عالية، باتباع اإلجراءات الصحيحة.    خالله التغلب ع

راتيجية والتشغيلية خاطر امل أدناه أهم موضح  اً وفق ،املخاطر إدارة تطبيق إجراءال تم تحديدها بعد االس

ي  للمعيار  الخاص  الجزء ي املالية املخاطر تحديد ، وخطط درءها وكذلك تم٣١٠٠٠ ISOاملخاطر  إلدارةالدو

ي األداءب   .املا
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  خطط درء الخطر الخطر

رانية )١ رانية : الهجمات السي ر الهجمات السي تعت

ي ا رى، حيث  ينعكس ذلك  ديدات الك حدى  ال
ايدة من القر  رمجيات الخبيثة، مع املخاطر امل صنة وال

ن  ايد لوسائل التواصل واالتصال ب االنتشار امل
  مختلف األجهزة.

  

انشأت شركة االتصاالت السعودية وحدة تنظيمية 
ي  دراسة األمن  راني، وشرعت  ي األمن السي متخصصة 
راني، ورفعت من مستويات جدران الحماية ،  السي

رة وطويلة املدى،  ووضعت خططا ألمن املعلومات قص
وتقوم باستمرار بتحديث وتقييم سياسات وإجراءات أمن 

) SOCاملعلومات. كذلك يقوم مركز العمليات األمنية (
  .٢٤/٧باملراقبة الدائمة 

ام التنظيمي والقانوني: )٢ ام باألنظمة االل االل

ر أولوية قصوى  القانونية والتنظيمية واملالية يعت
را لسمعة الشركة، بالشركة ، وعدمه يسبب ضر  را كب

ى تعطيل  رة، وتؤدي إ ي غرامات مالية كب ويتسبب 
  خسائر مالية.ذلك  األعمال مما قد ينتج عن

ن  ام بالقوان طورت الشركة إطارا تنظيميا لضمان االل
التنظيمية والقانونية.  وقد تم التخطيط ألتممة إجراء 

اكات لضبط عملية االل  ام باالطار إدارة املخالفات واالن
 التنظيم والحد من أي خسائر مالية محتملة.

  

ي مجال التقنية: )٣ مواكبة التطورات االستثمار 

ي الوقت  التقنية واالبتكارات الجديدة واالستثمار 
ي  ي التقنيات الجديدة أصبحت أمرا إلزاميا  املناسب 
صناعة االتصاالت، وذلك لتلبية احتياجات العمالء 

رة بسرعة  ة التنافسية. وهذا املتغ ى امل والحفاظ ع
يشكل خطر احتمال عدم اختيار التقنية املناسبة 
ى  ى تحقيق عوائد مناسبة ع وعدم القدرة ع

  االستثمار.

ي معلومات السوق وذلك  لدى الشركة  وحدة متخصصة 
من أجل متابعة و مواكبة االبتكارات والتقنيات الجديدة، 

ي الوقت وتب االبتكارات الجديدة لضم ان التنفيذ 
انية وعن  املناسب للتقنيات الجديدة ضمن دورة امل
االتصال الفعال مع الهيئة املنظمة  ليتالءم التنفيذ 

  والتطبيق مع الجدول الزم العتماد التقنيات الجديدة. 

تحتاج إدارة العالقات مع الطرف الثالث: )٤

ة للعمالءالشركة  ، لتقديم خدمات االتصاالت املتم
ى  ر البنية التحتية ا ى أطراف ثالثة  لتوف االعتماد ع

راتيجية والخدمات ذات الصلة،  ذات األهمية االس
ي عدم توفر إدارة فعالة  و/أو  وهنا يكمن الخطر 
ر الفعال او أي مشكالت مالية أخرى  قد  األداء  غ

 تنشأ.
  

وضعت شركة االتصاالت السعودية ونفذت برنامج 
ريات قوي مب ى أفضل األسس واملمارسات  ال مش  ع

ن. وقد تم  تغطي   إجراءات اختيار ومراقبة  أفضل املقاول
وضع مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية ملراقبة 

ن وتقييم نوعية وجودة املخرجات.   املقاول
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تزايدت استمرارية األعمال واحتواء الكوارث: )٥

ي ال حياة اليومية ، أهمية االتصاالت املتنقلة و الثابتة 
ي أوقات األزمات  ، لذلك فإن  رز هذه األهمية  وت
املؤسسات العامة والخاصة واألفراد ينتظرون مّنا 
ر  ى الخدمات املقدمة. أي فشل كب ر للحفاظ ع الكث
ى  ي الشبكة أو أنظمة تقنية املعلومات قد يؤدي إ
توقف الخدمة مما يلحق أضرار جسيمة بسمعتنا و 

  عا لذلك فقدان اإليرادات.عمالئنا وتب

ر  رات ولتكون أك تم بناء شبكة الشركة لتتواكب مع املتغ
مرونة لالستجابة للمتطلبات الجديدة. نحن نراقب 
راتيجية بشكل مستمر لنتأكد من معالجة  املعدات االس
ي حالة الفشل. ترتبط خطط  أي خلل واستبدالها بسرعة 

واحتواء الكوارث  طوارئ الشبكة بخطة استمرارية األعمال
الذي يقوم بعمليات تدريبية  االستجابة للطوارئ وبفريق 

ى الحاالت الطارئة.  سنوية ع
  

  

 املخاطر املالية-
  :مخاطر القيمة العادلة

ـــي  ن أطـــراف مطلعـــة وراغبـــة  ـــي املبلـــغ الـــذي يمكـــن أن تـــتم بـــه مبادلـــة أصـــل أو ســـداد إلتــــزام بـــ القيمـــة العادلـــة 
ال تعتقـــد اإلدارة أن القيمـــة العادلـــة للموجـــودات واملطلوبـــات املاليـــة الخاصـــة عادلـــة.  التعامـــل وبشـــروط تعامـــل

رية ا الدف رًا عن قيم ي  باملجموعة تختلف كث ر ٣١كما    .م٢٠١٤م و٢٠١٥ ديسم
  :مخاطر معدالت العوائد

ر التغيــ ا ـــي مخــاطر متعــددة تتعلــق بتــأث ي للمجموعــة وتــدفقا ــى املركــز املــا ــي الســوق ع ــي معــدالت العوائــد  رات 
ن التــــدفق النقــــدي املحصــــل والتــــدفق  النقديــــة. وتــــدير املجموعــــة تــــدفقها النقــــدي عــــن طريــــق مراقبــــة التوقيــــت بــــ

 سـتثمار الفــائض النقـدي لزيــادة دخـل املجموعــة مـن العوائــد مـن خــالل أرصـدة يحــتفظإالنقـدي املسـتخدم. ويــتم 
ر جوهرية. ي هذا الخصوص ال تعت رة وطويلة األجل. إال أن مخاطر معدالت العوائد    ا كمرابحة وودائع قص

ر أسعار الصرف    :مخاطر تغ
ـــــي قيمـــــة األدوات املاليـــــة بســـــبب التغيــــ ـــــر  ـــــي أســـــعار صـــــرف العمـــــالت األجنبيـــــة. تقـــــوم اإلدارة ـــــي مخـــــاطر التغ رات 

ـــي اتفاقيـــات تحـــوط عنـــد الحاجـــة، للحـــد مـــن مخـــاطر أســـعار صـــرف العمـــالت  تقلبـــات بمراقبـــة األجنبيـــة والـــدخول 
ـ تتعامـل  ي الريال السعودي وهـو العملـة األساسـية ال ر أسعار الصرف ، كما أن العملة الرسمية للمجموعة  تغ

امش بسيط مقابل الدوالر األمريكي.   ا املجموعة وسعره ثابت حاليًا و
  :مخاطر االئتمان

ــــى تكبــــد املجموعــــة ــــي مخــــاطر عــــدم  ــــا تجــــاه املجموعــــة ممــــا يــــؤدي إ اما ــــى الوفــــاء بال قــــدرة األطــــراف األخــــرى ع
لخسارة مالية. وتتكون األدوات املالية ال قد تعرض املجموعة ملخـاطر تركـز املديونيـة بشـكل رئيسـ مـن األرصـدة 

ي عـدد ا النقدية  ن. تقوم املجموعة بإيداع أرصد مـن املؤسسـات املاليـة ذات القـدرات  النقدية وحسابات املدين
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ــي كــل مؤسســة ماليــة. وال تعتقــد املجموعــة  ا املودعــة  االئتمانيــة العاليــة وتباشــر سياســة للحــد مــن حجــم أرصــد
ـــــا عرضـــــة ملخـــــاطر تركـــــز  ـــــرة مـــــن هـــــذه املؤسســـــات املاليـــــة. وال تعتقـــــد املجموعـــــة أ بوجـــــود مخـــــاطر عـــــدم كفـــــاءة كب

ي ما يتعلق بحسابات ا رى املديونية  ا املتنوعة (سكنية، مهنية، مؤسسات تجارية ك رك ن نظرًا لقاعدة مش ملدين
ى مناطق عديدة . ي مجاالت عمل متنوعة موزعة ع   ومؤسسات عامة) ال تعمل 

  :مخاطر السيولة
امـــات املرتبطـــة بـــاألدوات  ـــى األمـــوال الالزمـــة ملقابلـــة االل ـــي الحصـــول ع ـــي مخـــاطر تعـــرض املجموعـــة لصـــعوبات 

امـات مسـتقبلية. وال ا ملالية. تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري مـن توفرهـا بمقـادير كافيـة ملقابلـة أيـة ال
ا عرضة ملخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة. ر املجموعة أ   تعت

  

 ي توزيع األرباح  سياسة الشركة 
ى ت٤٤تنص املادة ( وزيع أرباح الشركة الصافية السنوية ) من النظام األساس لشركة اإلتصاالت السعودية ع

ى الوجه اآلتي:    بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى ع
% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا ١٠يجنب  -١ 

ى النظامي التجنب م بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال علمًا بأن هذا اال   يحتياطي قد بلغ الحد األع
   .م ولذلك تم وقف التجنيب٢٠١٠عام 

راح مجلس اإلدارة، أن تجنب نسبة من األرباح الصافية لتكوين  -٢ ى اق للجمعية العامة العادية، بناء ع
ي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.   احتياطي اتفا

ن  -٣ ى للمساهم ي بعد ذلك دفعة أو   %) من رأس املال املدفوع.٥تعادل (يوزع من البا
ى أال تتجاوز  -٤ ي تحددها الجمعية العامة ملكافأة مجلس اإلدارة ع يخصص بعد ما تقدم نسبة مئوية من البا
ن ٠٫٥( ى املساهم ي بعد ذلك ع ي األرباح بعد االقتطاعات السابقة، ويوزع البا ي املائة) من صا %) (نصف 

ي األرباح  ي هذا يرحل لالعوام القادمة أو كحصة إضافية  مع مراعاة ما تصدره وزارة التجارة من تعليمات 
  الشأن.

