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 محتو�ات التقر�ر
 

 
ً
 م٢٠١١أداء وأ�شطة الشركة خالل العام املا�� : أوال

 

 اداء التشغي�� -أ
 رركة اتصاالت السعودية   -١

 ططا  افراد  -

 القطا  السك�ي -

 لططا  اعما -

 ططا  النواطل واملشغل�ن  -

 الشر�ات التا�عة املحلية -٢

 )أول ( الشركة العرةية دمدمات ات�نت  واتصاالت املحدودة  -

 رركة اتصاالت لالستثمار التجاري املحدودة -

 )سيلكو( رركة سيل للتويع  واتصاالت املحدودة -

 الشر�ات التا�عة الدولية -٣

 )VIVA( س �ي ��ي البحر�نإرركة  -

 )اتتغرال(رركة ادمليج لإلعالم الرطمي القابضة  -

 ) VIVA(رركة اتصاالت الكو�تية  -

 ( رركة �ي �ي أكسيس تيليكوم اتدوتيسيا -
ً
 )إن �ي إس سابقا

 املشارع  املش�نكة   -٤

 رركة أوجيه لالتصاالت املحدودة -

 مجموعة بينار�اتج �� إس إم القابضة -

 استثمارات  -٥

 ) الشر�ات الزميلة(امل�جلة وفق طر�قة حقوق امللكية ستثمارات ا  –أ 

 الشركة العرةية للكوابل البحر�ة املحدودة -

 ) عر�سات(املؤسسة العرةية لالتصاالت الفضائية  -

 رركة مراكز اتصال -

 استثمارات اخرى  -ب

 صندوق رأس املال ادجرئ -
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 للمجموعة اداء املا�� –ب 

 

 ات اس�ناتيجية التوجه -ج 

 

 املوارد البشر�ة –د 

 

 املسوولية اجتماعية  -هـ 

 

 خدمة حجاج بي  هللا ادحرام  -و 

 

 
ً
 مجلس إدارة الشركة : ثاتيا

 

 
ً
 تويع  ارةا  واملاافتت وتوصيات مجلس ادارة: ثالثا

 

 
ً
  م٢٠١١د�سم�ن  ٣١القوائم املالية املوحدة للسنة املن��ية �� : را�عا
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 جديدة
ً
 رواد �� عالم يتجدد، تحقق فيه تطلعات عمالئنا لنبلغ معهم آفاطا
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 السعودية  اتصاالت رركة إدارة مجلس رئيس معا�� �لمة
 

 �سم هللا الكحمن الكحيم 
 .ع�نوالصال  والسالم ع�� أركف خسق هللا، سحمد بن عبد هللا وآله و�حبه أجم

 خخواي  سسا�ي  ركةة اتصاالت السعودية الككام
 

اترمكت اتصاالت السعودية �� ة اد��ا لسسوق الح��، وذلك بما ح��ره سن نرائج سالية خيسابية ب��اية �ذا 
سما ايعكإل بصوة  جيد  ع�� ح�وق السا�م�ن، خذ بسغ  ديكادات التشغيسية ب��اية العام م، ٢٠١١العام 

خمسة وخمس�ن سسياة وت  سائة واثيان وترون سسيون ة ال س�اةنة بـ ) ٥٥٬٦٦٢٬٠٠٠٬٠٠٠(
واحد وخمسون سسياة وتبعمائة وتبعة وثمان�ن سسيون ة ال ب��اية العام السابق، أمل ) ٥١٬٧٨٧٬٠٠٠٬٠٠٠(

 بذلك الكة  الا�� الر�ن لسشكةة باالترمكاة برح�يق دة�اح و�عظيم العوائد %) ٨(تفاع بسغ  يسبره باة 
 
داعما

 .   لسمسا�م�ن
 :دخو  السا�م�ن

ل�د انر�س  الشكةة سن سشغل سح�� ي�دم خدسات سر�اسسة �� سمسكريا ا�حبيبة خ�� واحد  سن ة��ى رك�ات  
 ةب��ين ع�� ا�ساع ةقعة �غطي��ا �� العديد اتصاالت ع�� سسروى اليط�ة 

 
 وحضوةا

 
والعالم، سح��ة انتشاةا

سن دول العالم ذات الكااةة الس�انية العالية، و�و اسك الذمل نرج عيه ز اد  عمالء الشكةة ع�� سسروى 
% ٣٣�� خ سسيون عميل، ةما وصس  ايكادات السموعة سن العمسيات الدولية) ١٦٠(السوق الح�� والدو�� خ�� 
 %. ١٠ت�ك با بنسبة نمو ت  د عن 

 
واصس  اتصاالت السعودية تع��ا �� تطو ك و�سكيع خدسا��ا وتسبية احرياجات عمال��ا بمخرسف ةئا��م سن  و

خالل ت�ديم العكو  الرفاعسية ذات ا�ددسات الرعدد  والسروى الر�دم �� ا�وود  واداء، حيث قدس  
رطوة  �� الرواصل الر�   والك   بدحدش رب�ات اتصاالت سماسة �� الياف الشكةة لعمال��ا خدسات س

 .البصك ة والكبائن دلك��ونية الرطوة  �� جميع أنحاء سدن المسكة
 

 
 
ةماح��  اتصاالت السعودية اترفاد  الا�� سن الفك  ال�اايد  �� قطاع اعمال، حيث أطس�  عددا

سساالت اقرصاد والرعسيم  والصياعة، وتمكي  سن دعم جميع ال�طاعات العاسة  سن البادةات الم�ا  ��
وا�داصة �� المسكة،  سما تا�م �ش�ل سبارك و��� سبارك �� دعم اقرصاد السعودمل خ�� ال  د سن الرطوة 

 تكتك  عسيه وازد�اة، ولم يكن ذلك ليرح�ق لوال ةضل هللا ثم العاي�� ال�  انر�و��ا الشكةة وجعس��ا أت
 
اتا

أثياء سس����ا، ال�  سن أبكز�ا اسانة �� أداء ةتال��ا، وال�اام باالبر�اة، والرسديد بمحروى خدسا��ا، والرعاون 
سع سخرسف ال�طاعات بالسوق السعودمل لسرعكف ع�� احرياجا��ا، وطبيعة أعمالها، وت�ديم ا�حسول الالئمة 

 نحو لها، واح��ام جميع عمال��ا تواء  �ان
 
وا سن الشك�ات الكب��  أو الروتطة أو اةكاد لألخذ بيد�م جميعا

ول�د تمكي  الشكةة سن خالل تطبيق �ذه السياتة سن �ع    اليموذج التشغي�� ا�وديد .  الرطوة السرمك
�� ذلك لرطو ك تساةب العمالء، وتيمية خس�انيات وسهاةات ةأس الال البشكمل، وتوحيد �و ة الشكةة، باإلضاةة خ
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تمكي  سن ةتم خطوات ناجحة قادت الشكةة خ�� ال  د سن ال��ابط سع السرمع و�ياء عالقة ث�ة ووالء لدى 
 .عمال��ا

 
 :الساده السا�م�ن

, ل�د أتهم اترحواذ �� ركةة تيل الذمل  نفذته اتصاالت السعودية �ش�ل ايسا�  �� ز اد  دخل السموعة
لربسغ حوا�� م ٢٠١١�� العام % ١٠٠ركةة انتيغكال وال�  نم  اعمالها بدة�� سن باإلضاةة ا�� ز اد  حص��ا �� 

 .سسيون ة الوتبع وتبعون اة�عمائة ) ٤٧٧٬٠٠٠٬٠٠٠(
 
حيث تع  خ�� خفض  الياةسة ال�ائمة �� قطاع اتصاالتركةة اتصاالت السعودية ولم �غفل  

م ا�ددسات الش��ةة، وتح�يق اقرصاديات الوةك ، الر�اليف، وةةع الكفاء  التشغيسية ع�� �ع   �ا لفهو 
 خ�� الرم�ا " الك اد " خت��اتيسية وخحداش الرغي�� ع�� �اةة اصعد  بما يرواءم سع 

 
ال�  تنر�وها الشكةة، وصوال

 خالل العام , الدائم �� خدسة عمال��ا ع�� �اةة السرو ات
 
م بمبسغ ٢٠١١حيث نما توق اتصاالت سحسيا

ع زت ركةة اتصاالت السعودية وقد , %٤٠ثمانية سسياةات ة ال حصة الشكةة سيه ) ٨٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(
سسرفيدين سن الرغطية العمالقة  بني��ا لواةبة اةتفاع الكب�� �� حوم ا�حكةة وتيوع ا�ددسات ال�دسة

ياطق الد�ولة سن الطكق وال% ٩٩وال�  �غط  أة�� سن ال�  �عمل ع�� ا�ويس�ن الااي  والاالث لسشبكة 
  .بالس�ان

ل�د ح��  سسموعة اتصاالت السعودية السبق �� اطالق خدسات ا�ويل الكا�ع �� الشكق اوتط �� �ل 
سواصسة بذلك ات��اتيسي��ا باالتتاماة �� تطو ك ا�حسول واليرسات ��   وال�و �  سن السوق السعودمل والبحك  

ا  الرياةسية واترمكاة �� الروتع واتتاماة خاةج اتواق اليط�ة واتواق الواعد  لرح�ق بذلك ال�
 . المسكة

 والسالم عليكم ورحمة هللا وةر�اته                                        
 محمد بن سليمان ادجاسر. د                                                             

 رئيس مجلس إدارة رركة اتصاالت السعودية                                                    
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 �لمة الرئيس التنفيذي

 
 �سم هللا الكحمن الكحيم 

 .ع�نوالصال  والسالم ع�� أركف خسق هللا، سحمد بن عبد هللا وآله و�حبه أجم
 

سسسة سن اليرائج ديسابية خالل تواصل سسموعة اتصاالت السعودية تح�ي�ها لعدالت نمو قو ة عكس��ا ت
م، و�ع ز بذلك ات��اتيسي��ا الكاسية لرطو ك صياعة اتصاالت �� المسكة، حيث توجه  ٢٠١١العام ا�حا�� 

الشكةة سحسيا لسرحول خ�� العصك الكقي  لالقرصاد ع�� الرطو ك ا�وذةمل �� الش�ل والضمون العام ل�طاع 
تتاماة ات��اتي�� بالبنية الرحرية السسكية والالتسكية ل�ويل ال�ادم اتصاالت ودعالم وذلك سن خالل ا 

 ازل ورب�ات ا�ويل الكا�ع ل�ووالسن رب�ات اتصاالت والرضمية رب�ات الياف البصك ة لسمنشآت والي
)4G LTE(. 