ى أن يتم توزيع األرباح املقرر توزيعها 45كما تنص املادة ( ) من النظام األساس لشركة اإلتصاالت السعودية، ع
ى أال يتجاوز  ي املكان واملواعيد ال يحددها مجلس اإلدارة ع ن  ى املساهم موعد توزيع األرباح شهرًا من تاريخ  ع

  إقرار الجمعية العامة للتوزيع.
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ي اجتماعه يوم الثالثاء   م ١٠/١١/٢٠١٥املوافق هـ ١٤٣٧/٠١/٢٨أقر مجلس إدارة شركة االتصاالت السعوديـة 
رة الثالث سنوات القادمة بداية من الربع الرابع من العام  وسوف يتم م، ٢٠١٥سياسة توزيع األرباح للشركة لف

ى خالل اجتماع الجمعية العامة القادم العتمادها، والذي سيتم االعالن عن موعده الحقا  .عرضها بإذن هللا تعا
ى أساس ربع  و ى حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد ع ى أساس الحفاظ ع ي سياسة توزيعات تقوم ع

يسنوي. سوف يكون توزيع األرباح للسنوات الثالث القادمة مت ى النحو التا ي ع   :ماشيا مع هذه السياسة، و
رة الثالث سنوات  م شركة االتصاالت السعودية بتوزيع ريال سعودي واحد عن كل ربع سنة، وذلك لف تل
ى أساس ربع سنوي، بحيث تخضع  ى ذلك، سوف تنظر الشركة بدفع توزيعات اضافية ع القادمة. وباإلضافة إ

ي للشركة والتوقعات املستقبلية هذه التوزيعات االضافية ملوا فقة مجلس االدارة بعد تقييم الوضع املا
ى الربع الذي  واملتطلبات الرأسمالية للشركة. ومن املرجح أن تتفاوت هذه التوزيعات االضافية من ربع سنة ا

ى أداء الشركة ي، يليه بناء ع ى التا ر بناء ع   :وسوف تظل سياسة توزيعات األرباح قابلة للتغي
ا الشركة   - ي ذلك البيئة التجارية ال تعمل  راتيجية وأعمال الشركة (بما  ي اس رات جوهرية    ).أي تغي
ن، األنظمة، التشريعات والضوابط املنظمة للقطاع وال تخضع لها الشركة   -   .القوان
امات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكاالت  -     التصنيف االئتماني، وال قد  أي ال

ى الشركة من وقت آلخر.      تكون ملزمة ع
 

 ر املحاسبة الدوليةخطة الت ى معاي  حول إ
ر املحاسبية الدولية بدأ من  ى تطبيق معاي ي التحول إ ن  ن القانوني ى قرار الهيئة السعودية للمحاسب بناء ع

م بالتعاقد مع احد املكاتب االستشارية  ٢٠١٥ام م. قامت الشركة خالل ع٢٠١٧الربع األول من عام 
دف تحديد و تحليل الثغرات  ر املحاسبة السعودية و الدولية و ذلك  ن معاي املتخصصة لعمل مقارنة ب

وبناء عليه وضعت   "الفروقات" املتعلقة بصناعة االتصاالت إن وجدت و تحديد الخيارات املناسبة لتعامل معها.
ا للتح ر املحاسبة الدولية بدأ من عام الشركة خط ى معاي م ، وتم التعاقد مع احد املكاتب العاملية  ٢٠١٦ول إ

علما بان خطة الشركة ال ، املتخصصة الستكمال مراحل التطبيق وتقديم الدعم و املساندة الفنية خاللها 
ي تتضمن التطبيق املبكر للمعيار املحاس  ي  ملعيار املحاس(املشتقات املالية) و ا  ٩رقم الدو رقم الدو

ي عام   ١٥ ى  رمة مع العمالء) و اللذان سيتم تطبيقهما بإذن هللا تعا م.  ٢٠١٨(االيرادات من العقود امل
ى   وعليه ر املحاسبة الدولية ع ى تطبيق معاي تم اعتماد خطة التحول والبدء بالتنفيذ وسوف يتم بإذن هللا تعا

     م.  ٢٠١٧ا الشركة ابتداء من أول يناير التقارير املالية ال ستصدره
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ر املحاسبة الدولية ى معاي ي التحول ا ي خطة الشركة و برنامجها    :فيما ي
 

ر املحاسبية السعودية بالدولية :  ي : مقارنة املعاي  املرحلة أألو
- .  تحديد و تحليل الفروقات و دراسة أثرها املحاس و الزكوي و الضري
رها. تحليل البدائل - ر املحاسبية و تفس ي املعاي  و االستثناءات املتاحة 
ا املحاسبية و  - اختيار السياسات املحاسبية املناسبة بما يتما مع طبيعة نشاط الشركة و أنظم

 يحقق عرض أفضل للمعلومات املالية.
 

  املرحلة الثانية : أتخاذ االجراءات املناسبة لتنفيذ التطبيق :
  حاسبية و توافقها مع السياسات املحاسبية للمجموعة.تحديث السياسات امل -
ا. -   إعداد مسودة القوائم املالية و االفصاحات املتعلقة 
ي أنظمة الشركة . -   وضع خطة لتحديد أي تعديالت مطلوبة 
   وضع خطة تفصيلية للتحول و اعتمادها. -

 

 املرحلة الثالثة : تنفيذ التحول " التطبيق" :
ر الدولية . تعديل األنظمة و عمل - ا ملتطلبات املعاي   االختبارات املناسبة لتحقق من مقابل
رتيبات الالزمة لذلك. -  تحديد العناصر ال تتطلب قياس القيمة العادلة و اتخاذ ال
 

 املرحلة الرابعة : ما بعد التحول " التطبيق":
 م. ٢٠١٦أعداد القوائم املالية االولية الربعية لعام   -
 م. ٢٠١٦املالية السنوية لعام أعداد القوائم   -
 م. ٢٠١٧أعداد القوائم املالية االولية للربع األول  -
ي للشركة. -       مراجعة تلك القوائم و اعتمادها من قبل املراجع الخار
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 ي الناتج الوط    املساهمة 
ـــي الـــوط منـــذ عـــام  ـــي النـــاتج املح ي مســـاهمة شـــركة اإلتصـــاالت الســـعودية  ايـــة العـــام  م٢٠٠٠بلـــغ إجمـــا ـــ  وح

ــر مــن ٢٠١٥ مليــار ريــال ســعودي ويمثــل هــذا املبلــغ الرســوم الحكوميــة املدفوعــة للدولــة ونصــيب الدولــة  ١٣٨م أك
  من األرباح السنوية.

 
 

 التوقعات املستقبلية –ج 
ى  ر التوقعات املستقبلية إ ي السوق والتقدم التق أنتش رات الجديدة  ى  التغ مات خدترتكز بشكل رئيس ع

ى ، ومما يعزز ذلك البياناتاملعطيات وحلول  عدة مرات شبكة االتصاالت السعودية تضاعف حركة البيانات ع
ا بطرق مدروسة شجع خالل السنوات القليلة املاضية وهو ما  ي توسيع شبك ا  ى تعزيز استثمارا الشركة ع

ى أن ، وفق أفضل التقنيات لتنويع وتطوير القطاعات االقتصادية تخلق خطة التحول الحكومي الرامية إضافة إ
ي ، واعدة للشركةفرص نمو  ا و وتنويع تعزيز تواجدها لتستثمرها  ي مجاالت تطوير منتجا ا والدخول  خدما

ي تحقيق كما أن . جديدة لتقديم خدمات متكاملة ي الشركة  راتيجية س ا االس ى الدخول قد توجها يحفزها ع
ي ، آخذين باألعتبار اَ حلًيا وإقليمياستثمارات مدروسة مي  ي قوة مركزها املا ، والريادة السوقيةوالتق والجغرا

ا الحالية وتعزيز االستفادة من أصولهامع استمرار  ي متابعة ومراجعة استثمارا   .الشركة 
 

  

راتيجي - د   ةالتوجهات اإلس
راتيجية جديدة للت ي تقنية املعلوماتشرعت شركة اإلتصاالت السعودية بتنفيذ اس  حيث ،واإلتصاالت م 

ى ن الخدمات والحلول تبوأ   “ دف رؤية الشركة إ ي تقنيات االتصاالت واملعلومات من خالل تأم موقع الريادة 
ري مجتمعنا ى :، ” الشاملة واملبتكرة لنكسب ثقة عمالئنا ون راتيجية ع   - وترتكز االس

  تل احتياجات العمالء.  بناء شبكة اتصاالت ذات جودة عالية -
ي تقديم خدمات و تقنيات االتصاالت واملعلومات لقطاع األعمال -   .تحقيق الريادة 
راتيجية. - ي االستثمارات االس   التحول 
  تعزيز كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية واالستغالل األمثل لألنظمة الرقمية . -
   .تنظيميةتعزيز العالقات اإليجابية والتفاعلية مع الجهات ال -
  استمرارية تقديم الحلول املبتكرة ذات القيمة املضافة للعمالء. -
ن تجارب العمالء لزيادة مستوى الر عن الخدمات -   .تحس
ى املهارات و االرتباط امل للقوى العاملة - رك ع    .تطوير القدرات الداخلية وال
ي من خالل استغالل الفرص  -  .جديدةالالتوسع السو
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 د البشرية املوار  – هـ
راتيجية وال تمثل ٢٠١٥تركزت اعمال املوارد البشرية خالل العام ى اتمام مشاريع املوارد البشريه االس م ع

ى حدًا سواء  ا ع ر تمحورًا حول عمالؤها وموظف ي جعلها أك نقلة نوعية لشركة االتصاالت السعودية وتساهم 
رامج و كان من ابرز وقد    :هاتم إنجاز العديد من ال
 برنامج اعادة هيكلة قطاع االعمال  
راتيجية قطاع االعمال بشكل يمكن معه توجيه جهود هذا القطاع الهام - لتلبية متطلبات  تم اعادة رسم اس

ى وجه الخصوص املدن الذكية.  ي القطاع  الحكومي والخدمي واملؤسسات وع   التوسع املتوقع 
ى  بما يساعدبدائل الهيكلية املتاحة إلعادة هيكلته تم تقديم تصور تنظيم ملكونات هذا القطاع وال - ع

ي صناعة االتصاالت   .وتم اعتماده تحقيق الريادة 
ى الشكل التنظيم الجديد لقطاع االعمال،  -  .إعادة تصميم الوظائف لعكس املستجدات الهيكليةتم بناء ع
 ى الهيكل الجديد ن ع ن املوظف    تنفيذ تسك

ى تنفيذ مشروع  ى الوظائف املعتمدة ضمن الهيكل الجديد تم العمل ع ن جميع موظفي الشركة ع تسك
م.  ى مختلف مستويا ن ع ن املوظف ر محددة ومعتمدة تضمن تحقيق العدالة والشفافية ب   واملعتمد ووفق معاي

 تحديد فائض العمالة   
ى الهيكل الجديد تحديد (فائض العمالة) وذلك وفق م ن ع ر وضوابط تعتمد تم من خالل مشروع التسك عاي

ي برنامج  دافهم  ى تحقيق أهداف وتطلعات الشركة من عدمه، وتم إس ن ع ى مدى قدرة أولئك العامل ع
ي العام  ن القوى العامله الذي نفذ     . م٢٠١٥تحس

 ي ر الثقا   التغي
ن وذلك ملعرفة نقاط الضعف والقوة املوجودة بالشركة - رك للموظف   .عمل ورش مجموعات ال
ن بخصوص (أخالقيات العمل، األمن ت - ر  تتعلق بتوعيه املوظف صميم  وارسال عدد من  رسائل التغي

   .والسالمة، ..) باستخدام مركز الرسائل ورسائل الجوال
  .التواصل مع قيادات الشركة ملتابعة تطبيق القيم والسلوكيات -
ى مستوى الشركة لعمل وتنفيذ خطة ال) ١٤( املشاركة بعدد - ر الالزمة إلنجاح املشروعمشروع ع    .تغي
 برنامج عمولة املبيعات (تستاهل(  

انطالقا من أهمية تحف  موظفي املبيعات و تحقيقا لقيمة "املوظف أوال"، تم إعادة تصميم برنامج عمولة 
ى (تستاهل ر مسماه إ لك )املبيعات (حافز) و تغي ي املس ي قطا و  حيث تم مراعاة طبيعة األنشطة املختلفة 
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األعمال بتصميم هياكل عمولة تتناسب وطبيعة النشاط و بما يخدم أهداف الشركة و املوظف و يعزز ثقافة 
  رضا العميل.