ات��اتيسية أ�داةها  م٢٠١١ةما ح��  سسموعة اتصاالت السعودية بحمد هللا �عا�� ب��اية �ذا العام 
، وتم�ات �� ت�ديم خدسا��ا الريوعة "الس�  سيديا"ح�� والعالي  وخدسات الحروى و سع ز  ة اد��ا �� السوق ال

�ية السعودية، حيث ل�اةة عمال��ا بمخرسف ةئا��م وا�رماسا��م سسرمك  ب�ياد  توق اتصاالت بالمسكة العك 
ميل، وسبادة  لر�ديم خدسا��ا بسود  تك��  عمال��ا الذين �م سسيون ع ٣٠�� سا يك�و ع�� خت�دم خدسا��ا 

م ، ٢٠١١دائما سحوة ا�رماسها و�ان سن ب�ن ا�ددسات وانسازات ال�  ح����ا اتصاالت السعودية �� عام 
 :و تياولها �ذا الر�ك ك ، سا ي��

  ع�� بنية تحرية �عد سن الياطق الد�ولة بالمسكة، سستيد%  ٩٩�غط  ربكة ا�ووال سا يك�و ع��  •
و�عر�� الشكةة . اة�� ع�� سسروى اليط�ة، خضاةة خ�� �و��ا سن الشك�ات الر�دسة �� سسال رب�ات الياف

 ).انفسن(ةذلك أول سن أطسق ت�يية الياف البصك ة لسمنشآت ولسميازل وخدسات الحروى والسريمديا 
ةدول ركةة بالشكق  )4G LTE( ا�ويل الكا�ع تفكدت اتصاالت السعودية بإطالق خدسات ربكة •

سوقع ع�� سسروى المسكة و�ياك خطط طموحة  ٦٠٠اوتط ورمال أةك �يا تطسق ا�ددسة و�غط  اة�� سن 
 . لنشك�ا �� �اةة انحاء المسكة

اترمكت الشكةة سواصسة ة اد��ا لر�ديم خياةات سر�دسة وحصك ة سن اجه   الذةية والسوحية،   •
اقبال جيد سن سخرسف ةئات احبة السبق �� طكح وتوة�� العكو ، واجه   الذةية، حيث تسد �و��ا ص
 . العمالء

سائ   الرم�ا �� بوع�� السروى الح�� وسن ا�حك  �� تيمية الواةد البشك ة،  ة�د ةازت الشكةة  •
 .%٩١،٠٧ئف حيث بسغ  يسبة السعود  توط�ن الوظا

وقيع اتفاقية لشكاء حصة سسيطك  �� ركةة تيل لالتصاالت والروزيع ورهد ��اية العام اليصكم ت •
سن حصص ركةة تيل برمو ل ذا�  ، بمبسغ % ٦٠الحدود  ، و�موج��ا اترحوذت اتصاالت السعودية ع�� 

لشكةة تيل، �� ال�وائم  ٢٠١١سسيون ة ال تعودمل ، وايعكإل اثك الا�� لسعمسيات الالية عن عام  ٢٠٨قدةه 
 .م ٢٠١١ العام ية الوحد  لسموعة اتصاالت السعودمل بالك�ع الكا�ع سنالال
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دول، ح�ى  ١٠وع�� السروى العالي ، واصس  سسموعة اتصاالت السعودية حضوة�ا ونمو�ا الرم�ا  �� 
ابل ةما �عر�� السموعة سن الشاةة�ن الكئيسي�ن �� جميع ال�و . سسيون عميل ١٦٠تساوز أجما�� عدد العمالء 

البحك ة ال�  تك�ط جيوب ركق آتيا �غكب أوةو�ا وأسك �ا الشمالية سكوةا باليط�ة، وتح�ق رك�ات السموعة 
 ، وخاصة �� ال�و   والبحك ن وخندونيسيا

 
 جديا

 
 . نموا

ةما ح��  تطوةا  واححا �� الرعاون ب�ن رك�ات السموعة �� الشكاء الوحد لسمواد اولية �ددسات 
لذمل يوةك لسشكةة سالي�ن الك االت، ةما تنر�ج السموعة �عاون �سو �  سسرمك �� ا�ددسات اتصاالت ا

الش��ةة لسمسموعة، وس��ا سا تم سن ت�ديم عكو  �� سوتم ا�حج اترفاد س��ا رك�ات السموعة وعمال��ا 
 . الذمل قدسوا لسممسكة ل�حج أو لسعمك 

 لهذا ا�حضوة �� خدسات السموعة وتوتعها
 
، ة�د ل�  �ذا ت�ديك العديد سن ا�وهات الحسية  ووة�ا

ودقسيمية والعالية، وسيح��ا أة�� سن اث   عشك جائ   �� العام اليصكم، �ان سن ابكز�ا الكة  اول ع�� 
ركةة، وجائ   أةضل  ١٠٠العالية ألقوى "  ةوة�إل"سسروى رك�ات اتصاالت �� العالم العك� ، ع�� الئحة

لهاتف الحمول ع�� سسروى اليط�ة، ةما حصس  سسموعه اتصاالت السعودية ع�� الكة  سشغل �ددسات ا
) ١٠(سشغل �ددسات ا�ووال ع�� سسروى العالم ، �حضوة�ا الباةز ��  ٢٠الكا�ع عشك ضمن قائمة  أة�� 

ةها واداة��ا لسعديد سن رك�ات اتصاالت �� نتيسة السرال www.rdiff.com اتواق عالية، حسب سوقع
 . ركق و جيوب آتيا وسيط�ة الشكق اوتط وقاة  أةك �يا وا�دسيج العك� 

 أت�دم بالشكك ل�ل سن تا�م سعيا �� تح�يق نساحاتيا الرعدد ، ع�� السرو �ن الح�� والدو��، 
 
وخراسا

 لسم  د سن اليساحات ةإنيا نكةد أن سسموعة ا
 
تصاالت السعودية حك صة ع�� سواصسة البحث عن وتح�ي�ا

ا�وديد سن الفك  اتتاماة ة الواعد  ، وال�  تدعم ة ادتيا �� السوق الح��، وتكخ  تواجدنا �� اتواق 
 .دقسيمية والدولية

 والسالم عسيكم وةحمة هللا و�ك�اته،،،
 

 الهيدس تعود بن ساجد الدويش
 

 الت السعوديةالكئيإل الريفيذمل لشكةة اتصا
 

 

 

 
  

 

 

http://www.rdiff.com/�
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ِحيِم  ْحمِن الكَّ  ِ�ْسِم ِهللا الكَّ

 

 السعودية اتصاالتالسادة مساهمي رركة 

 :السالم عسيكم وةحمة هللا و�ك�اته ، و�عد

بصـف��ا رـكةة سسـا�مة تـعودية بموجـب الكتـوم الس�ـ  ةقـم )  الشـكةة(تدتس  ركةة  اتصـاالت  السـعودية 

الــــذمل ق�ــــ�ى برحو ــــل قطــــاع ال�ــــ�ق والهــــاتف ) م١٩٩٨أبك ــــل   ٢١الواةــــق (�ـــــ ١٤١٨ذو ا�حوــــة  ٢٤برــــاة خ  ٣٥/م

سـع سخرسـف س�وناتـه وخس�انياتـه الفييـة ) “قطـاع اتصـاالت”�شـاة خليـه ةيمـا �عـد بــ (بـوزاة  ال�ـ�ق وال��يـد والهـاتف 

 ل�ــكاة سسســإل الــوزةاء ةقــم 
 
أبك ــل  ٢٠واةــق ال(�ـــ ١٤١٨ذو ا�حوــة   ٢٣برــاة خ  ٢١٣ودداة ــة خ�ــ� الشــكةة، وطب�ــا

وقــد �انــ  الشــكةة �ــ� حييــه سمسوةــة بال�اســل ). اليظــام اتا�ــ� (الــذمل اعرمــد نظــام الشــكةة اتا�ــ�  ) م١٩٩٨

�ـــ ١٤٢٣ةجــب  ٢برــاة خ  ١٧١و�موجــب قــكاة سسســإل الــوزةاء ةقــم ). ا�ح�وســة(�ح�وســة المسكــة العك�يــة الســعودية 

 . أتهمها سن% ٣٠، قاس  ا�ح�وسة ببيع )م٢٠٠٢تبرم��  ٩الواةق (

سحـكم  ٦�ـ� ) المسكـة(بدأت الشـكةة عمسهـا برـوة�� خـدسات اتصـاالت ع�ـ� نطـاق المسكـة العك�يـة السـعودية وقد 

ةشـكةة سسـا�مة  ١٠١٠١٥٠٢٦٩وحصس  الشـكةة ع�ـ� خـوسها الرسـاةمل ةقـم ). م١٩٩٨سايو  ٢الواةق (�ـ ١٤١٩

و �ـــــع الكةـــــ  الكئي�ـــــ�  لسشـــــكةة �ـــــ� سدييـــــة ). م١٩٩٨يونيـــــو  ٢٩الواةـــــق (�ــــــ ١٤١٩ة�ــــــيع اول   ٤تـــــعودية برـــــاة خ 

  .الك ا 

تفاصـيل ". السموعـة"لسشكةة اتتاماةات سخرسفـة �ـ� رـك�ات تا�عـة وزسيسـة وسشـاةيع سشـ��ةة �عـكف سسرمعـة، بــ 

 :�ذه اتتاماةات �الرا��

 �سبة امللكية اسم الشركة

 %١٠٠ ملكة العرةية السعوديةامل -)أول (ات�نت  واتصاالت املحدودة  الشركة العرةية دمدمات

 %١٠٠ اململكة العرةية السعودية -رركة اتصاالت لالستثمار التجاري املحدودة 

 %١٠٠ مملكة البحر�ن –  )م. ب. م. ش) (VIVA(رركة إس �ي ��ي البحر�ن 

 %71 مملكة البحر�ن –) م. ب. م. ش(  )اتتغرال( رركة ادمليج لإلعالم الرطمي القابضة

 %٦٠ اململكة العرةية السعودية - )سيلكو( ل للتويع  واتصاالت املحدودة رركة سي

 %٢٦ دولة الكو�   –)م .ك.م.ش) ( VIVA(رركة اتصاالت الكو�تية 

 ( أكسيس تيليكوم اتدوتيسيا �ي �ي  رركة 
ً
 %٨٠٬١٠ دولة اتدوتيسيا –)إن �ي إس سابقا

 %٣٥ ت العرةية املتحدةدولة امارا –رركة أوجيه لالتصاالت املحدودة 

 %٢٥ مال�ايا –مجموعة بينار�اتج �� إس إم القابضة 

 %٥٠ اململكة العرةية السعودية –الشركة العرةية للكوابل البحر�ة املحدودة 

 %٣٦٬٦٦ اململكة العرةية السعودية –) عر�سات(املؤسسة العرةية لالتصاالت الفضائية 

 %٥٠ ةية السعوديةاململكة العر  –رركة مراكز اتصال 
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ترماــــل ايشــــطة الكئيســــة لسمسموعــــة �ــــ� تــــوة�� تسســــسة ســــن خــــدسات اتصــــال �شــــمل خــــدسات الهــــاتف ا�وــــوال 

وخــــدسات الهــــاتف الاابـــــ  سحسيــــة وداخسيــــة ودوليــــة وخــــدسات العطيــــات ةي�ـــــل ) والكا�ــــع ا�ويــــل الاــــاي  والاالــــث(

 .البيانات وا�دطو  الكجك  وخدسات دن��ن 

، ونرـــائج أعمالهـــا السموعـــةداة  الشـــكةة أن ي�ـــدم لسمســـا�م�ن الكـــكام الر�ك ـــك الســـيومل عـــن أداء يســـك سسســـإل خو 

�� سخرسف أوجه أيشط��ا، و ظهـك دوة�ـا �ـ�  السموعةم ، الذمل �عكإل الرطوة السرمك �� أداء ٢٠١١ لسعام الا��

رمــــع الســــعودمل و ح�ــــق خطــــط تطــــو ك قطــــاع اتصــــاالت �ــــ� المسكــــة العك�يــــة الســــعودية بمــــا يخــــدم الس �ع  ــــ  و

 .الريمية الوطيية ويسا�م بفاعسية �� �ع    اقرصاد الوط   و ح�ق عوائد سس  ة لسا�م��ا 

 :م٢٠١١خالل عام  خداة  الشكةةأيشطة و  اداء التشغي�� والا�� ووةيما ي�� س�دص عن 

 

 
ً
 م٢٠١١أداء وأ�شطة الشركة خالل العام املا�� : أوال

 اداء التشغي�� - أ

  السعودية اتصاالتركة ر -١

 ططا  افراد •

 �� دوة 
 
اطس�  بروة�� أحدش ا�ددسات و�دع�� السرو ات العالية الك ادمل اتصاالت السعودية اترمكاةا

 رمال أةك �يا و �� الشكق اوتط و )4G LTE(أول ربكة �ددسات ا�ويل الكا�ع اتصاالت السعودية 

يوظفها �ددسة عمالئه،  و )4G LTE( يط�ة يتب ى ت�يية ا�ويل الكا�عبذلك ت�ون أول ُسشغل ل�ووال �� ال

م وأعسي  عن نساح الرساةب ٢٠١٠قد تبن  �ذه الر�يية �� بداية العام اتصاالت السعودية �ذا و�ان  

ا�داصة ��ا، وأ��ا ا�دياة ال�ادم لعصك جديد سن اتصاالت الري�سة، حيث ت�وم �ذه الر�يية برحس�ن تعة 

�� حالة ش /سيساب  ١٠٠سن  ء  الشب�ات، ةسكعة انر�ال ا�ح�ي�ية لهذه الر�يية تصل خ�� أع��وةفا

 . اتر�بال البيانات

الشغس�ن ال�دة  ع�� توة�� ا�ددسات الاابرة �� الشب�ات الري�سة، وتطو ك عمسية  )LTE(ةما تميح ت�يية 

تمرعها بدداء  )LTE(ية ا�ددسات ال�  توظفها ت�يية وسما �ع ز سن جاذب. الدسج ب�ن ا�ددسات الاابرة والري�سة

ةائق ا�وود ، خصوصا عيد الري�ل �سكعات عالية، ةما �ساعد الشغس�ن ع�� تحس�ن تعة الشبكة وت�و ة 

أضعاةها ��  ٣خ��  ٢ �� حالة اتر�بال، و )HSPA(أضعاف قدة   ٤خ��  ٣أدا��ا، خذ ترمرع بكفاء  ت��اوح ب�ن 

 .ناتحالة خةتال البيا



  
 

١١ 
 

 م٢٠١١الر�ك ك السيومل لسسإل دداة  لسساد  سسا�ي  ركةة اتصاالت السعودية لعام 
 

��  )4G LTE(سوقعا جديدا �ددسات ا�ويل الكا�ع  ٢٠٠اتصاالت السعودية اضاة  م ٢٠١١وخالل العام 

السبق بنشك �غطي��ا اتصاالت السعودية ، واتركمس  المسكة العك�ية السعوديةسدن جديد  ع�� سسروى  ٥

الظهكان، لرضاف لسمدن ال�  تبق  خميإل سشيط و ��ا وأ الديية اليوة  و اصمة ال�دتة وال�  رمس ، الع

احساء، ليبسغ عدد الواقع العاسسة برسك الدن اة��  ا�د�� و ا�وبيل و الدسام و جده و �غطي��ا و�� الك ا  و

المسكة ��  )4G LTE(ويل الكا�ع ل�عاسل، توةك لسرخدس��ا اةضل �غطية  )4G LTE( سوقع ٦٠٠سن 

���ا تكعات أع�� سن السكعات ا�حالية الوجود  ع�� الشب�ات الري�سة �� توةخ، باإلضاةة العك�ية السعودية

 .اخكى 

وتمسك اتصاالت السعودية خطط طموحة لنشك الر�ييات الر�دسة خالل الف��  ال�ادسة  لري�ل العميل سن 

يل الاالث ا�و: �� رب�ات اليطاق العك ض الري�سةخااي  والاالث الحدود  نوعا سا، ت�ييات ربكة ا�ويل ال

حيث ت�دم توتعة ربكة  ،و �سكعات لم �عهد سن قبل )4G LTE(وربكة ا�ويل الكا�ع ) +HSPA(الطوة 

الاانية بييما توةك ربكة ا�ويل الكا�ع ذات الر�ييات / سيساب  ) ٨٤(ا�ويل الاالث الطوة تكعات تصل خ�� 

 . �� السيوات ال�سيسة ال�ادسةش /اب سيس ١٠٠٠�� أة�� سن خلرصل ش /سيساب  ١٠٠الر�دسة تكعات تبدأ ب 

لرسبية احرياجات العمالء بالرواةب سع أحدش الرطوةات الر�يية ال�  �شهد�ا عالم و�� تع��ا الدائم 

الذمل  )Apple(بكناسج خدسات اتصاالت السعودية ع�� سرسك  اتصاالت السعوديةة�د قدس   اتصاالت

و تيح �ذا ال��ناسج لعمالء ا�ووال الرحكم ، )ipod(و  )ipad( و )iphone(ي�دم الرطبي�ات ا�داصة بدجه   

با�ددسات ال�دسة لهم سن قبل ركةة اتصاالت السعودية ب�ل �سك وتهولة وا�حصول ع�� سعسوسات عن 

 .ت ال�دسة لهم سن ا�ووال والهاتفا�ددسا

ء و�ما يميحهم خياةات سرعدد  �� خطاة دضاةات اليوعية الهادةة لر�ديم أةضل ا�ددسات لخرسف العمالو

سحمول أو أجه   ةفّيه أو أجه   ذةيه  حاتب الترخداسا��م لنن��ن  أثياء الري�ل ع�� سخرسف اجه   تواء 

ا�وديد  والبركك  لنن��ن  الري�ل وال�  تد�  " �و ك ن "أطس�  اتصاالت السعودية باقات ، ة�د أو جوال

خحدى " �و ك ن  خةس��س"لرحسيسية الحرياجات العمالء لنن��ن ، و�عد باقة بياء ع�� العديد سن الدةاتات ا

، وترم�ا الباقات الياتبة لن يك د اترخدام دن��ن  لسرصفح وقكاء  ال��يد الك��وي ، وتحميل �عض ال��اسج

 وسودم �سكعة
 
 ٧٫٢ �سكعات عالية الترخدام دن��ن  حيث ترضمن رك حة خن��ن  سسب�ة الدةع سسانا

  ١٠٠٠سع باقة خن��ن  �سعة  ش/سيساب 
 
 خضاةة خ�� ذلك يخراة العميل يوسيا

 
تاعة تحميل ال  سيساباي  سسانا

 
 
ا�وديد  لنن��ن  الري�ل خياةات عد  لالترخدام، وتتيوع " �و ك ن "ةما تتيح باقات ، سحدود  سسانا

" ٢و  ١ك ن  خةس��س، �و ك ن  ترايل ، �و ٢و  ١، �و ك ن  أةشن ٢و  ١�و ك ن  بكو "الباقات ا�وديد  

 .لر�ون سياتبة ل�ل السرخدس�ن وحسب س�اانيا��م
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�� ال�  �عد أةضل رك حة خن��ن  " �و ك ن  الي "أطس�  اتصاالت السعودية خدسة �� ذلك خضاةة خ

 سع ةصيد  ٢٥، و�� عباة  عن رك حة خن��ن  سسب�ة الدةع ب�يمة المسكة العك�ية السعودية
 
خن��ن  ة اال

سيساباي ، لر�ون لدى العمالء الكونة العالية �� اترمراع باإلن��ن  أثياء تي�سهم وةق ت�ييات  ٤٠٠سساي  

عالية السكعة، والرمرع بالرصفح وقكاء  ال��يد دلك��وي  بال حدود أو قيود �سكعات دن��ن  ا�وديد  ال�  

  أطس�  أحدش جهاز ةاوتك، ةما االت السعوديةو ال�  تفكدت ��ا ربكة اتص ش/سيساب  ٤٢تصل خ�� 

)3G WiFi router(  ��دعم ا�وهاز بيئة سرعدد  الشب�ات سع و ، ش/سيساب  ٢٨�سكعة ن�ل لسبيانات تصل خ 

، و حرومل ع�� )HSPA+/HSUPA/HSDPA/WCDMA/GPRS/EDGE( :سودم يدعم الشب�ات الرالية

 ود ب��ناسج حماية ليع سحاوالت اخ��اق سدسس�ن، ونظام أس   س )DHCP,DNS RELAY,NAT(خادم 