 برنامج إدارة األداء الوظيفي  
ي - ى رابط الشركة الداخ ر األداء وإطالقها ع تضم املكتبة أهداف ومؤشرات أداء  .IGATE إنشاء مكتبة معاي

ي املست ي العائالت الوظيفية لجميع املناصب  ويات اإلدارية مدير إدارة ومدير شعبة، وكذلك لجميع املواقع 
ا وتنقيحها بشكل مستمر ر القياديه ويتم تحدي   .غ

ى األهداف الوظيفية و املؤسساتية - رك ع ن آلية تقييم مدراء العموم و جعلها تتسم باملوضوعية و ال   .تحس
ي إدارة األداء الوظيفي بما يتناسب مع توجهات تحديث سياسات إدارة األداء لضمان  - العدل و اإلنصاف 

راتيجية   .الشركة االس
ن ثقافة األداء الوظيفي عن طريق ندوات تثقيفية، حمالت إعالمية، ونشرات تعريفية  - ي وتحس زيادة الو

  .خالل العام
ي تطبيق النظام وفق افضل املمارسات  - ي ملمارسات الرؤساء  العاملية (التخطيط، التصحيح التدري

  .)التوثيق، القياس
 املزايا و السياسات  

ي ممارسات  رات املستمرة  ا و اعتبارا للتغي اعتبارا ملا تبنته الشركة من قيم تجعل املوظف ضمن أولويا
الشركات السعودية من جانب املزايا و السياسات، تمت مراجعة وتطوير سياسات املوارد البشرية ونظام 

  لعكس التوجهات الجديدة لتتوافق مع تلك املستجدات.  الشركةي املكافآت 
 برامج  تدريب وتطوير املوارد البشرية  

ي ن، و دف فئات محددة من املوظف  تم اطالق برنامج "مساري" والذي يحوي عدة مسارات تطويرية تس
ي:   كالتا

ن الجدد حدي التخرج -  .برنامج "طموح" وهو مخصص للموظف
 ." وهو مخصص الكتشاف وتطوير قيادات املستقبلبرنامج "واعد -
ي الشركة.  - رات  ن الخ دف لتوط ر" الذي   برنامج "خب

ي اعداد قيادات والذي من ناحية أخرى تم البدء بتطبيق برنامج التعاقب الوظيفي بمنهجيته الجديدة  يساهم 
ي الشركةمؤهل ي مناصب عليا  ية لتطوير املوارد البشرية تشمل تطوير كما تم البدء بتصميم برامج شمول، ة لتو

ي الوظائف التخصصية ولحدي التخرج كما تم تحديث  ن ولشاغ ن واملدراء وبرامج خاصة للموهوب القيادي
ا  )١٬٩٩١( م تم عقد٢٠١٥وخالل عام  .برنامج اإلحالل الوظيفي متدرب  )١٤٬٥٥٣(فعالية تدريبية استفاد م
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رامج االدارية والشهادات الدولية  شملت العديد الشركة، من موظفي رامج الفنية التخصصية، وال من ال
ية والتدريب االداري  ي مجاالت اللغة االنجل ي  روني والتفاع ى برامج التدريب االلك املتخصصة. باإلضافة ا

ا   (EF, Harvard , Skillsoft) واملتخصص   .موظف )٢٬٢٠٠(استفاد م
 ن   برنامج قروض املوظف

، كما تم اعتماد تعديل سعودي ريال ٣٠٫٤٨٨٫٠٢٠ ) موظف بمبلغ١٦٦قروض السيارات و استفاد منه ( برنامج
ي تنفيذها خالل العام     .م٢٠١٦سياسة القروض السكنية ملوظفي الشركة عن طريق البنوك وسيتم البدء 

 صندوق الحاالت الخاصة  
ن الط لعام حالة طبية متنوعة من صندوق الحاالت ال )٤٢٤( تم تغطية عدد ر مغطاه بوثيقة التأم طبية غ

ي تكلفة ٢٠١٥   . سعودي ريال ٥٫٠٠٠٫٠٠٠م بإجما
 ي   برنامج صندوق التكافل االجتما

دف لتنمية أواصر األخوة  ي والذي  ا لصندوق التكافل االجتما ي تبن استمرت شركة االتصاالت السعودية 
ن من منسوبي الشركة رك ي العمل من  والتعاون والتكافل للمش رض زمالءهم  ي تذليل ما قد يع واملساهمة 

ن وتقديم القروض  ر املرتجعة للمستحق ى تقديم اإلعانات املادية غ صعوبات معيشية، ويقوم الصندوق ع
رنامج، وساهمت الشركة بمبلغ ن بال رك ى من  ٥ الحسنة املرتجعة للمش ي السنة األو مليون ريال سعودي 

ي   .مليون  ريال سعودي ٢ م و دعم سنوي قدره٢٠٠٥العام  تأسيس الصندوق 
ي مبلغ وقدره٨٠م قدمت الشركة عدد (٢٠١٥وخالل عام  ر مرتجعة بإجما ريال  ٨١٠٫٠٠٠ ) منحة تكافلية غ

ي مبلغ وقدره١٬٠٧٦وعدد (سعودي  رد بإجما   . سعودي ريال ١٩٫٥٢٢٫٨٣٧ ) قرض حسن مس
 رقيات   ال

ن  ى ترقية املوظف ى مصلحة تم العمل ع ى خطة القوى العاملة الجديدة وفقا لآللية املعتمدة املبنية ع ع
ي ّان واحد وخالل عام  ) موظف وتم تعديل درجات املؤهالت لعدد ٢٬٤١٠تم ترقية (م ٢٠١٥الشركة واملوظف 

  .) موظف٥١٠) موظف، وتعديل راتب لعدد (٣٥٣(
 برنامج استقطاب الكفاءات السعودية   

، وقد تم تنفيذ العديد من حمالت التوظيف املحلية م٢٠١٥) موظف بالعمل خالل العام ٣٣٢(عدد تم التحاق 
ن امللك عبدهللا بن  ن الشريف ي برنامج خادم الحرم و الخارجية الستقطاب الكفاءات الوطنية من خري

ي الجامعات املحلية، كما وقد اطلقت الشركة مؤخرا برنامج  ي وخري (نافس)  عبدالعزيز لالبتعاث الخار
ى الوظائف الشاغرة  ن للتقديم ع الخاص بموظفي الشركة والذي يتم من خالله اتاحة الفرصة لجميع املوظف
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رنامج. ى استفادة  بالشركة وفق الضوابط املعتمدة لل طالب من برامج التدريب ) ٢٬٢٣٨عدد (باإلضافة ا
ن الشركة وصندوق التعاوني و التدريب التطبيقي و التوظيف الصيفي. وفيما يخص الت عاون القائم حاليا ما ب
ى ما يقارب من اية العام  سعودي ريال ١٤٫٠٧٢٫٠٥٤ تنمية املوارد البشرية فقد تم حصول الشركة ع ب

 م.٢٠١٥
  

  االجتماعية املسؤولية – و
ر االتصاالت وتقنية  ى تسخ راتيجية املسؤولية االجتماعية لدى شركة االتصاالت السعودية إ دف اس
ن وربط  ي من أجل تمك ا لتكون محفز التطوير االقتصادي واالجتما ر رؤي املعلومات لخدمة املجتمع، ع

رة الشركة، ٢٠١٥حلول تقنية. ويمثل عام بخدمات و املجتمع والقطاعات املختلفة فيه  ي مس ة  م خطوة متم
  رالرئيسة التالية:املحاو حيث حفل بالعديد من املساهمات والنشاطات املجتمعية ال تركزت 

 :ريادة شباب األعمال  
روة املعدنية واملؤسسة الشركة ساهمت  - رول وال ي تأسيس معهد ريادة االعمال بالتعاون مع وزارة الب

ر مركز  ، ويعت ي  اوطني االعامة للتدريب التق وامل تحت مسم معهد ريادة األعمال الوط ر رب غ
ن  ي مساعدة الراغب رة واملتوسطة من ممارسبمتخصص  ة العمل الحر وأصحاب املشاريع الصغ

ن.  الجنس
ى االبتكار لتكون  INSPIRE Uالشركة  أطلقت - أول حاضنة أعمال للمشاريع التجارية الناشئة ال تركز ع

ي مجال تقنية املعلومات واالتصاالت ي اململكة العربية السعودية ومنطقة الشرق األوسط  الرقم 
  .وشمال أفريقيا

ي  ٢٠١٥ي منتدى شباب وشابات االعمال الشركة  تشارك - ى دعم الشباب والشابات  والذي يركز ع
م من خالل استضافة  مجال االعمال الحرة ويقدم لهم املنصة املناسبة لعرض افكارهم وانتاجا

رى باملنطقة، لتب تلك االفكار واملنتجات الخاصة بالشباب والشاب ات، العديد من الشركات الك
ن الشباب لتحويل اعمالهم وافكارهم لفرص استثمارية  ن السوق املحلية وب وليصبح حلقة الوصل ب

 جيدة وتقديم االستشارات والدعم لهم.
قيم بتنظيم من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أي مؤتمر أطلق مشروعك والذي املشاركة  -

رنامج بادر لحاضنات التقنية ى .ممثلة ب املؤتمر الذي تضمن مجموعة من حلقات النقاش،  ويس
رة  ي قطاعات املنشآت الصغ ى التوجه للشباب ورواد األعمال  رامج التدريبية، وورش العمل، إ وال
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ى مستويات التدريب والتحف للشباب، من أجل إطالق مشاريع تجارية  دف تقديم أع واملتوسطة، 
 ناجحة وذات قيمة اقتصادية.

) والذي يعد أوملبياد مصغر خاص برواد STC(تحدي  Get in the Ringفعاليات برنامج ة الشركنظمت  -
 عمال.األ 

راتيجية مع شركة عرب نت ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الشركة وقعت  - اتفاقية شراكة اس
ي املنطقة وإنشاء منصّ  دف إنماء الصناعة الرقمية  ر وبرنامج بادر لحاضنات التقنية  ات مباشرة وغ

ر فرص عمل للشباب.  مباشرة للتواصل والتعّلم، ودعم شباب االعمال إلنشاء شركات جديدة وتوف
 :التعليم والتدريب  

ن لحملة هدية املعرفة واملوجهة لالشركة دعمت  - ر تزويد ي املطلبة املحتاج ألف جهاز  ١٣دارس ع
ي رنت  ةمجانيشرائح ب كمبيوتر لو ربية والتعليم  ى الطالبتم توزيعها علإلن بالتعاون مع وزارة ال

 رامكو.أوشركة 
ر سلطان وشركة هواوي السعودية اتفاقية إلنشاء اكاديمية تدريبية ضمن الشركة وقعت  - وجامعة األم

ى  ة تعمل ع دف إعداد كوادر وطنية متم مشروع برنامج امللك سلمان للتعليم من أجل التوظيف 
 أهم التقنيات الجديدة.