والخاطك اسيية، ةما أن خداة  ا�وهاز ترم عن طك ق الرصفح، و�إس�انه العمل ع�� أنظمة 

وجاء طكح �ذا ا�وهاز ، )Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista / Windows 7(التشغيل

" �و ك ن "ن ، وسيح عمال��ا اترمراع بباقات تدةيدا ع�� تفوق اتصاالت السعودية �� خدسات دن�� 

�و ك  - ٢و  ١�و ك ن  ترايل  -�و ك ن  خةس��س  - ٢و  ١�و ك ن  أةشن  - ٢و  ١�و ك ن  بكو  "الكا عة 

الذمل تبنره الشكةة سع خطالق " دن��ن  ةصسياه ع�� ةيفك" وضمن رعاة  "�و ك ن  جوال -ن  الي  

 .ح العمالء الكونة العالية �� اترخدام دن��ن  أثياء الري�لالباقات ا�وديد  لنن��ن  وسي

 سن خت��اتيسية اتصاالت السعودية �� ت�ديم أحدو 
 
بدةضل ��ا ش اليرسات وأة�� ا�ددسات لعمالانطالقا

الشكةة �وميع طكح  ، المسكة العك�ية السعوديةأوتع �غطية �� جميع أنحاء  اتعاة سع أقوى ربكة و

طو  الفوتك  وسسب�ة الدةع جميع أجه   البالك ب��مل �� السوق السعودية بدحواسها وس�اتا��ا عمالء ا�د

 الفكصة �وميع عمال��ا ل�حصول عس�� الخرسفة سظهك  قدةات عالية ع�� سواةبة ا�وديد س��ا، و
 
ةما ، اسانحة

العّكب ذو الم�اات  )Xperia™ arc Sony Ericsson (قدس  لعمال��ا جهاز توي  ايكةسون خةسب��يا آةك 

�ذا وال ت ال ) Google™ Android, version 2.3(والواصفات الرعدد  و�يظام أندةو د العالي  دصداة 

ركةة اتصاالت السعودية صاحبة السبق �� ت�ديم وتوة�� العكو  واجه   الذةية، سظهك  قدةات عالية 

 ا
 
 سن ع�� سواةبة ا�وديد �� عالم الر�يية، وسانحة

 
لفكصة �وميع عمال��ا ل�حصول عس��ا، وذلك انطالقا

 بال �سل نحو 
 
خت��اتيسية الشكةة �� الرمكة  حول العمالء وت�ديم أة�� ا�ددسات لهم بدةضل اتعاة، وتعيا

 .توة�� آخك الر�ييات ذات ا�وود  العالية

 
ّ
ودية جائ   أةضل سشغل حصدت اتصاالت السعباليط�ة ة�د  اتصاالت السعوديةلك اد  وتدةيدا

الشكق اوتط لر��ز سوقعها ال�ومل �� السوق، بفضل خ��ا��ا  )TMT(�ددسات الهاتف الحمول �� سكتمك 

عة الخدمة �� سسال تكيولوجيا اتصال الري�ل، واتتاماةا��ا �� اليطاق العك ض وخدسا��ا وسيرسا��ا الريو 
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ت�ديم سيظوسة سر�اسسة سن باقات ان��ن  البركك  واجه   الذةية ة اد��ا ��  ال�  ت�دسها لعمال��ا، اضاةة خ��

الذةاع البحاية  -" وايكليإل خنتيسيسنإل"صيف ت�ك ك ةما  .والسوحية وال�  تياتب اخرياةات وة�بات العمالء

 .اتصاالت السعودية ضمن أة�� عشك ن ربكة اتصاالت سري�سة �� العالم -الرساة ة  )GSMA(لشكةة 

 

   السك�يالقطا •

تفوقهــا  �ــ� خــدسات اليطــاق العــك ض، وذلــك بنشــك رــبكة اليــاف البصــك ة الناليــة  اتصــاالت الســعوديةعــ زت 

، حيث ترمّ�ا برـوة�� تـكعات ان��نـ  جديـد  و�دتـعاة تياةسـية المسكة العك�ية السعودية�� �البية أنحاء  "ة��ف"

عـــد اةخـــص �ـــ� 
ُ
 �وميـــع أةـــكاد العائســـة  اتـــرمراع ب�اةـــة الرطبي�ـــات ، سريحـــتـــوق المسكـــة العك�يـــة الســـعودية�

 
ا

، والعـــــاب الشـــــبكية والرفاعسيـــــة، واتصـــــال "انفســـــن"الرسف  ـــــون الرفـــــاع�� الطـــــوة : ا�حاليـــــة والســـــر�بسية ساـــــل

 .الك  ، والرعسيم دلك��وي ، وا�ددسات الطبية، والتسوق و����ا سن الساالت العديد 

  
 
 المسكــة العك�يــة الســعودية�ــ�  "ال��ودبانــد"�ــ� سســال خــدسات اليطــاق العــك ض  �ــذا وقــد خــوس  الشــكةة تــب�ا

ك خدســــة اليــــاف ـك سســــبوقة عبـــــبإطالقهــــا ألول ســــك  ع�ــــ� سســــروى الشــــكق اوتــــط ورــــمال خةك �يــــا تــــكعات �يــــ

خذ  ، ش/سيسابــ  ١٠٠تصــل خ�ــ�  عات دن��نــ  ا�ح�ي�ــ  �ــ� اليــازل البصــك ة الناليــة ال�ــ  تــوةك لعمال��ــا أع�ــ� تــك 

 �ـــ� ثـــالش دول ة�ـــط ع�ـــ� سســـروى العـــالم �و��ـــا ترطســـب تـــوة�� رـــب�ات أةضـــية ذات 
 
ت�ـــدم �ـــذه الســـكعات حاليـــا

 .اعرمادية وسوثوقية عالية

تســدة درــاة  خ�ــ� أن نســاح اتصــاالت الســعودية ةــدول رــكةة �ــ� خطــالق خدســة اليــاف البصــك ة الناليــة �عــ ز  

الســــوق الســــعودية، و كةــــد تــــع��ا الســــرمك لت�ــــد�� جميــــع خس�انا��ــــا ســــن قياد��ــــا �دــــدسات اليطــــاق العــــك ض �ــــ� 

 .الادية والبشك ة والر�يية لر�ديم أةضل ا�ددسات الر�اسسة لعمال��ا، والدةع �جوسة اقرصاد الوط  

ك�ن ع�ـ� ة اد��ـا �ـ� خـدسات اليطـاق العـك ض ةـدول ـلربـييـة ألةضـل ا�حسـول الر�اتصـاالت السـعودية و د�  تب   

، والوحيــد  ال�ــ  ت�ــدم باقـــات ث الســـكيع وخــدسات اليــاف البصــك ةة باليط�ــة ت�ــدم خــدسات ا�ويــل الاالــرــكة

خجمــا�� حكةـــة  ت��ابايــ  ســـن ١٦٠٠رــاسسة لسصـــوت وان��نــ  والرسف  ـــون الكقيــ ،  حيـــث تمــكة الشـــكةة أة�ــ� ســـن 

، باعربـاة أن البنيـة لعك�ية السـعوديةبالمسكة اسن خجما�� حكةة ان��ن  % ٩٠�  جدا تمال �ـان��ن  و�نسبة ةب

 .السعودية �عر�� احدش �� العالمالرحرية لشبكة اتصاالت 

ة  ـك عبـــــاتصـــــاالت الســـــعودية ح��ـــــ  وقـــــد �ـــــذا   �ـــــ�  "انفســـــن"خدســـــة الرسف  ـــــون الرفـــــاع�� الطـــــوَّ
 
 جديـــــدا

 
نساحـــــا

دول  و المسكـة العك�يـة السـعوديةاترحواذ ع�� ث�ة عمـالء الشـكةة ونيـل ةضـا�م، بوصـفها او�ـ� سـن نوعهـا �ـ� 

حــديث،  الــدخول خ�ــ� رــبكة ان��نــ  بمفهــوم عصــكمل و اليط�ــة ال�ــ  تــوةك لهــم الشــا�د ، وخــدسات اتصــال، و

 ذلــك �ــ� ازديــاسســ
 
ا�ددســة ن�ســـة و�عــد .  خــالل ة�ــ�  قصــ��  ســـن خطالقهــا اد نمـــو سعــدالت الطســب ع�ــ� ا�ددســـة�ما
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ّ�ا�ـــا برـــوة�� سحرـــوى  سرم�ـــا لس�يـــوات الرسف  ونيـــة الياتـــبة ل�ـــل عائســـة ع�ـــ�  ل الســـعودمل لرمـكى �ـــ� اليـــبــــنوعيـــة ة

ــــن الشــــا�د ســــن عــــدم تفو ــــ  أمل بكنــــاسج تسف  ــــوي ، باإلضــــاةة خ�ــــ� انفكاد�ــــا  ِ
ّ
حــــد ، وت�ــــديم خــــدسات عديــــد  تمك

 "ةتـــيفك"بر�ــديم جميــع باقــات ال�يــوات الشــفك  بســود  وةفــاء  عــالير�ن ســع ن�ــاء الصــوة  ووضــوحها ع�ــ� جهــاز 

، )HD(قيـا ، سـع ال�يـوات ال�ـ  ترم�ـا بدقـة بـث عاليـة ا�وـود   ١٥٠ وز اد��ا خ�ـ� "انفسن"واحد، وتوتعة قيوات 

 عــــــن تم�ا�ــــــا برـــــــوة�� ح ســــــة ســــــن ا�دـــــــدسات ا
 
 YouTube(خدســـــــة  ساــــــل "انفســــــن"ك بــــــــلعصــــــك ة اليوعــــــة عةضــــــال

Invision (ـــن عمال ِ
ّ
وب ع�ــ� رـــبكة دن��نـــ  ســـن �ـــا ســن سشـــا�د  واتـــرعكا  والبحـــث عــن ةيـــديو يوتيـــ�ال�ــ  تمك

، حيـــث تســـاوز اتـــرعكا  ســـن الســـرخدس�ن أة�ـــ� ســـن
 
ألـــف ســـاد   ١٠٠ خـــالل رارـــة الرسف  ـــون �ـــ� النـــال سسانـــا

 
 
 .خعالسية أتبوعيا

  ٢٠الــــذمل تســــاوز الـــــ  "انفســــن"خدســــة �ــــذا و ماــــل عــــدد عمــــالء 
 
، و�ع  ــــ ا

 
 ح�ي�يــــا

 
 خــــالل ة�ــــ�  قصــــ��  انســــازا

 
ألفــــا

خ�ـــ� سصـــاف الـــدول الواةبـــة لسرطـــوة الر� ـــ  الكب�ـــ� الـــذمل  بالمسكـــة العك�يـــة الســـعودية لـــدوة�ا الفاعـــل �ـــ� ال�ـــ� 

�شــهده العــالم �ـــ� سســال اتصـــاالت وت�ييــة العسوســـات، ةمــا ��ـــدف الشــكةة لسوصـــول ��ــذا الـــكقم ألضــعاف عـــد  

 "انفســـن"دســـة خخـــالل الف�ـــ�  ال�ادســـة ســـن خـــالل اتـــرمكاة �ـــ� خططهـــا دتـــ��اتيسية، وجهود�ـــا الكاسيـــة لرـــوة�� 

خضاةة لسع��ا �� تحـديث وتطـو ك ا�ددسـة بـإثكاء سحروا�ـا بم  ـد سـن  المسكة العك�ية السعوديةبمخرسف سياطق 

 . ال�يوات الفك د  �� ر�ى الساالت، وا�ددسات ا�حصك ة ال�  ترواةق سع ة�بات سخرسف ركائح العمالء

والشكق اوتط  المسكة العك�ية السعوديةحيد  �� ا�وديك باإلراة  أن اتصاالت السعودية ترم�ا بد��ا الو 

ع�� سسروى ) IPTV(لعمال��ا، و�عد أحد أةضل س ودمل خدسة تسف  ون ان��ن   "انفسن"ال�  توةك خدسة 

 .العالم

باعرباة�ا الباقة الر�اسسة الوحيد  ال�  تس�  جميع سرطسبات  "باند جود بك ميوم )X"(أطس�  الشكةة باقة ةما 

الروةك  لسعمالء ش /سيساب  ٤٠وش /سيساب ٢٠ان��ن  �سكع�   الهاتف و ة بروة�� أة�ع خدسات �شملالعائس

 باإلضاةة ل�و ك ن  "انفسن"، وخدسة الرسف  ون الرفاع�� الطوة "ة��ف" الخدوس�ن �شبكة الياف البصك ة 

 �وميع أةكاد العائسة اترفاد  سن جميع خدسات دن�
 
�ن  الرعدد ، وتيفيذ �اةة الرطبي�ات �سعك سم�ا سريحا

 عن ا�حصول ع�� أةضل سشا�د  
 
ا�حالية والسر�بسية، والعاب ا�وماعية بسود  وةفاء  عالير�ن، ةضال

 .ل�يوات انفسن الرسف  ونية

 ل�وهود الدو 
 
�ة والواتعة ال�  تبذلها اتصاالت السعودية لروة�� أةضل خدسات الدعم الف   ال�دم ؤ �ع   ا

 �ددسة الدعم الف   ع�� ال�يوات الك��ونية وال�  ت�دم حاليا "٩٠٦"ن سكاة  العياية بالعمالء س
 
، واسردادا

 أطس�  ) twitter(و  )facebook(وسواقع الرواصل اجرما��  )blackberry(ع�� أجه   
 
ال�  وةك��ا سكخكا

راسل ع�� الحادثة  DSLض لعمالء آةاق خدسات الدعم الف   لالن��ن  واليطاق العك اتصاالت السعودية 
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سداة الساعة طوال أيام  ع�� )m3com.com.sa( دلك��ونية "سعكم"ع�� بوابة ) Online Chat(الفوة ة 

سما يتيح لسعمالء الرواصل البارك سع ةك ق الدعم الف   �ددسات ان��ن  واليطاق العك ض ببوابة  اتبوع

 سن حك  الشكةة بت�د�� خس�انا��ا ، وذلك �� الدعم الف   الر�اسلا�حصول عدلك��ونية، و  "سعكم"
 
انطالقا

 .الر�يية لر�ديم حسول راسسة لسمشا�ل ال�  �ع��  العمالء
 

 ططا  اعمال •

الكائد  لعمال��ا �� الشك�ات  )Cloud Computing( خدسة ا�حوتبة ال�حابيةاتصاالت السعودية درن  

ا الخرسفة، لرمال �ذه ا�ددسة خضاةة �حسول اعمال الذةية وا�ددسات الكائد  والكتسات الريمو ة بدحواسه

وسيط�ة الشكق اوتط، وترم�ا  المسكة العك�ية السعوديةال�  ترفكد ��ا اتصاالت السعودية ع�� سسروى 

 . بروة��  أحدش سا تنرسه تكيولوجيا اتصاالت وت�يية العسوسات سن تطبي�ات وابر�اةات سرطوة 

 Cisco(  سن تيفيذ �ذه الر�يية بمشاةةة ة��يات الشك�ات العالية سالاتصاالت السعودية �ذا وقد تمكي  

،EMC ،VMWare(،  ،تحس�ن اداء �� 
 
 جذة ا

 
وترحدش ت�يية ا�حوتبة ال�حابية ن�سة نوعية، وتحوال

رسف النشآت، حيث تتسرمك وسضاعفة دنراجية وخفض الر�اليف لدى عمالء اتصاالت السعودية �� سخ

بال��ة�ا ع�� �ذا السال ا�حيومل اترسابة لسطسب ال�اايد سن عمال��ا، وتسبية لرطسعا��م اتصاالت السعودية 

السر�بسية، و�ما يح�ق الرم�ا لنشآ��م �� ال�طاعات �اةة، �� ظل جا�  ��ا لروة�� ا�ددسات اتاتية 

تخدم �اةة ال�طاعات، ةخدسات اترضاةة ا�حاتبات السكيعة، العرمد  ع�� ا�حوتبة ال�حابية ال�  

وسعدات الشبكة والرخ  ن، وتوة�� ال��يد دلك��وي  لوظف  الكتسات والواقع دلك��ونية، وخدسات أسن 

 دون ُس العمالء ع�� الرحول خ�� سكتسات  ةما �ع ز �ذه ا�ددسات قدة  سنشآت. العسوسات
َ
داة  خلك��ونيا

تحمل اليف�ات البا�ظة �� العدات والرسه�اات وال�وى البشك ة الرخصصة �� عالم ت�يية  ا�حاجة خ��

 .العسوسات الرطوة باترمكاة

كة  الرحكم بالشبكة الوطيية بالك ا ، وذلك ساتصاالت السعودية أعمال تطو ك وتحديث ةما أ��  

وتفعل �ذه الوحد  جانب ، بة اداء باليط�ةة�� سكة  سر�اسل لكاقأن وحد  خضاةية لسمكة  الذمل �عد بردر�

وتضيف �عدا ات��اتيسيا لسمسموعة  "أة�� بوابة خن��ن  �� اليط�ة"الكقابة ع�� أداء البوابة الدولية لنن��ن  

وةذلك سكاقبة ) International DSP(بحيث أصبح  س ودا عاليا لنن��ن  ع�� سسروى الشكق اوتط 

�و ك ن ، "�  س�ددسة ال��ودباند السس�  والالت ةدم عمالء اتصاالت السعوديربكة ان��ن  ال�  تخ

، ةما ت�وم بمكاقبة وسرا�عة أداء أة�� بالمسكة العك�ية السعوديةوعمالء قطاع اعمال " ة��ف ،بكودباند

سيظوسة تكريح ع�� سسروى الشكق اوتط لررواةق سع اليمو الضطكد والسكيع ع�� خدسات الشكةة 
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 المسكة العك�ية السعوديةلألن��ن  واليطاق العك ض والذمل وضع الشكةة �� سوقع ة ادمل ةك د ع�� سسروى 

سن حوم حكةة ان��ن  والبيانات �� % ٩٠والشكق اوتط، سما سكن الشكةة سن السيطك  ع�� اة�� سن 

ا سن خالل البوابات العمالقة ال�  ت��ا باي  يوسي ١٦٠٠حيث يرساوز تمك ك البيانات  المسكة العك�ية السعودية

و��  )FLA(الاانية سكتبطة �عد  �وابل بحك ة سرفكقة ركقا و�ك�ا /جيساب  ٣٠٠تصل تع��ا خ�� 

)SMWE3, SMWE4(  خضاةة لردر�ن الكيبل البحكمل ا�وديد)IMW ( والكيبل ال�اةمل ا�وديد)JADI( 
  د سن السعات والوثوقية  ولروة�� تعات الذمل أيشدته الشكةة بالرحالف سع رك�ا��ا ات��اتيسي�ن ل

 .خحرياطية ع�� �وابل بديسة أثياء حاالت ان�طاعات ا�داةجية ل�حيسولة دون تدثك ا�ددسة لدى العميل

ال�  تضم أحدش اجه   الرخصصة )  Domain Name System  (DNS(( ةما ي�وم الكة  بمرا�عة أنظمة

 والعرمد  لدى ة��ى الوا
 
) Root DNS(باإلضاةة خ�� اترضاةة خوادم نطاقات ةئيسية . قع العاليةعاليا

لرح�يق الكتالة  المسكة العك�ية السعوديةلر�ديم خدسة تحو ل اليطاقات لسرخدس  دن��ن  داخل وخاةج 

 .العالية لسموعة دتصاالت

 و 
 
اعمال سن ا�حسول والرطبي�ات  سن اتصاالت السعودية لرسبية احرياجات عمال��ا �� جميع قطاعات تعيا

 ألة�� س�اييإل ا�وود  والعاي�� العالية الكةيعة، أطس�  الشكةة خدسة ربكة توصيل الحروى 
 
البركك  وة�ا

)CDN( وسرعدد  وسر�اسسة ، لر�ون الشغل الر�اسل والوحيد والذمل ي�دم خدسات اتصاالت سبركك . 