تم الشركة ت نظم - برامج تعليمية وتثقيفية لألسرة بالتعاون مع أكاديمية األسرة للتدريب واالستشارات 
ي املجال األسري وبناء قدرات األسرة وتقديم الدعم واالستشار  ن  للمنظمات  اتبتطوير ودعم العامل

ي املجال.  والهيئات العاملة 
 :الصحة والتنمية االجتماعية 

ا السنوية مؤسالشركة  تدعم - ر جائز ى ع ي مؤسسة مجتمع مدني تس سة سعفة القدوة الحسنة، و
اهة، لجعلها قدوة لآلخرين  ي مجال الشفافية وال ي اململكة العربية السعودية  ى إبراز األدوار املضيئة  إ

ا ا والحرص عل  .لالستفادة م
ر مكة" الشركة  تدعم - ري من خالل مشروع وقف عمالء االتصاالت السعودية "خ االستثماري الخ

ي  ن، ويتم االستفادة من هذا العائد  العائد من رسائل الهاتف الجوال لصالح لجمعية االطفال املعوق
ري، وهو عبارة عن برج سك تجاري  إنشاء برج عمالء شركة االتصاالت السعودية االستثماري الخ

ى مساحة  ١٢بارتفاع  ي ٢٥٠٠طابقا، ويقام ع ر مربع  رج  مكة املكرمة. م اء من تشييد ال وبعد االن
 سيتم االستفادة من عوائده لتمويل برامج ومبادرات الجمعية.
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ي الثاني ملستلزمات االشخاص ذوي االعاقة الشركة رعت  - والذي أقيم  م٢٠١٥املعرض السعودي الدو
ي للمؤتمرات واملعارض  .ي الرياض باملركز الدو

ي وخدمة األفراد ذوي اإلعاقة الذي أقيم بمقر جمعية ملتقى وسائل الالشركة رعت  - تواصل االجتما
ن بالرياض   .االطفال املعاق

ري الشركة رعت  - رية للطعام (إطعام)  "رواد حفظ النعمة"املشروع الخ بالتعاون مع الجمعية الخ
ي املطاعم املنتشرة داخل املوالت التجارية. ى بقايا الوجبات الغذائية    للمحافظة ع

رع بالدم تحت شعار الشركة ت ظمن - ي إنقاذ حياة "حمالت للت رع وساعد  مد ذراعك وساعد.. ت
ن ، كل من وذلك بالتعاون مع  "املحتاج مدينة امللك فهد الطبية ومستشفى امللك فيصل التخص

ن، انطالًقا من دور  ا االجتماعية. STCلصالح املر واملصاب   ي استشعار مسؤولي
ر  ايلمفالشركة رعت  - ي  اً قص ي  عن عاصفة الحزم مساندة لجنودنا البواسل وتضامنا مع وطننا الغا

 الدفاع عن حدودنا.
ن الشركة رعت  - ى ضيوف خالل موسم الحج كما كمامات طبية وتوزيع تأم قامت بتوزيع مظالت ع

  الرحمن.
يالشركة نفذت  - ي قنوات التواصل االجتما   :حمالت توعوية 

o لحفظ النعم  
o ات االوليةاإلسعاف  
o مواجهة الشائعات والتعامل مع البيانات واملعلومات األمنية  
o كيفية استخدام طفايات الحريق 
o  طرق االنعاش القل الرئوي 
o حملة توعوية لتفادي أخطار الكهرباء 
o  ي حاالت الطواري  حملة إلرشادات االخالء 

 :األيام العاملية  
 اليوم العالم للدفاع املدني -
 كري اليوم العالم للس -
 اليوم العالم للغة العربية -
 اليوم العالم لإلعاقة -
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 اليوم العالم للتمي العنصري  -
ن -  اليوم العالم ملكافحة التدخ
 :الشباب والرياضة 

 لشباب والرياضة من خالل املساهمات التالية:ل برامج ونشاطاتشركة االتصاالت السعودية قدمت 
 رعاية اتحاد كرة القدم السعودي -
نرعاية مساب - ن الشريف  قات كأس خادم الحرم
ي العهد السعودي -  رعاية مسابقة كأس و
 رعاية كأس السوبر السعودي -
  رعاية دوري األحياء -
ي االتحاد السعودي -   رعاية لجنة الحكام 
 رعاية املنتخبات السعودية -
ن - رف   رعاية تقنية لدوري عبداللطيف جميل للمح
راتيجية مع مجموعة إبرام  - ر قنوات" MBCاتفاقية شراكة اس  MBC PROومحورها الشباب والرياضة ع

SPORTS" 
ريات  - ن من ك ر يونايتد ونادي ريال مدريدهما ندية العاملية األ رعاية اثن حيث تقدم  ،نادي مانشس

ي اململكة العربية السعودية، بمالشركة  ا  وجب هذه االتفاقيات خدمات ومحتوى حصري لعمال
ى البحرين والكويت ع ر شرك ڤيڤا البحرين وڤيڤا الكويت. وتشمل هذه الخدمات التطبيقات، إضافة إ

واملحتوى الحصري، وتذاكر املباريات، وفرص للسفر مع نجوم الفريق، كما تقدم لقطات من قناة ريـال 
ى تمدريد، و  ر يونايتد ع رها من الحقوق الحصريةإبث تلفزيون مانشس مثل عرض إعالنات  ،نفجن، وغ

ي مل ي كل مباراة. ١٢عب ريـال مدريد ملدة الشركة    دقيقة 
دف  ر  هذه الرعاياتمن خالل الشركة و ى توف ى منحهم الفرصة إ ا إضافة إ محتوى ريا جاذب لعمال

ن. ى مدريد لحضور مباريات الفريق ر أو إ ى مانشس   للفوز بعشرات الجوائز للسفر إما إ
ر مشاهدة املبالشركة محليا، عملت  ى توف ا مجانا وبشكل حصري أينما كانوا سواء داخل ع اريات لعمال

ر    لكرة السعودية "دوري بلس".اتطبيق اململكة العربية السعودية أو خارجها ع
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ي طريق مفهوم املسؤولية االجتماعية واالستدامة تحرص كل  ر  ي تس ختامًا، فإن شركة االتصاالت السعودية و
ى أن تواكب خطط التنمية  ي بالفرد وأسرته ومجتمعه، وفق قيمها الحرص ع ي اململكة العربية السعودية للر

ا وخططها وأهدافها. راتيجي   واس
  

   خدمة حجاج بيت هللا الحرام - ز
ا للجوال مع موسم حج  االتصاالت السعوديةشركة رفعت  ي كل من مكة املكرمة واملدينة  ١٤٣٦سعة شبكا هـ 

ى  ر من املنورة واملشاعر املقدسة ا ى شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، وسجلت  ٢٧أك مليون مستخدم ع
ى  ى االطالق، ع ي تاريخ الحج ع ي مكة املكرمة واملشاعر املقدسة هذا العام أفضل مؤشرات أداء  الشبكة 

ر من  ى أك ى ساعات الحج الذروة إ ج عام ٪ مقارنة بموسم ح٥٧الرغم من ارتفاع الحركة الدولية خالل أع
مجانا لعمالء خطوط  ةالدوليوالرسائل الشركة خدمات االتصال  لعرضوجاء هذا االرتفاع نتيجة ، هـ.١٤٣٥

ى ساعة  ٢٤سوا زيارة ملدة  ن خالل موسم الحج، كانت املرة األو ي الحرم املكي سقوط  ةعقب حادثمرت الرافعة 
، وجاء تقداحادثة الثانية عقب الشريف و  ي مشعر م   واجتماعية.يم ذلك العرض ألسباب إنسانية لتدافع 

ي  اكما سجلت الشركة ارتفاع ٪. وارتفعت ٣٣بنسبة  هـ١٤٣٥حج العام مقارنة بموسم ي عمالء التجوال الدو
ي م يوم عيد حج العام املا زيادة فاقت  ى الجيل الرابع لتسجل خالل ساعة الذروة  حركة البيانات ع

ي مكة املكرمة واملشاعر املقدسة  ٪ عن العام الذي قبله.٥٤٣ وبالرغم من ارتفاع املعدل اليومي لحركة البيانات 
٪ طوال ٩٩٪، إال أن معدل نجاح كافة الخدمات الصوتية والبيانات لم يقل عن ١٢٣عن العام املا بنسبة 

ى نظم االشارة املح ي العالم ع ي الحسبان التحدي الفريد من نوعه  لية والدولية الذي أيام الحج مع األخذ 
امن مع  ي داخليًا بال ن ذروة التحديث املستمر لتحركات الحجاج من عمالء التجوال الدو يشكله وقوع الشبكة ب

رة إجازة الحج.   ذروة التحديث املستمر لعمالء الشركة املسافرين خارجيا أثناء ف
م كما ا بشرف خدم ي خدمة ضيوف الرحمن إيما هو الحال باألعوام املاضية، مع  وتعكس جهود الشركة 

ى تحقيق أفضل العوائد البيعية املتاحة، وب سعار تنافسية، حيث وفرت الشركة أجهزة جوال أالحرص ع
ن الذين يحملون الشعار ، كما اقتصادية تناسب الحجاج ا الثابتة واملتنقلة والباعة الجائل نشرت الشركة مكات

م بمواقع تواجد الحجاج، الرسم للشركة وببطاقات رسمية، لتق ي خدم ن  ديم الخدمات للحجاج وللعامل
م.   وأثناء تنقال

ى عرفات مرورا بمزدلفة، ورفعت سعة إالتغطية الكاملة ملسار قطار املشاعر املمتد من م الشركة كما وفرت 
ن املشاعر، وشيدت  الشبكة بمنطقة املسارات املخصصة للقطار تلبية للكثافة الهائلة أثناء انتقال الحجاج ب

ر من العام املنصرم  املئات من املحطات القاعدية لتغطي منطقة مكة املكرمة واملشاعر واملدينة املنورة بشكل أك
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ي املناطق املحيطة بالحرم لتعزيز قوة مع الثاني والثالث،  نوالداعمة للجيل توسعة مواقع محدثة وجديدة 
ي املناطق ذات الكث افة البشرية، مثل توسعات الحرم املتواصلة، ومنطقة أبراج وقف امللك الشبكة والسعات 

ا، كما وفرت تغطية شاملة لجميع األنفاق املحيطة بمنطقة  رى القريبة م عبدالعزيز وعدد من الفنادق الك
رها من  الحرم بحلول ذكية، ووفرت للمشاريع املحدثة تغطية بخدمات االتصاالت األلياف البصرية وغ

  ات.الخدم
ي تحقيق الشبكة وشاركت الفرق امليدانية بتحقيق نجاح ميداني ألعمال  ي الحج، وكانت عاماًل مساندًا 

ي املشاعر املقدسة ومكة املكرمة، ووجهت الشركة  االنسيابية موظف  ٥٠٠٠الواضحة لحركة االتصاالت 
رة، وحق ا الفنية الواسعة والكب ى جانب إمكانا قياسية قت وهلل الحمد نجاحات وأرقام إلنجاح أعمال الحج، إ

ي الحج ى  بخطة شاملة لنقل حركة االتصاالت الصادرة والواردة  هـ١٤٣٦كما تم حج عام ، تسجل للمرة األو
ن مجموعة إمن و  ى مكة املكرمة واملشاعر املقدسة لداخل اململكة ودول العالم ونجح التنسيق والتعاون ب

ي الدول ال تعمل ف ى الشركة  ا مثل الكويت والبحرين، حيث حصل عمالء الشركة من حجاج هذه الدول ع
م  رة الحج. خاللعروض تسويقية تالئم احتياجا   ف

ى االستعدادا ي كل عام ع املبكرة للشبكة من تخطيط وتصميم وتنفيذ ألعمال التوسعة  توتعمل الشركة 
اء موسم الحج ح بدا وإضافة مجموعة من الخصائص الذي يليه ية حج العام ومتابعة املشاريع بدقة منذ ان

ي هذا "تجربة العميل"املبتكرة للشبكة الستيعاب املزيد من الحركة واالستغالل االمثل للموارد ورفع مؤشر  ، و
ي مختلف  ى مدار العام مع مختلف القطاعات بالشركة  العام تم إحداث إدارة خاصة بالحج والعمرة تعمل ع

ما.شئون الحج ال  عمرة والخدمات املتعلقة 
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  ثانيًا : مجلس إدارة الشركة 
 تكوين املجلس وتصنيف أعضائه  
عــــدد أعضــــاء مجلــــس إدارة الشــــركة بتســــعة أعضــــاء، وهــــو مــــا يتوافــــق مــــع الئحــــة للشــــركة النظــــام األساســــ  حــــدد

ي  ــي العــام املــا انتخــاب مجلــس إدارة جديــد م ٢٠١٥حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق املاليــة، وقــد تــم 
ي قائمة بأسماء أعضاء مجلس ميالدية م وملدة ثالث سنوات٢٨/٤/٢٠١٥ي  سادسةللدورةال ن الجدول التا ، ويب

ي دورته ال ـي السـوق املاليـة سادسةإدارة الشركة  ـي الشـركات املسـاهمة املدرجـة  ـي مجـالس اإلدارة  م  ، وعضوي
ر املدرجة     .وغ

ر املدرجةعضوية أعضاء مجلس  ي الشركات املساهمة األخرى املدرجة وغ  اإلدارة 

 
  
  

אא אאא אאא 
א 

 


 


١
 عبد هللا بن حسن العبد القادر / الدكتور 

 رئيس مجلس اإلدارة، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس
رشيحات واملكافآت  لجنة ال

ال يوجد  سنابل لالستثمار 
 الشركة السعودية للتنمية واالستثمار التق  

  √    

٢
  طه بن عبد هللا القويز/  األستاذ

عضو املجلس، رئيس لجنة االستثمار،  نائب رئيس
رشيحات واملكافآت   لجنة ال

  بنك الجزيرة 

  روكيماويات   شركة كيان السعودية للب

 املالية شركة دراية 

 ران   الشركة السعودية لهندسة وصناعة الط
  
  √    

  خليل بن عبد الفتاح كرديالدكتور / ٣
 عضو لجنة املراجعة

 شركة امانتيت العربية السعودية   شركة عودة كبيتال    √    

٤
ركياألستاذ /    عمر بن محمد ال

رشيحات ، عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة ال
واملكافآت 

ال يوجد ال يوجد   √    

  خالد بن عبد العزيز العرفج/ الدكتور ٥
    √    ال يوجد الشركة السعودية للصناعة والتغليف االستثمارعضو لجنة  ،عضو اللجنة التنفيذية

  األستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان٦
  االستثمارعضو لجنة  ،لجنة املراجعة رئيس

 شركة سافكو 
 الشركة السعودية للصناعات االساسية (سابك(  

 شركة السعودي الفرنس املالية    √    

٧
ي العذل  األستاذ / صالح بن ع

رشيحات واملكافآتعضو لجنة    ،ال
  عضو لجنة االستثمار

 لالستثمار بنك السعوديال  رات الخاصة   √  √   الشركة السعودية للمخت

  األستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز مازي ٨
ال يوجدار، عضو لجنة االستثمعضو اللجنة التنفيذية  شركة االستثمارات النقدية   √  √  

٩
 الدكتور / إبراهيم بن عبد الرحمن القا

رشيحات ، عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة ال
واملكافآت 

ال يوجد ال يوجد   √  √  



 

٤٤  

م٢٠١٥التقرير السنوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهم شركة االتصاالت السعودية لعام 

 

ي اجتماعات املجلس    واللجان مشاركة األعضاء 

  :ي عدد اجتماعات مجلس اإلدارةأواًل ن الجدول التا وحضور الدورة الخامسة، لجان املتبقية منوال يب
رة من  م٢٠١٥خالل العام  األعضاء لتلك االجتماعات ى ١/١/٢٠١٥للف   م.٢٧/٤/٢٠١٥م إ

رة:خالل  عقد املجلس سبعة اجتماعاتوقد         هذه الف

  اسم عضو مجلس اإلدارة  م

رة من  ى ١/١/٢٠١٥رقم وتاريخ االجتماع خالل الف   م٢٧/٤/٢٠١٥م إ

مو 
ملج

ا
  ع

٤٦  ٤٥  ٤٤  ٤٣  ٤٢  ٤١  ٤٠  

١٩/١/
٢٠

١٥
  م

١/٢/
٢٠

١٥
  م

٢٣/٢/
٢٠

١٥
  م

٢٥/٢/
٢٠

١٥
  م

١٥/٣/
٢٠

١٥
  م

٣٠/٣/
٢٠

١٥
  م

١٩/٤/
٢٠

١٥
  م

رعبد هللا بن  املهندس/ عبد العزيز ١   ٧    الصق
 ٦     األستاذ/ محمد بن عبد هللا الخرا٢
 ٧     األستاذ/ محمد بن صالح الدهام٣
ي الحسن٤  ٧     األستاذ/ إبراهيم بن ع
 ٧     الدكتور/ حمد بن سليمان القسومي٥
 ٧     األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان٦
 ٦     املهندس/ محمد بن عمران العمران٧
 ٧      الضحيان األستاذ/ محمد بن ضحيان٨
ي العذل  ٩  ٧     األستاذ/ صالح بن ع

ي ال املجلسويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض اجتماعات    .سفرلدوا

  اللجنة التنفيذية

راملهندس / عبد العزيز بن عبد هللا   ١   رئيساً   الصق
ي األستاذ   ٢   عضواً   محمد بن عبد هللا الخرا / معا
ي األستاذ   ٣  عضواً   صالح الدهام محمد بن / معا
  عضواً   حمد بن سليمان القسومي/  الدكتور   ٤
 عضواً   محمد بن عمران العمران / املهندس   ٥

رة من ى ١/١/٢٠١٥عقدت اللجنة اجتماعَا واحدَا خالل الف   م٢٧/٤/٢٠١٥م إ

אא املجموع  ١٧  
  م٢٣/٢/٢٠١٥

راملهندس / عبد العزيز بن عبد هللا   ١   ١   الصق
  ١   محمد بن عبد هللا الخرا  / األستاذ  ٢
  ١   محمد بن صالح الدهام / األستاذ  ٣
  ١   حمد بن سليمان القسومي/  لدكتور ا  ٤
   ١   محمد بن عمران العمران / املهندس   ٥

  
  
 



 

٤٥  

م٢٠١٥التقرير السنوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهم شركة االتصاالت السعودية لعام 

 

رشيحات واملكافآت   لجنة ال

راملهندس / عبد العزيز بن عبد هللا   ١    ذي)تنفي منتدب/ (عضو  رئيساً   الصق
  عضواً   حمد بن سليمان القسومي / الدكتور   ٢
 عضواً   عبد العزيز بن هبدان الهبدان / األستاذ   ٣
ي العذلاألستاذ   ٤  عضواً   / صالح بن ع

رة من  ى ١/١/٢٠١٥عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات خالل الف   م٢٧/٤/٢٠١٥م إ
  املجموع  ٣٢  ٣١  ٣٠  االسم  الرقم

  م١٥/٣/٢٠١٥  م٢٥/٢/٢٠١٥  م ١٧/٢/٢٠١٥

ر املهندس/ عبد العزيز بن عبد هللا    ١   ٣   الصق
 ٣   قسومي ال حمد بن سليمان/ الدكتور   ٢
 ٣   عبد العزيز بن هبدان الهبدان / األستاذ   ٣
ي العذلاألستاذ   ٤    ٣   / صالح بن ع

  لجنة املراجعة 

  رئيساً   محمد بن عبد هللا الخرا / األستاذ  ١
  عضواً   عبد العزيز بن هبدان الهبدان  / األستاذ  ٢
ر الدكتور   ٣ ي الج   عضواً   / يح بن ع
   عضواً    خالد بن محمد الخويطر / األستاذ  ٤

رة من  ى ١/١/٢٠١٥عقدت اللجنة عدد ثالثة اجتماعات خالل الف   م٢٧/٤/٢٠١٥م إ
  املجموع  ٢٨  ٢٧  ٢٦  االسم  الرقم

  م١٩/٤/٢٠١٥  م٢٢/٢/٢٠١٥  م١٨/١/٢٠١٥
  ٣   محمد بن عبد هللا الخرا/ األستاذ   ١

  ٣   دان الهبدان بعبد العزيز بن ه/ األستاذ   ٢

ر الدكتور   ٣ ي الج   ٣   / يح بن ع

  ٣   / خالد بن محمد الخويطر األستاذ  ٤

  
  

 
 
 
 
 



 

٤٦  

م٢٠١٥التقرير السنوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهم شركة االتصاالت السعودية لعام 

 

 

  ًــــرة مــــن ثانيــــا ــــى ٢٨/٤/٢٠١٥: تمثــــل الف ن ٣١/١٢/٢٠١٥م إ م الــــدورة السادســــة مــــن مجلــــس اإلدارة، ويبــــ
ي عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان، وحضــور األعضــاء لتلــك االجتماعــات، وقــد عقــد  الجــدول التــا

رة.   املجلس سبعة اجتماعات خالل هذه الف

  اسم عضو مجلس اإلدارة  م

رة من  رقم وتاريخ االجتماع خالل ى ٢٨/٤/٢٠١٥الف   م ٣١/١٢/٢٠١٥م إ

وع
جم

امل
  

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

٤/٥/
٢٠

١٥
  م

١٤-
١٥/٥/

٢٠
١٥

  م

١١/٦/
٢٠

١٥
  م 

٢/٧/
٢٠

١٥
  م 

١٩/
١٠/

٢٠
١٥

  م

١٠/
١١/

٢٠
١٥

  م

٢٥-
٢٦/

١٢/
٢٠

١٥
  م 

 ٧    الدكتور/ عبدهللا بن حسن العبدالقادر  ١
 ٧     األستاذ/ طه بن عبدهللا القويز  ٢
 ٧     الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي  ٣
ركي األستاذ/  ٤   ٦      عمر بن محمد ال
 ٧     العرفجعبد العزيز بن  الدكتور/ خالد  ٥
 ٧     األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان  ٦
ي العذل  ٧  ٧     األستاذ/ صالح بن ع
 ٧             مازي األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز   ٨
 ٧      إبراهيم بن عبدالرحمن القا الدكتور/  ٩

ي السفر مجلس اإلدارةجتماعات إويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض      .لدوا
  
  
  

  لجنة االستثمار

  رئيساً   الضحيان األستاذ / محمد بن ضحيان  ١

 عضواً   محمد بن صالح الدهام / األستاذ  ٢
ي الحسن / األستاذ  ٣   إبراهيم بن ع

ي العذلاألستاذ    / صالح بن ع
 عضواً 

  عضواً   ٤

رة من  ى ١/١/٢٠١٥عقدت اللجنة عدد ثالثة اجتماعات خالل الف   م٢٧/٤/٢٠١٥م إ

  املجموع  ٢٥  ٢٤  ٢٣  االسم  الرقم
  م٣٠/٣/٢٠١٥  م١٠/٣/٢٠١٥  م١٢/٢/٢٠١٥

  ٣   الضحيان محمد بن ضحيان /ستاذ األ   ١
  ٣   محمد بن صالح الدهام/ ستاذ األ   ٢
ي الحسن/ األستاذ   ٣   ٢   إبراهيم بن ع
ي العذلاألستاذ   ٥   ٣   / صالح بن ع

  
  
  
  
  

 
 

                
  .لظروف خاصة اللجنةويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض اجتماعات     



 

٤٧  

م٢٠١٥التقرير السنوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهم شركة االتصاالت السعودية لعام 

 

 لجان املجلس  
 يشكل املجلس اللجان الجهات ذات العالقة،، واألنظمة واللوائح الصادرة من ئحة حوكمة الشركةوفقًا لال 

راتيجيات الشركة، التقارير إوتشمل هذه املجاالت الالزمة لتأدية عمله بما يحقق كفاءة وفاعلية املجلس،  س
ن ى عند تشكيل اللجان تحديد ، املالية، ترشيح عضو للمجلس، مكافآت األعضاء والتنفيذي اويرا ، مسؤوليا

ى نحو وإجراءات عملها، من قب ا ع ل املجلس كتابة، وإصدار القرار الالزم بذلك، وتعريف ذوي العالقة 
 مناسب. 