لسوةاء بمرطسبات العمالء وتح�يق ة�با��م باإلطالع  )CDN(حيث تم تصميم خدسات ربكة توصيل الحروى 

ع�� الحروى عن طك ق ربكة ان��ن  ب�ل �سك وتهولة، سما يتيح جود  اداء وتكقيره �سكعة عالية 

واعرمادية تك��  طموح العمالء وتح�ق تطسعا��م، وذلك سن خالل ت�ك ب الساةة الفعسية ب�ن خدسات 

ا   لضمان وصول الحروى الطسوب لسمسرخدم بدقة سريا�ية، سما يتيح لسعميل الحروى والسرخدم ال��

 لك�بره �� الساالت الخرسفة، بما �� 
 
سشا�د  بث ال�يوات الفضائية وس�اطع الفيديو واةالم الخرسفة وة�ا

سن تحميل ذلك الحاضكات الدينية واجرماعية واقرصادية ودخباة ة والك اضية، خ�� جانب تمكييه 

سسموعة اليرسات سن بكاسج دن��ن  الخرسفة، والبث البارك لس��اسج واحداش والكتمكات العالية ودقسيمية 

يا�ية وجود  وةق تكعة سر)  video on demand( والياتبات وعمسيات تحميل بكاسج الفيديو حسب الطسب 

لشغس�ن �� الشكق اوتط ورمال وركق أةك �يا سما سكن اتصاالت السعودية سن ت و د �اةة ا، عالية

بالوةك  والوثوقية الطسو�ة سن �اةة العمالء، وذلك لا تمرسكه ��  )CDN(بخدسات ربكة توصيل الحروى 

، وسن خالل الدعم )Level 3(بدوةو�ا وحول العالم بالرعاون سع ركةة ) POPs(ن�طة تواجد  ٥٠أة�� سن 

يمية بالك ا  ود�  لعمال��ا ع�� س�ات��ا دقس )Apex Group(يكإل جكوب الذمل ت�دسه ركةة سسموعة اب

 .�اةة
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و�� خطاة حكصها ع�� توط�ن أة�� حسول اتصال وتطبي�اته الذةية ة�د وظف  الشكةة �ل جهود�ا لدعم  

 لالقرصاد الوط   وسن ثم دعم سس��  الريمية 
 
 ةئيسا

 
ال�  الكتسات الريمو ة العمالقة ال�  تمال ةاةدا

، حيث أيشدت وع زت ةا�� سن البنية الرح
 
ية لالتصاالت والك�ط الشب�  الر�اسل ر�عيشها المسكة حاليا

لك��يات �ذه النشآت الوطيية الكائد  و�� س�دس��ا سكة  السك عبدهللا الا�� بالك ا  الذمل تضطسع الشكةة 

  وأنظمة ت�يية العسوسات واتصاالت الذةية ده وتطو ك الب ى الرحرية ةيه بدحدش أنواع الك�ط الشب� ب�او

لررماى�ى سع ةتالره ودوةه الوط  ، ةما وةكت الشكةة جميع خدسات اتصاالت ا�حدياة لسرخدس  قطاة 

�� سوتم ا�حج  الا�� ، وذلك بك�ط جميع % ١٠٠الشاعك الذمل نجح �� خدسة حواج بي  هللا ا�حكام بنسبة 

 عن أن  )IPVPN( واقع الكئيسة بخدسات دوائكسحطاته بالشاعك ال�دتة وال
 
، ةضال

 
�سعات عالية جدا

قائمة الشكوعات الخدمة �شمل جاسعة السك عبدهللا لسعسوم والركيولوجيا، و أبكاج العسيا خ�� جانب الكحسة 

 .اولية لديية السك عبدهللا اقرصادية و����ا سن الشاةيع الهمة

تصاالت السعودية اترعدادات والرسه�اات الفيية الالزسة إلطالق خدسة خي مل او�� السال الص�� أةمس  

وال�  تمكن سكاة  الكعاية ال�حية  المسكة العك�ية السعودية�سييك لعمالء قطاع اعمال �� ال�طاع الص�� ب

كعاية ال�حية اولية سن سكيية السف الص�� دلك��وي  وجميع دجكاءات وأتاليب العمل داخل سكاة  ال

، سن خالل اترخدام أةضل الرطبي�ات ال�حية ا�حدياة الرخصصة و "سكاة  �حية دون وةق"اولية 

�شمل �ذه الرطبي�ات جميع الرخصصات الطبية والعيادات الرخصصة باإلضاةة خ�� الرطبي�ات الالية 

ل توةك أع�� سعاي�� اسان وا�دصوصية وخداة  الش��يات والخ ون وت�اة ك اداء ب�اةة أنواعها ضمن بيئة عم

 .بيانات وسعسوسات الكاة  ال�حيةل

كاة  ال�حية ة�ط احرياطية و آليات ةيية خضاةية تضمن اترمكاة عمل ال �شمل خدسة اي مل �سييك دوائكةما 

سن  عمالء قطاع اعمال سن الكاة  ال�حية انر�ال "اي مل �سييك"ةما تمكن خدسة  �� ا�حاالت الطاةئة

شغي�� عس��ا اتتاماة �� الب ى الرحرية ودنفاق الكأتما�� ع�� الر�ييات وال��سسيات والكخص خ�� دنفاق الت

مل �وادة ةيية سرخصصة �� ت�يية العسوسات لدى العميل سما �سهم �� ةةع ةفاء  أ دون ا�حاجة خ�� وجود

عمالها سن خالل اةتبا  آليا �شك�اء الشبكة وأداء الكاة  ال�حية وت�سيل الر�اليف والخاطك وازد�اة أ

ال�حية لشكةة اتصاالت السعودية وال�  �شمل رك�ات الردس�ن، والصيدليات، والخر��ات وسكاة  ارعة 

 .الرخصصة و����ا سن الكتسات ال�حية الخرسفة و تبادل الياةع ب�ن رك�اء ا�ددسة

 سن وتتيح خدسة اي مل �سييك لعمالء الكاة  ال 
 
�حية عياية ��� سسبوقة �شمل سرا�عة حالة الك ض سناليا

 ��ذه العسوسات، 
 
خالل أجه   خاصة التتشعاة الضغط والسككمل ونبضات ال�سب وتحديث سسف الك ض آليا

كتائل اليصية بمواعيد تياول الدواء وسواعيد ز اة  الطبيب وسواعيد الرطعيمات الخضاةة خ�� تذة��ه ع�� 
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 عن طك ق ان��ن  سما �سهم �� ت�ديم عياية طبية أةضل خضاةة خ�� خ
 
ويعر�� ,س�انية حو  الواعيد ذاتيا

 
 
 ةخدسات �حية سرخصصة و سر�اسسة ت�دم تساة ا

 
 وعاليا

 
نموذج خدسة اي مل �سييك اول سن نوعه سحسيا

عاية ال�حية �� و روقع أن تحدش ن�سة نوعية �� سسال الك ) cloud computing(ع�� ا�حوتبة ال�حابية 

و بما يكةد ة اد  ركةة اتصاالت . سما يسعسها خحدى الدول الكائد  �� �ذا السال المسكة العك�ية السعودية

 .�ش�ل عام و ال�طاع الص�� �ش�ل خا  المسكة العك�ية السعوديةالسعودية ل�طاع اعمال ب

 
 النواطل واملشغل�ن ططا   •

 �� سيط�ة الشكق اوتط ح��  اتصاالت السعودية قف ات ن
 
وعية �� بياء ربك��ا الدولية اة�� تطوةا

حدش ع�� سسروى العالم سن ال�وابل البحك ة وال��ية واقماة �و��ا تمرسك بنية تحرية �عر�� ا ورمال أةك �يا 

البيع الصياعية وتصيف السموعة بالشغل اول �� سيط�ة الشكق اوتط ورمال أةك �يا �� ت�ديم خدسات 

م سن تكتيخ س�ان��ا الك ادية ع�� السروى ٢٠١١وتمكي  السموعة خالل عام . با�ومسة ل�دس  ا�ددسات

الح�� ودقسيي  سن خالل العديد سن دنسازات ال�  �ان سن أ�مها اتركمال �شغيل وتوتعة أة�عه سن 

اخك ن �� اليط�ة، حيث تمرسك ال�وابل ال�اة ة و الدولية ال�  تمرسك ة��ا حصص ال تروةك لسمشغس�ن 

�وابل  ١٠اتصاالت السعودية أة�� وأحدش ربكة لس�وابل البحك ة ال�اة ة ودقسيمية و �شاةك �� أة�� سن 

بحك ة تمك باليط�ة، خضاةة خ�� تمسك تعات �� العديد سن ال�وابل اخكى خاةج اليط�ة سما يتيح لسمسموعة 

تعات ةب��  ترصل بمعظم دول العالم وقد سك��ا ذلك سن ت�ديم خدسات  حاليا و�� السر�بل ا�حصول ع��

دولية ذات جود  وسوثوقية عالية بفضل الريوع �� سساةات ا�حكةة الهاتفية ون�ل البيانات وخدسات دن��ن ، 

 .سن تعات ربك��ا الدولية ال�اة ة "ب  جيسا ٦٠٠"و �شغل حاليا سا ي  د عن 

ركمال الكحسة الاانية سن توتعة ربكة الرواجد الدولية سن خالل بياء العديد ةما عمس  السموعة ع�� ات

 �� 
 
ن�ا   ١٠سن ن�ا  الرواجد الدو��، وذلك بالرعاون سع عدد سن الشغس�ن الدولي�ن، حيث ترواجد حاليا

�شبك��ا تواجد دولية ع�� سسروى العالم، وذلك لغك  خدسة عمال��ا �� السوق الح�� أو �� الدول اخكى 

 .با�وود  ال�  يرطس��ا قطا�� اعمال وس�دس  ا�ددسات دقسيم�ن والدولي�ن سبارك  و

ةما دعم  اتصاالت السعودية ز اد  الساةات الدولية الخصصة �ددسات دن��ن  وذلك لرسبية الطسب 

 بدن �ذه ٦٠التساةع لهذه ا�ددسات حيث بسغ  يسبة ال  اد  
 
الساةات سكتبطة ب�اةة ٪ �� �ذا العام عسما

، والروتع �� ت�ديم خدسة )Tire1 Providers(الشغس�ن الدولي�ن وس�دس  خدسات دن��ن  العالي�ن 

ال�  ت�دسها لسشك�ات والشغس�ن الحسي�ن ودقسيم�ن سن خالل الكة  دقسيي   )IGnet(دن��ن  العبوة ة 



  
 

١٩ 
 

 م٢٠١١الر�ك ك السيومل لسسإل دداة  لسساد  سسا�ي  ركةة اتصاالت السعودية لعام 
 

لكتبط بدة�� سكة  خقسيي  �ددسات الرخ  ن الكق  �ددسات وا "بالك ا  وجد " المسكة العك�ية السعوديةب

، سما تا�م �� ت�ديم خدسات سم�ا  "بالك ا  وجد "سحروى دن��ن  بميط�ة الشكق اوتط ورمال اةك �يا 

، سما سيح عمالء الشكةة س�ا  تفضيسية ��� ى سرماسة �� جود  ا�ددسة واترمكاة ��ا وةذلك تكعة خن ال الحرو 