ي:السادسةوقد تم تشكيل لجان املجلس للدورة  الحالية ( ى النحو التا   ) ع

  اللجنة التنفيذية

  رئيساً   الدكتور/ عبدهللا بن حسن العبدالقادر  ١
ركي األستاذ/  ٢   عضواً                               عمر بن محمد ال
 عضواً   بن عبدالعزيز العرفج الدكتور/ خالد  ٣
  عضواً   مازي األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز   ٤
 عضواً   إبراهيم بن عبدالرحمن القا الدكتور/  ٥

  املهام واملسؤوليات:
راتيجيات ـــا بحســـب واأل واملوازنـــات الســـنوية التقديريـــة  وتخـــتص اللجنـــة التنفيذيـــة بمراجعـــة اإلســـ ـــر األساســـية، واملوافقـــة عل ـــي مجـــاالت العمـــل األساســـية وغ عمـــال املحليـــة والدوليـــة للشـــركة 

ا واملحددة من قبل مجلس اإلدارة، وقد عقدت اللجنة رة من خالل  أربعة اجتماعات الصالحيات املنوطة  ى ٢٨/٤/٢٠١٥الف   م.٣١/١٢/٢٠١٥م إ
  املجموع  ٤  ٣  ٢  ١  االسم  الرقم

  م١٥/١٢/٢٠١٥  م٧/١٢/٢٠١٥  م١٨/١١/٢٠١٥  م١٥/١٠/٢٠١٥
  ٤      الدكتور/ عبدهللا بن حسن العبدالقادر  ١
ركي األستاذ/  ٢   ٤                                  عمر بن محمد ال
  ٤      بن عبدالعزيز العرفج الدكتور/ خالد  ٣
  ٤      مازي األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز   ٤
    ٤      إبراهيم بن عبدالرحمن القا الدكتور/  ٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٨  

م٢٠١٥التقرير السنوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهم شركة االتصاالت السعودية لعام 

 

رشيحات واملكافآت   لجنة ال

  رئيساً   الدكتور/ عبدهللا بن حسن العبدالقادر  ١
  عضواً   األستاذ/ طه بن عبدهللا القويز  ٢
ركي األستاذ/  ٣  عضواً   عمر بن محمد ال
ي العذلاألستاذ   ٤  عضواً   / صالح بن ع
 عضواً   إبراهيم بن عبدالرحمن القا ور/الدكت  ٥

  املهام واملسؤوليات:
ا وإقرارها ووضع ومراجعة هيكل الرواتب بما يتناسب مـع معـاي ر وتطـورات السـوق، وتطبيقهـا تطبيقـًا عـاداًل بمـا وتختص اللجنة بمراجعة عملية تصميم آلية التشغيل املالئمة واملصادقة عل

ـايؤّمن الحوافز الالزمة لإلدا ـ يمكـن إجرا ـرات ال ن للقيام بالدور املطلوب، ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصـيات ملجلـس اإلدارة بشـأن التغي ، والتأكـد بشـكل سـنوي مـن رة واملوظف
ن وعـــدم وجـــود أي تعـــارض مصـــالح إذا كـــان العضـــو يشـــغل عضـــوية مجلـــس إدارة شـــركة أخـــرى  ات والتعويضـــات ملجلـــس اإلدارة ، وكـــذلك مراجعـــاســـتقاللية األعضـــاء املســـتقل ـــ ة سياســـة املم

ى مجلس اإلدارة، وقد عقدت اللجنة ا إ ا تمهيدًا إلحال رة من خالل  خمسة اجتماعات واملصادقة عل رة ٢٨/٤/٢٠١٥الف ى الف   م.٣١/١٢/٢٠١٥م إ
  املجموع  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  االسم  الرقم

  م١/١٢/٢٠١٥  م١٥/١٠/٢٠١٥  م١٦/٦/٢٠١٥  م١١/٦/٢٠١٥  م١٢/٥/٢٠١٥

  ٥     الدكتور/ عبدهللا بن حسن العبدالقادر  ١
 ٥     األستاذ/ طه بن عبدهللا القويز  ٢
ركي األستاذ/  ٣  ٤     عمر بن محمد ال
ي العذلاألستاذ   ٤  ٥     / صالح بن ع
 ٤     إبراهيم بن عبدالرحمن القا الدكتور/  ٥

ي ال لظروف خاصة أو  اللجنةبعض األعضاء لبعض اجتماعات  ويعزى عدم حضور    .سفر لدوا

  لجنة املراجعة 

  رئيساً     عبد العزيز بن هبدان الهبدان / األستاذ  ١
  عضواً   الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي    ٢
ر الدكتور   ٣ ي الج   عضواً   / يح بن ع
  عضواً    خالد بن محمد الخويطر / األستاذ  ٤

  م واملسؤوليات:املها
ــا، كمــا تقــوم اللجنــة ــى تقــارير ومالحظــات املراجعــة الداخليــةبــاال  وتخــتص اللجنــة بمراجعــة السياســات واإلجــراءات املاليــة واإلداريــة للشــركة، وإجــراءات إعــداد التقــارير املاليــة ومخرجا  طالع ع

ن وفصلهم وتحديد أتع ن القانوني ن املحاسب ى مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة بتعي م، ودراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها ع م والتأكد من استقاللي ا
ــى القــوائم املاليــة وكــذلك دراســة خطــة املراجعــة مــع املحاســب القــانوني وإبــداء ملحو  ا، ودراســة ملحوظــات املحاســب القــانوني ع ــاوالتوجيــه بشــأ ــا عل رهــا مــن ،ظا األعمــال بصــورة دوريــة  وغ

ي الشركة، وقد عقدت اللجنة رة من خالل  خمسة اجتماعات ومنتظمة، وبما يمكن من تقويم كفاءة وفاعلية األنشطة الرقابية وإدارة املخاطر  رة ٢٨/٤/٢٠١٥الف ى الف  م.٣١/١٢/٢٠١٥م إ
  

  املجموع  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  االسم  الرقم
  م٢٢/١٢/٢٠١٥  م٢٠/١٠/٢٠١٥  م٢٩/٧/٢٠١٥  م٢٩/٦/٢٠١٥  م٣١/٥/٢٠١٥

  ٥       عبد العزيز بن هبدان الهبدان / األستاذ  ١

  ٤     الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي  ٢

ر الدكتور   ٣ ي الج   ٥     / يح بن ع

  ٥      خالد بن محمد الخويطر / األستاذ  ٤

  لظروف خاصة. اللجنةويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض اجتماعات 
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  لجنة االستثمار

  رئيساً   األستاذ/ طه بن عبدهللا القويز  ١

 عضواً   بن عبدالعزيز العرفج الدكتور/ خالد  ٢

  عضواً   عبد العزيز بن هبدان الهبدان / األستاذ  ٣

ي العذل   األستاذ   ٤   عضواً   / صالح بن ع

  عضواً   مازي األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز   ٥
      

  املهام واملسؤوليات:
راتيجيوتختص اللجنة بمراجعة سياسة اال  راتيجيإللشركة وفق  ةستثمارات اإلس راتيجيات الشركة، كما تقوم اللجنة بمراجعة ودراسة فرص االستثمار اإلس ا، وقد  ةس والتوصية باملناسب م

رة من خالل  سبعة اجتماعات عقدت اللجنة رة ٢٨/٤/٢٠١٥الف ى الف   م.٣١/١٢/٢٠١٥م إ

   

  املجموع  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  االسم  الرقم
  م١٤/١٢/٢٠١٥  م٣٠/١١/٢٠١٥  م٢٥/١١/٢٠١٥  م١٠/١١/٢٠١٥  م٢٥/١٠/٢٠١٥  م٣٠/٦/٢٠١٥  م٢٠/٥/٢٠١٥

  ٧      األستاذ/ طه بن عبدهللا القويز  ١
  ٧      بن عبدالعزيز العرفج الدكتور/ خالد  ٢
  ٧      بن هبدان الهبدان عبد العزيز  / األستاذ  ٣
ي العذل   األستاذ   ٤   ٧      / صالح بن ع
  ٧      مازي األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز   ٥

 

 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة 
ــــا مصــــلحة جوهريــــة ألعضــــاء مجلــــس اإلدارة، أو للــــرئيس التنـلــــم تبــــ أو  /فيــــذيرم الشــــركة أيــــة أعمــــال أو عقــــود ف

م.لرئيس العمليات املالية للمجموعة   ، أو ألي شخص ذي عالقة 

אאEאFאא، 

         

  EFאא EFא   

 א 
א

אא 
אא

אא 
א

א 
אא

א 
אא

١אאאL٠  -  ١٬٠٠٠  -  ١٬٠٠٠ א ٠٪ 
٢אאLא ٠ -  ٠  -  J  J 
٣אLא ٠ -  ٢٠٬٠١٣ -  ٢٠٬٠١٣ ٠٪ 
٤Lאא ٠ -  ٠  - - -  
٥Lאאא ٠ -  ٠  - - -  
٦אאאאLא ٠ -  ٠  - - -  
٧אLא ١  ٣٬٠٣٨ -  ٢٥٩٬٦٨٨ -  ٢٥٦٬٦٥٠%  
٨אאLא ٢٤  ١٩٬٦٤٧ -  ١٠٠٬٠٠٠ -  ٨٠٬٣٥٣%  
٩Lאאאא ٠  ٠ -  ١٠٬٠٠٠ -  ١٠٬٠٠٠%  
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                        אא،א 
  EFאא EFא   

 אא 

א
א

א 

אא
א

א 

א


א 

אא


א 


א 


א 

١אא ٠ - ٠ - - - 

٢אא ٠ - ٠ - - - 

٣אאא ٠ - ٠ - - - 

٤אא ٠ - ٠ - - - 

٥אא ٠٪ ٠ - ٨,٥٠١ - ٨,٥٠١ 

٦א ٠ - ٠ - - - 

٧אא ٠ - ٠ - - - 

٨אא ٠ - ٠ - - - 

٩ ٠٪ ٠ - ٢,٠٠٠ - ٢,٠٠٠ 

١٠אא ٠ - ٠ - - - 

١١אא ٠ - ٠ - - - 

١٢ ٠ - ٠ - - - 

١٣אא ٠ - ٠ - - - 

١٤א ٠ - ٠ - - - 

١٥א ٠ - ٠ - - - 

١٦אא ٠ - ٠ - - - 

١٧א ٠ - ٠ - - - 

١٨ ٠ - ٠ - - - 

١٩א ٠ - ٠ - - - 

٢٠אא ٠ - ٠ - - - 

٢١ ٠ - ٠ - - - 

  
 

 معامالت مع اطراف ذات العالقة  
 

  الجهات الحكومية باململكة العربية السعودية
رها.   توفر الشركة خدمات اتصال متنوعة للقطاع الحكومي، صوتية نقل بيانات وغ

ي ٢٠١٥الحكومية خالل عام بلغت اإليرادات واملصروفات املتعلقة بالجهات  م (شاملة الرسوم الحكومية املُبينة 
ي ( ٤٫١٥٨مليون ريال سعودي و  ٣٫٣٨٧) مبلغ ٢٢اإليضاح رقم  ـى التـوا  ٣٫٢٦٧م: ٢٠١٤مليون ريـال سـعودي، ع

ي).  ٣٫٩٢٥مليون ريال سعودي و  ى التوا   مليون ريال سعودي، ع
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ي األرصدة املدينة و الدائنـة مـع ال ـي وبلغ إجما ر  ٣١جهـات الحكوميـة كمـا  مليـون ريـال ٦٫٣٨٣م مبلـغ ٢٠١٥ديسـم
ي. ( ٢٫٠١٠ســعودي و مبلــغ  ــى التــوا مليــون  ٨٤٧مليــون ريــال ســعودي و  ٣٫٤٥٨م : ٢٠١٤مليــون ريــال ســعودي، ع

ي).  ى التوا  ريال سعودي، ع
  

ركة والشركات الزميلة   املشاريع املش
ـ تمـت واالرصـدة القائمـ ركة والشـركات الزميلـة خـالل السـنة ذات أهميـة لم تكن املعـامالت ال ة مـع املشـاريع املشـ

ي  مليـــون ريـــال  ١٫٦٨٨م : ٢٠١٤مليـــون ريـــال ســـعودي ( ١٫٣١٥نســـبية فيمـــا عـــدا االســـتثمار بالصـــكوك البـــالغ حـــوا
  .)سعودي

  

  الشركات التابعة 
ال سـعودي  واالرصـدة القائمـة مليـون ريـ ٢٢٫٥٩٨بلغت العمليات املتبادلة مع الشركات التابعة خالل العام مبلـغ 

ر  ٣١ي  مليـون ريـال  ٢٢٫٧٢٥م : العمليـات املتبادلـة مبلـغ ٢٠١٤مليون ريال سعودي.( ٤٫٩٨٥م مبلغ ٢٠١٥ديسم
مليـون ريـال سـعودي). علمـًا بـأن تلـك العمليـات واالرصـدة تـم اسـتبعادها  ٤٫٣٦٨سعودي  واالرصدة القائمة مبلـغ 

  من القوائم املالية املوحدة.
 

 مة الشركةحوك  
ا فيمـا يسـم بـــ (حوكمـة الشـركة)، لقد تبنت شركة اال ي توجيه الشركة ومراقب ًا  تصاالت السعودية نظامًا متم

 تسع ُجـل مـواد وبنـود نظـام حوكمـة الشـركات الصـادر مـن قبـل هيئـة 
ً
ن مبدأ ى واحد وثالث ويشتمل هذا النظام ع

ي ُنُظم الحوكمة، وذلـك النظـام يتفـق مـع الـُنُظم السوق املالية، كما تبنت العديد من املمارسات  ة  العاملية املتم
والقواعــــد الصــــادرة مــــن الجهــــات ذات العالقــــة باململكــــة العربيــــة الســــعودية، فضــــاًل عــــن إعتمــــاد الشــــركة سياســــة 
، وكيف، ومن املسؤول عنه، وتم نشرها بموقـع  ى تحديد ما يجب أن تفصح عنه، وم دف إ مكتوبة لإلفصاح 

رشـادية ال روني. ومن ثم فإن الشركة قد استوفت متطلبـات الئحـة حوكمـة الشـركات السـعودية االس شركة اإللك
ا، والعديــد مـن مــواد  ـا، واســتقاللية أعضـا الصـادرة مــن قبـل هيئــة السـوق املاليــة مـن حيــث عـدد اللجــان، وتكوي

رة ولجانه املختلفة وذلك بتقييم مدى تطابق ى أنه قد تم عمل تقييمَا ألداء مجلس اإلداإالنظام األخرى، إضافة 
ـــي االجتماعـــات مـــع مهـــام ومســـ ـــ تـــم اتخاذهـــا  ا والقـــرارات ال ـــ تمـــت مناقشـــ وليات مجلـــس اإلدارة ؤ املواضـــيع ال

ي قواعد عمل مجلس اإلدارة ولجانه والصالحيات العليـا اإل  راتيجية املعتمـدة مـن ولجانه املحددة  مجلـس قبـل سـ
  اإلدارة.
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ـــي الجـــ ام الشـــركة بالئحـــة حوكمـــة الشـــركات الســـعودية الصـــادرة مـــن هيئـــة الســـوق و ـــ ي تفصـــيل ملـــدى ال دول التـــا
 املالية:

م   رقم املادة وفق الئحة حوكمة الشركات 
تم 

ام  االل
ام  ال
 جزئي

لم يتم 
ام  االل

 الشرح

ن١      ●  الثالثة:  الحقوق العامة للمساهم

ن٢ ى املعلومات الرابعة:  تسهيل ممارسة املساهم     ●  لحقوقهم وحصولهم ع
ن املتعلقة باجتماع الجمعية العامة٣     ●  الخامسة:  حقوق املساهم
    ●  السادسة : حقوق التصويت٤
ي أرباح األسهم٥ ن      ●  السابعة:  حقوق املساهم
    ●  الثامنة: السياسات واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح٦
ي تق٧     ●  رير مجلس اإلدارةالتاسعة: اإلفصاح 
     ●  العاشرة : الوظائف األساسية ملجلس اإلدارة٨
    ●  الحادية عشر : مسؤوليات مجلس اإلدارة٩

١٠
 ●   الثانية عشر: تكوين مجلس اإلدارة

ن منصـــب رئـــيس مجلـــس اإلدارة بخصـــوص الفقـــرة (د) فـــإ  ن الجمـــع بـــ
ن رئـــــــــم وتـــــــــم ٢٧/٤/٢٠١٥دب انتهـــــــــ بتـــــــــاريخ والعضــــــــو املنتـــــــــ يس تعيـــــــــ

  تنفيذي للشركة 
ا١١      ●  الثالثة عشر: لجان مجلس اإلدارة واستقاللي
    ●  الرابعة عشر: لجنة املراجعة١٢
رشيحات واملكافآت ١٣     ●  الخامسة عشر: لجنة ال
     ●  السادسة عشر: اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال١٤
    ●  م السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضا١٥
ي مجلس اإلدارة١٦      ●  الثامنة عشر : تعارض املصالح 

  

 الرقابة الداخلية   
يقر مجلس إدارة الشركة بأن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح وأن نظام وإجراءات الرقابة الداخلية 

ى أسس سليمة وُنفذ بفاعلية، و  ى مواصلأأعد ع ي قدرة الشركة ع   .ة نشاطهانه ال يوجد أي شك يذكر  
ى أعمال املراجعة الداخلية ال تقوم بشكل دوري  وتقوم لجنة املراجعة املنبثقة من مجلس اإلدارة باإلشراف ع
ر تقويم مستمر لنظام الرقابة  بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بما يمكن من توف

ى اقتناع معقول عن مدى الداخلية ومدى فاعليته. ويأتي ذلك ضمن أهداف مجل ي الحصول ع س اإلدارة 
ي هذا السبيل وخالل  سالمة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة، حيث قامت لجنة املراجعة 
ى  ا ع ي بعقد (ثمانية اجتماعات) ناقشت خاللها عددًا من املوضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة وم العام املا

ي الشركة وكذلك الش سبيل املثال ون ؤ مراجعة القوائم املالية واالستثمارات ومراجعة وحدات األعمال 
ى مراجعة الشبكة وأنظمة املعلومات، وذلك بحضور اإل  راتيجية والتنظيمية واملوارد البشرية إضافة إ س
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ر ذلك من املؤ املس ى غ ي املراجعة الداخلية والقطاعات ذات العالقة بالشركة، إ ن  ر ول سائل املتعلقة بس
ي الشركة من كافة الجوانب.   العمل 

 

 املراجعة الداخلية  
ن عمليات  ي ومستقل بغرض إضافة قيمة وتحس ي نشاط تأكيدي واستشاري موضو املراجعة الداخلية 
ن فاعلية  ر مدخل منتظم لتقويم وتحس ي تحقيق أهدافها بتوف الشركة. وتساعد املراجعة الداخلية الشركة 

ا األداء الرقابي للشركة. هذا وقد نفذت املراجعة الداخلية إد ارة املخاطر، والرقابة، والعمليات ال ينطوي عل
ى  ى األنشطة والوظائف ذات املخاطر العالية للعمل ع رك ع العديد من عمليات املراجعة الدورية والخاصة وال

ى سبيل املثال مراجعة السياسات واإلجراءات رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة وال شملت  ع
ي، وال  ى القطاع املا راتيجية وتقنية املعلومات ووحدات األعمال باإلضافة إ ريات والشئون االس املتعلقة باملش
ي مراجعة القوائم املالية األولية  ى املساهمة  ا الحد من فقد اإليرادات وخفض التكاليف، إضافة إ كان من شأ

ا وجود مالحظات ائية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية . وال لم تظهر عمليات املراجعة املشار ال
ي لدى الشركة مما يعكس القناعة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية  ي نظام الضبط الداخ جوهرية أو ضعفا 

ي االفصاح   املتبع.  ى ما ورد  ي القوائم تود املراجعة الداخلية االشارة ا امات املحتملة الوارد  الخاص باالل
 ٥٫٤املالية للشركة و الذي تضمن تسلم الشركة طلب مصادقة من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات بمبلغ 

ى الشركة وتسددها بشكل دوري؛  ويتضمن مبالغ  مليار ريال سعودي؛ هذا املبلغ يتضمن رسوم حكومية ع
ن  ي طريقة احتساب الرسوم الحكومية، علما جوهرية اخرى محل خالف ب ى اختالف  الشركة والهيئة يعود ا

بأن هذا االختالف متعلق بقطاع االتصاالت باململكة كجزء من أعماله االعتيادية وال يخص الشركة وحدها، 
ي سوق االتصاال  ة  ى اآلراء القانونية املستقلة واالحكام القضائية املشا ت باململكة عدم وتعتقد االدارة بناء ع

رداد مبالغ جوهرية تم دفعها خالل  ي املقابل تطالب الشركة الهيئة وتؤكد حقها باس أحقية هذه املبالغ. و
 السنوات السابقة للهيئة متعلقة أيضا بآلية احتساب الرسوم الحكومية.
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 ثالثًا : توزيع األرباح واملكافآت وتوصيات مجلس اإلدارة 
 رحة لعام توزيع األرب  م٢٠١٥اح املق

ي  ٦٬٠٠٠أقر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح أولية مقدارها   ٣م بواقـع ٢٠١٥مليون ريـال أربـاح خـالل العـام املـا
مليون ريال عـن  ٢٬٠٠٠م، وأو بتوزيع أرباح أولية مقدارها ٢٠١٥ريال للسهم للثالثة أرباع السابقة من العام 