شك�ات اخكى، وذلك التتيعاب ال  اد  الكب��  با�حكةة الهاتفية الدولية الصادة  والواةد  بسود  سراحة لس

 . �ـ ١٤٣٢خاصة خالل سوتي  ةسضان و ا�حج لعام  و ةائ�ة،

دوة�ا الك ادمل و�ع    حضوة�ا الدو�� ودقسيي  بإعال��ا عن الشبكة الدولية  واصس  اتصاالت السعودية  و

ال�  �سا�م ة��ا اتصاالت " ال�وابل البحك ة واةضية"تائل الك�ط الدولية والرماسة �� ال�  توحح و 

 سن الكيبل البحكمل ال�اةمل الاالث 
 
الذمل �عر�� أطول ةيبل  )Sea-ME-WE 3(السعودية �� اليط�ة، بدأ

، وةذلك ال
 
 خ�� اليابان وأت��اليا ركقا

 
كيبل البحكمل ال�اةمل الكا�ع بحكمل �� اليط�ة حيث يمرد سن ألانيا �ك�ا

)SEA-ME-WE 4(  الذمل �عر�� سن أنجح ال�وابل �� العالم، والكيبل البحكمل)FLAG(  الذمل يمرد سن

، و�ياك الكيبالن 
 
 خ�� بك طانيا �ك�ا

 
الكتبطان سبارك  سع دولة السودان  )SAS-2(و  )SAS-1(اليابان ركقا

ة  اةك �ية سع ب�ية دول العالم، ةما أ��ما سكتبطان سع الكيبل والسذان �عر��ان سن الياةذ الهاسة لشكق ال�ا

لس�اة  اةك �ية، خضاةة ألحدش ال�وابل ال�اة ة باليط�ة  ةالمرد ع�� السواحل الشكقي )EASSY(البحكمل 

 و�ما الكيبل البحكمل 
 
المرد  سن ربه ال�اة   )IMEWE(والكيبل البحكمل  )EIG(وال�  دخس  ا�ددسة حدياا

الذمل �عر�� أحدش ال�وابل �� سيط�ة  )GBI( و )MENA(وةذلك ال�وابل اخكى سال . يدية خ�� أوةو�االه

الذمل �عر�� أول ةيبل اة��   )JADI(ا�دسيج العك� ، أسا ةيما يرعسق بال�وابل اةضية، ةالكيبل اة��  

 بالمسكة العك�ية السعودية، سك �� جد  سديية خقسيي  �� اليط�ة حيث يمرد سن 
 
المسكة �� عمان مديية وةا

 �� دسشق سديية  اةدنية و 
 
 .تكةيا وخس�انية اسرداده لدول �كب أوةو�ا�� ختطيبول لديية دولة توة ا وصوال

ع�� ) SGMN(تحدد �� الوق  نفسه ن�ا  تواجد ربكة اتصاالت السعودية الدولية العالية الوحد   و

 دساةات و ال�و  ، و قطك، و �� عدد سن دول ا�وواة و�� البحك ن، والروةك  ) PoPs(سكاة  ن�ا  الرواجد 

تسك ال�  تيرم توةك�ا خالل الكحسة  الهيد، و تيغاةوة ، و اةدن خقسيميا، وعاليا �� ليدن بالمسكة الرحد ، و

، وعا
 
 سن عمان ، اليمن ، سصك ، السودان ، ا�و ائك خقسيميا

 
 �� تكةيا الاانية وال�  تترواجد �� ةال

 
ليا

و�اةسران وألانيا، و��دف الشكةة سن جكاء �ذا الروتع �� ربك��ا الدولية خ�� ت�اسل خدسا��ا الدولية، 

واسرداد�ا خ�� جميع دول اليط�ة دقسيمية والعالم وذلك لرسبية احرياجات عمال��ا الحسي�ن والدولي�ن، وسن 

العسوسات، وةذلك الشك�ات العالية العاسسة �� سيط�ة عمالء قطاع اعمال، وس ودمل خدسات ان��ن  و 

 الشكق اوتط والعالم وتمكي��م سن الرواصل سع ةكوعهم �� ج
 
لرح�يق  ميع أنحاء اليط�ة والعالم �سهيال

 .أ�داةهم اقرصادية والتسو �ية وتطو ك أعمالهم
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�عر�� اع�� ع��  -جيسا ب   ٢٧٠غ أن اتصاالت السعودية توةك تعات لنن��ن  العالي  تبسخ�� �شاة  و 

وقد وقع  اتصاالت السعودية ، جيسا ب  ة�ط١٢٧بييما حوم اترخدام يبسغ  -سسروى الشكق اوتط 

 اتفاقية تكقية الكيبل البحكمل ال�اةمل الكا�ع ةدطول ةيبل �سرخدم أحدش ت�ييات ال��اتل وال�  �عمل �سكعة

أطول " �سم٢٠٬٠٠٠"عمالء الشكةة،  وتي�ون الكيبل البحكمل الكا�ع ش ل�ابسة الطسب ال�اايد ل/جيساب  ٤٠

�� ، وال�  ترمال أع�� تعة تكاتسية عش/ب يساج ٤٠وى العالم �سرخدم ت�يية الـ ةيبل بحكمل ع�� سسر

 .ال�وابل البحك ة سراحة اليوم

 
 الشر�ات التا�عة املحلية -٢

اململكة العرةية  - )أول ( الشركة العرةية دمدمات ات�نت  واتصاالت املحدودة  •

 السعودية

�ــــــ� المسكـــــــة العك�يـــــــة ) ذات سســــــئولية سحـــــــدود (تــــــم تدتـــــــيإل الشــــــكةة العك�يـــــــة �دــــــدسات دن��نـــــــ  واتصـــــــاالت 

م، و�عمـــل �ـــ� ت�ـــديم خـــدسات دن��نـــ  و�شـــغيل سشـــاةيع اتصـــاالت ون�ـــل وسعا�وـــة ٢٠٠٢�ـــ� أبك ـــل  الســـعودية 

البــــالغ اتا�ــــ�  ســــن ةأس سالهــــا % ١٠٠اتصــــاالت الســــعودية العسوســــات �ــــ� الســــوق الســــعودمل، وتمســــك رــــكةة 

 .سسيون ة ال تعودمل١٠

 اململكة العرةية السعودية -رركة اتصاالت لالستثمار التجاري املحدودة  •

�ــــ� المسكــــة العك�يــــة الســــعودية �ــــ� ) ذات سســــئولية سحــــدود (تــــم تدتــــيإل رــــكةة اتصــــاالت لالتــــتاماة الرســــاةمل 

يل وصــــــيانة رــــــب�ات اتصــــــاالت وأعمـــــال نظــــــم رــــــب�ات ا�حاتــــــب ا�ــــــ� ورــــــب�ات �غــــــك  �شــــــغم ٢٠٠٧اةرـــــو�ك 

ان��ن  وصيانة و�شغيل وتكةيب نظم و�كاسج اتصاالت وت�يية العسوسـات و�عمـل �ـ� السـوق السـعودمل وتمسـك 

 .البالغ سسيون ة ال تعودملاتا��  سن ةأس سالها % ١٠٠ركةة اتصاالت السعودية 

 

 اململكة العرةية السعودية -) سيلكو(تصاالت املحدودة رركة سيل للتويع  وا •

�ــ� المسكــة العك�يــة الســعودية  ) ذات سســئولية سحــدود (تــم تدتــيإل رــكةة تــيل لسروزيــع واتصــاالت الحــدود  

م و�عمـــل �ـــ� تســـاة  ا�ومســـة والرس ئـــة �ــ� خـــدسات ــــحن بطاقـــات اتصـــاالت وسعـــدات دتصـــاالت ٢٠٠٨�ــ� ييـــايك 

وتســاة  ا�ومسـة والرس ئــة ) ا�ـ�صـيانة وقطــع �يـاة ا�حاتــب  تطبي�ــات،(دسات ا�حاتــب ا�ـ� ودةسسـواةات وخـ

�ـــ� اجهـــ   الك��ونيـــة وأجهــــ   اتصـــاالت الســـسكية وقطـــع الغيــــاة الكتبطـــة ��ـــا و�يـــع وخعــــاد  بيـــع �اةـــة خــــدسات 
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وتمســك � الســوق الســعودمل دتصــاالت الاابرــة والري�ســة وصــيانة و�شــغيل السمعــات الرساة ــة، و�عمــل الشــكةة �ــ

 .سسيون ة ال تعودمل١٠ البالغاتا��  سن ةأس سالها % ٦٠ركةة اتصاالت السعودية 

 

 الشر�ات التا�عة الدولية -٣

 مملكة البحر�ن –) م.ب.م.ش) (VIVA(إس �ي ��ي البحر�ن رركة  •

مسكة البحك ن، س�� م ٢٠٠٩سن عام �� ة��ايك ) م. ب. م. ش) (VIVA(خس �  ��  البحك ن  ركةةتدتس  

سا ( سسيون ديياة بحك    ٧٥البالغ اتا��  سن ةأتمالها % ١٠٠تمرسك ركةة اتصاالت السعودية يسبة حيث 

ال�  بدأت  و�عمل �ذه الشكةة، )�سعك الصكف ةما �� ذلك الراة خ سسيون ة ال تعودمل ٧٥٠�عادل حوا�� 

تصاالت الري�سة واتصاالت الدولية �� سسال خدسات ا م،٢٠١٠ التشغيل الرساةمل �� ساةس سن عام

ن أخال  البحك   و�الك�م سن الياةسة الشديد  �� السوق . وا�ددسات اخكى ذات الصسة بالسوق البحك نية

)VIVA ( ن  ترساوز اةضل الروقعات خالل �ذا العامأترطاع  خالبحك ن.  