ي األربــاح املوزعــة عــن عــام ١اقــع م بو ٢٠١٥الربــع الرابــع مــن عــام  م ٢٠١٥ريــال عــن كــل ســهم. وبــذلك يصــبح إجمــا
 % من القيمة األسمية للسهم.٤٠ريال للسهم الواحد وتعادل  ٤مليون ريال بواقع  ٨٬٠٠٠مبلغ 

ي: م٢٠١٥وقد كانت التوزيعات عن عام  ا كما ي   املقره واملو 

 البيان

ي   إجما
  التوزيع
ن  (مالي
 الرياالت)

 

ب نصي
  السهم
 (ريال)

 
 تاريخ اإلعالن

 
 تاريخ االستحقاق

 
 تاريخ التوزيع

 م١٤/٥/٢٠١٥ م٢٦/٤/٢٠١٥ م ٢٠/٤/٢٠١٥ ١ ٢٬٠٠٠ م٢٠١٥توزيعات نقدية عن الربع األول 
 م٢٥/٨/٢٠١٥ م٣/٨/٢٠١٥ م٠٥/٧/٢٠١٥ ١ ٢٬٠٠٠ م٢٠١٥توزيعات نقدية عن الربع الثاني 
 م٢٢/١١/٢٠١٥ م٢٩/١٠/٢٠١٥ م١٩/١٠/٢٠١٥ ١ ٢٬٠٠٠ م٢٠١٥توزيعات نقدية عن الربع الثالث 
  سيتم التحديد الحقاَ    تاريخ انعقاد الجمعية  م٢٠/١/٢٠١٦ ١ ٢٬٠٠٠ م٢٠١٥توزيعات نقدية عن الربع الرابع 

ي التوزيعات  وسيتم تحديده الحقَا  ٤  ٨٬٠٠٠ إجما

  
  
 نفآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنمكا   فيذي

بلغت مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة الشركة عن حضورهم لجلسات املجلس واللجـان املنبثقـة عنـه خـالل 
ية  م الرئيس التنفيذي/العضو املنتدب،  م٢٠١٥السنة املن ي الشركة بما ف ن  ر خمسة تنفيذي ى أك باإلضافة إ

ـــ املجلـــس بصـــرف مبلـــغ  دنـــاه، كمـــاأالجـــدول وفـــق  م٢٠١٥ورئـــيس العمليـــات املاليـــة للمجموعـــة خـــالل العـــام  يو
  .لنظام األساس للشركةل، وفقًا م٢٠١٥لكل عضو مكافأة سنوية لعام سعودي  ألف ريال ٢٠٠
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 (بنود) اإلفصاح عن املكافآت والتعويضات بشكل عام) 
رة من  مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة( ى ١/١/٢٠١٥الدورة الخامسة للف   م)٢٧/٤/٢٠١٥م إ

  أعضاء مجلس اإلدارة
ن   التنفيذي

ر  أعضاء مجلس اإلدارة غ
ن ن / املستقل   التنفيذي

مجموع ما حصل عليه خمسة من 
م العضو  ن (بما ف كبار التنفيذي

ي )   املنتدب واملدير املا
  ٣٬٥٩١٬٠٤٧  -  ٨٠٬٠٠٠  الرواتب والتعويضات

  - ١٦٢٬٠٠٠  ٢١٬٠٠٠  بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة
  - ٥٧٬٠٠٠  ١٢٬٠٠٠  حضور جلسات اللجانبدل 

  ١٬٣٣٤٬١٣٦ ٤١٦٬٠٠٠  ٥٢٬٠٠٠  املكافآت الدورية / أو السنوية لعضوية اللجان
  - ١٬٦٠٠٬٠٠٠  ٢٠٠٬٠٠٠  املكافآت الدورية / أو السنوية لعضوية املجلس

ية   ١٦٬٩١٥٬٧١٥  -  -  )ملكافأة السنوية(ا الخطط التحف
ية أي تعويضات أو مزايا عينية  الخطط التحف
  أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي 

-  -  -  

  ٢١٬٨٤٠٬٨٩٨ ٢٬٢٣٥٬٠٠٠ ٣٦٥٬٠٠٠  مجموع التعويض واألجر
  
  
  

رة من  مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة( ى ٢٨/٤/٢٠١٥الدورة السادسة للف   م)٣١/١٢/٢٠١٥م إ
  أعضاء مجلس اإلدارة

ن   التنفيذي
ر  أعضاء مجلس اإلدارة غ

ن / املس نالتنفيذي   تقل
مجموع ما حصل عليه خمسة من 
م الرئيس  ن (بما ف كبار التنفيذي

ي )   التنفيذي واملدير املا
  ٩٬٢٢١٬٧٢٥  ٣٩٥٬١٦١  -  الرواتب والتعويضات

  - ١٨٦٬٠٠٠  -  بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة
  - ٢٦١٬٠٠٠  -  بدل حضور جلسات اللجان

  - ٩٧٢٬٠٠٠  -  املكافآت الدورية / أو السنوية لعضوية اللجان
  - -  -  املكافآت الدورية / أو السنوية لعضوية املجلس

ية   -  -  -  (املكافأة السنوية) الخطط التحف
ية أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى  الخطط التحف

  تدفع بشكل شهري أو سنوي 
-  -  -  

  ٩٬٢٢١٬٧٢٥ ١٬٨١٤٬١٦١ -  مجموع التعويض واألجر
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 إقرارات مجلس اإلدارة  
ي: يقر مجلس إدارة شركة اإلتصاالت السعودية بما   ي

  بالشكل الصحيح. أعدت سجالت الحساباتأن 
  ى أسس سليمة     .بفعالية وُنفذأن نظام الرقابة الداخلية أعد ع
  ى مواصلة نشاطهأنه   ا.ال يوجد لدى املجلس أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة ع
 ر املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية  م٢٠١٥لعام  تم إعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملعاي

ن ن القانوني    .للمحاسب
  ي أو اعتباري تملك  عنلم يتم إبالغ الشركة ر من األسهم املصدرة للشركة  )%٥(أي شخص طبي أو أك

  .م٢٠١٥خالل عام 
 ى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق  ال يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إ

ا الشركة خالل عام  ا أو منح ة أصدر   .م٢٠١٥مشا
  رداد أو شراء أو إلغاء قامت به الشركة خالل عام ألي أدوات دين قابلة  م٢٠١٥ال يوجد أي اس

رداد.   لالس
 ن عن  هال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجب أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذي

  أي راتب أو تعويض.
 ي األرباح. هال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجب  أحد مساهم الشركة عن أي حقوق 
  طرفًا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس تكون الشركة ال يوجد أي عقد

لمجموعة أو ألي شخص ذي عالقة أو رئيس العمليات املالية لالرئيس التنفيذي/العضو املنتدب أو اإلدارة 
م ي وصف مصالح األطراف ذات العالقة ، بأي م  ن وجد.إفيما عدا ما تم ذكره 

  م مع ا أو ضمنت أي قرض عقده واحد م لم تقدم الشركة قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدار
ره.  غ

 ن أو أزواجهم أو اليوجد أي حقوق خيار أو حقوق إكتتاب تعود إلعضاء مجلس اإلدارة أو ك بار التنفيذي
 أوالدهم القصر. 

  اية ا حدثت بعد  ي للشركة ونتائج عمليا ى سالمة املركز املا ال توجد أي أحداث الحقة جوهرية تؤثر ع
وكذلك زيادة م، ٢٠١٥ من عام التوصية بتوزيعات أرباح للربع الرابعفيما عدا العام ولم يتم توضيحها 

ي شركة اال  .ت الكويتية "فيفا"تصاال حصة الشركة 
 .ى القوائم املالية ي للشركة قد أبدى رأيه دون تحفظ ع   أن املراجع الخار
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  التوصيات  
ي   :يو مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية الجمعية العامة للشركة بما ي

ي  .١ ية  ى تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املن  م.٣١/١٢/٢٠١٥التصويت ع
ي التصوي  .٢ ية  ى تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة املالية املن   .م٣١/١٢/٢٠١٥ت ع
ى القوائم  .٣ ي املالية التصويت ع ية   م.٣١/١٢/٢٠١٥املوحدة للسنةاملالية املن
ي  .٤ راح مجلس اإلدارة توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام املا ى اق )  ١ م بمقدار (٢٠١٥التصويت ع

ي يبلغ (ريال للسهم بمبل ى ما تم  ١٠) مليار ريال ( ٢  غ إجما % من القيمة االسمية للسهم) باإلضافة إ
ى من عام  ي الربح  ٣  م البالغ (٢٠١٥توزيعه عن األرباع الثالثة األو ) ريال للسهم بحيث يصبح إجما

ي  ن  م٢٠١٥) ريال للسهم، وستكون أحقية أرباح الربع الرابع ٤م (٢٠١٥املوزع عن العام املا للمساهم
اية تداول يوم انعقاد الجمعية ي سجالت تداول ب العامة العادية و صرف األرباح  (سيتم  املقيدين 

ي األرباح لألعوام القادمة. و تحديد التواريخ الحقَا)،   ترحيل ما تبقى من صا
ى اختيار مراجع حسابات الشركة املرشح من قبل لجنة املراجعة ملراجعة القو  .٥ ائم املالية التصويت ع

 م والبيانات املالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.٢٠١٦لعام 
رة السنوات الثالث القادمة بداية من الربع  .٦ ى اعتماد سياسة توزيع األرباح للشركة لف التصويت ع

  م.٢٠١٥الرابع من العام 
ى صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع  .٧ لسنة املالية ألف ريال لكل عضو عن ا ٢٠٠التصويت ع

ي  ية   م.٣١/١٢/٢٠١٥املن
ي  .٨ ية  ى إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املن  م.٣١/١٢/٢٠١٥التصويت ع

  
  
  
 
  
  
  
  ى محضر م، ٢٠١٤فيما يخص نتائج الجمعية العامة لعام ي يمكن االطالع ع روني االجتماع    www.stc.com.saموقع الشركة االك
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 :الخاتمة
ــى توفيقـه -يتقـدم مجلــس إدارة الشـركة  ن امللــك  -بعــد شـكر هللا عــز وجـل ع ن الشــريف بالشــكر ملقـام خــادم الحـرم

ـر و بن عبدالعزيز آل سعود سلمان  ن صاحب السـمو امللكـي األم ي عهده األم بـن عبـد العزيـز آل محمـد بـن نـايف و
ي عهده صاحب السمو املسعود  ي و ر محمد بن وو وحكومتنـا الرشـيدة.  عبد العزيـز آل سـعودبن سلمان لكي األم

ا، كمـــا  ن خـــدما ـــا وتحســـ ا لتطـــوير أدا ـــي ســـع م  مشـــيدين بالـــدعم والرعايـــة والتشـــجيع الـــذي تلقـــاه الشـــركة مـــ
م، ولجميــــع مــــوظف ــــى ثقــــ ا الكــــرام ع ي يتقــــدم مجلــــس إدارة الشــــركة بالشــــكر والتقــــدير لعمــــالء الشــــركة ومســــاهم

ي الشـــركة لتطـــوير  ن معهـــا، ويؤكـــد املجلـــس ســـ ـــي أداء أعمـــالهم، ولكـــل املتعـــامل م  ـــى إخالصـــهم وتفـــان الشـــركة ع
ن، ويخـــدم األهـــداف االجتماعيـــة، ويؤكـــد املكانـــة  ـــ احتياجـــات العمـــالء، ويحقـــق تطلعـــات املســـاهم أعمالهـــا بمـــا يل

ي اململكة العربية السع ي قطاع اإلتصاالت    ودية .الريادية للشركة 
  