  و
 
الشبكة  البحك ن �عد (VIVA) ةإن نية ر�ك ك جود  الشبكة الصادة سن �يئة اتصاالت البحك ل وة�ا

 .خدسات البياناتسا يرعسق باةضل سن ب�ن الشغس�ن �� السوق البحك    خصوصا �� 

 

 مملكة البحر�ن – )م.ب.م.ش) (اتتغرال( رركة ادمليج لإلعالم الرطمي القابضة •

، و�� ركةة قابضة  نسمسكة البحك ��  م٢٠٠٩ال�ابضة �� يونيو الكقي  تم تدتيإل ركةة ا�دسيج لنعالم 

 �� رك�ات �عمل �� سسال خدسات الحروى ودعالم الكقي  �� دول ا�دسيج، وتمرسك ركةة 
 
تمسك حصصا

 280سا �عادل حوا�� (سسيون ديياة بحك     28البالغ اتا��  سن ةأتمالها % ٥١اتصاالت السعودية يسبة 

  و ، )�سعك الصكف ةما �� ذلك الراة خ سسيون ة ال تعودمل
 
سع ات��اتيسية السموعة �� ال��ة�ا ع��  تماريا

  %.٧١لرصبح  ٢٠١١ة�د تم ز اد  يسبة السكية �� د�سم��  �دم تسك�ة ثك ة لسمس��سك�نخدسات الحروى ال�  ت

ر��مل نمط حيا  لو�عمل ركةة ا�دسيج لنعالم الكقي  ال�ابضة ع�� تطو ك سحروى الوتائط الكقمية 

إطالق بالشكةة خالل العاس�ن اليصكس�ن  ال�دسة، قاس   خدسات الحروى العديدهخ��  و�اإلضاةة .الس��سك�ن

و خدسات الر��ع ، "دي   ي�ي  "العديد سن الرطبي�ات لعمالء ركةة دتصاالت السعودية سال تطبيق 

ت�دسها الشكةة قيوات الرسف  ون الرفاع�� ال�  و�� الوق  الذمل بسغ  ةيه  .ل�ومعيات ا�د��ية و بوابة العاب

ع�� دن��ن  سسموعة سن ا�ددسات الرعس�ة برصفح ، قاس  الشكةة بر�ديم قيا  ١٥٠) نفسنا(ع�� خدسة 

 . ��اأجه   الهاتف الري�سة وذلك �ددسة عمال
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 دولة الكو�  –) م.ك.م.ش) (VIVA(رركة اتصاالت الكو�تية  •

شكةة اتا��  لال ال سن ةأس% ٢٦بة م ع�� يس٢٠٠٧حازت ركةة اتصاالت السعودية �� د�سم�� 

�سعك  سسيون ة ال تعودمل ٦٥٠سا�عادل حوا�� (سسيون ديياة �و �   ٥٠البالغ ) VIVA(اتصاالت ال�و تية 

وقد  ،، و�عمل �ذه الشكةة �� سسال خدسات الهاتف ا�ووال �� السوق ال�و � )الصكف ةما �� ذلك الراة خ

  .م٢٠٠٨ بدأ التشغيل الرساةمل لها �� د�سم��

�� السيوات او�� حيث اترحوذت قد تياس  �ش�ل ةب�� عمسيات التشغيل �� ال�و    تسدة دراة  خ�� أن

صبح  ةائده �� سسال اليطاق أ و سن ا�حصة السوقية ب��اية �ذا العام،% ٢٠ال�و   ع�� ) VIVA(ركةة 

��ا واعرماد�ا ع�� احدش الر�ييات �وود  ربك وذلك ةيتيسة سبارك العك ض �سكعات �� اع�� �� السوق، 

 .ال�و   دولة �غطي��ا �وميع اةجاء وتم�ا ل�ويل الاالث 

ع�� تمو الت بيكية  (VIVA)دتصاالت ال�و تية ركةة  الرم�ا �ان له الفضل اة�� �� حصول  �ذا اداء 

ن ب�ن الشغس�ن، ة�م دا��ا السف  لرح�يق أع�� سعدل نمو �� ديكادات سلغك  الروتع ودترمكاة �� ا

 .خحردام الياةسة ب�ن رك�ات دتصاالت �ياك

 ة�د ، اليط�ةةمشغل �ام �� ال�و    (VIVA) و تدةيدا ع�� س�انة
 
�� سسسإل  تم اخرياة الشكةة عضوا

، �شكون دتصاالت �� سيط�ة جيوب اتيا و الشكق اوتط ورمال اةك �يا ةالخرص )SAMENA(سيظمة 

سع باقات  (LTE)حدش ت�ييات ا�ويل الكا�ع أطالق إل م ٢٠١٢ عام خاللال�و    (VIVA)تخطط  ةما

�� ظل  وذلك دةاج اتهمها لسرداول �� السوق ال�و � ال�و   خ (VIVA) �ع�امو ، لعمال��اوعكو  سبركك  

 
 
  نرائسها الرم�اه ساليا

 
  .و�شغيسيا

 

 (�ي �ي أكسيس تيليكوم اتدوتيسيا  رركة  •
ً
 جمهور�ة اتدوتيسيا – )إن �ي إس سابقا

ع�� ةخصة �شغيل ربكة الهاتف ا�ووال بر�يية ا�ويل  �  �  أةسيإل تيسي�وم اندونيسياحصس  ركةة 

. م بالسوق اندونيسية٢٠٠٨�� الك�ع اول سن عام الرساة ة الاالث �� اندونيسيا، وقد بدأت بر�ديم خدسا��ا 

�  �  أةسيإل تيسي�وم شكةة اتا��  لال الس سن ةأ% ٥١و حازت ركةة اتصاالت السعودية ع�� يسبة 

 سسياة ة ال تعودمل ١٬٣سا �عادل حوا�� (�ية اندونيسية و تك سيون ة  ٣٬٢البالغ  م و٢٠٠٧�� تبرم�� اندونيسيا 

�  ركةة م زادت ركةة اتصاالت السعودية حص��ا �� ٢٠١١و�� أبك ل  ،)�سعك الصكف ةما �� ذلك الراة خ

  %.٨٠٬١٠لرصبح % ٢٩٬١٠بنسبة  ونيسيا�  أةسيإل تيسي�وم اند

بالياةسة الفعسية �� توق اتصاالت اندونيسية والذمل �عد  �  �  أةسيإل تيسي�وم اندونيسياو بدأت ركةة 

وتائل عد  س��ا الرغطية  سن اتواق الخدمة حيث أةمس  عمسية الرغطية الحسية لسشبكة باترخدام
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، اتفاقيات الرسوال الح�� سما سك��ا سن �ع    تواجد�ا وسضاعفة خيكادا��ا�شبك��ا ا�داصة و اتتئساة أبكاج و 

و حصس  الشكةة ع�� ال��ددات ا�داصة با�ويل الاالث الطوة، اسك الذمل تيسهم �� �ع    قدةا��ا و خدسا��ا 

 .�� السوق اندوني�� 

 

 املشارع  املش�نكة   -٤

 مارات العرةية املتحدةدولة ا   –رركة أوجيه لالتصاالت املحدودة  •

ركةة أوجيه لالتصاالت الحدود  �� ركةة قابضة س�وسة �� خساة  د�  بدولة دساةات العك�ية الرحد  ولد��ا 

وقد حازت ركةة اتصاالت . اتتاماةات �� رك�ات �عمل �� قطاع اتصاالت �� تكةيا وجيوب أةك �يا

سسياة  ٣٬٥م والبالغ ٢٠٠٨شكةة أوجيه لالتصاالت �� أبك ل ل اتا��  الالسن ةأس % ٣٥السعودية ع�� يسبة 

 . )سسياة ة ال تعودمل ١٣٬٢سا �عادل حوا�� (دوالة أسك �  

لسدخول لالتواق اليارئه لس�اة  دةك �ية وركق  الفكصةوقد اتاح  سحفظة اتتاماةات �� أوجيه تيسي�وم 

و قد  .تكةيا وجيوب اةك �ياو�ما  ق اوتط و أةك �يااوةو�ا سع سوطئ قدم �� أة�� توق�ن اقرصادي�ن �� الشك 

��دف خ�� تح�يق أق��ى  أةك �يا وضع  أوجيه تيسي�وم خت��اتيسية س دوجة ألتواق الشكق اوتط و رمال

 الكئيإلقدة سن الردث�� �� السوق لرصبح الالعب 
 
ب�ن  سم�ا   ، و �ذا �عط  ركةة اتصاالت السعودية دوةا

 .وضع سرم�ا و ة ادمل ب�ن الياةس�ن اخك ن �� اليط�ة و ،�ا الشكقيةالشكق اوتط وأوةو 

 

 مال�ايا –مجموعة بينار�اتج �� إس إم القابضة  •

سن سسموعة ساةسيإل ال�ابضة % ١٠٠بيياة انج الال�اية ركةة اتتاماة ة قابضة �� سال�ايا �ان  تمرسك 

�� السوق الالية سة �� سال�ايا وال�  لم تكن سدةجة ال�  �عمل �� قطاع اتصاالت الري�) Maxis(الال�اية 

 لذلك �� % ٣٠م طكح ٢٠٠٩، وقد تم �� رهك نوةم�� الال�اية
 
سن أتهم ساةسيإل لالةرراب العام وأدةج  تبعا

 %.   ٧٠السوق الالية الال�اية، و�ذلك انخفض  يسبة سسكية بيياة انج ال�ابضة �� ركةة ساةسيإل خ�� 

)"   Aircel(رـكةة خيكتـيل" �ـ� �ـل سـن الهيـد�عمل ل�ابضة اتتاماةات أخكى �� رك�ات اتصاالت لدى بيياة انج ا

 ".ركةة �  �  أةسيإل تيسي�وم اندونيسيا" وخندونيسيا

سموعة بيياة انج �� تبرم�� ل اتا�� ال السن ةأس % ٢٥وقد حازت ركةة اتصاالت السعودية ع�� يسبة 

�سعك الصكف ةما �� ذلك  سسياة ة ال تعودمل ٢٢سا �عادل حوا�� (سال�امل سسياة ة يس   ٢٠والبالغ  م٢٠٠٧

والغك  سن �ذا اترحواذ �ان انفراح �ش�ل ةب�� وخيساد سوطئ قدم قومل سن خالل الرواجد �� ). الراة خ

الدول ذات الرعداد الس�اي  العا�� و الشا��ة �ش�ل ةب�� لسسوق الحسية، سما سكن ركةة اتصاالت 
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عودية سن الدخول خ�� أتواق ذات ث�ل اقرصادمل ةب�� �� جيوب آتيا يصل سسمل الدخل ال�وس  ة��ا خ�� الس

 .تك سوي  دوالة

ال يوجد لسشك�ات الرا�عة أعاله أو الشاةيع الش��ةة أمل أدوات دين سصدة  ع�� ر�ل ص�وك أو تيدات سا  و

-د�سم��  ٣١سصدة  يبسغ نصيب السموعة �� عدا سسموعة بيياة انج �� خس خم ال�ابضة حيث لد��ا ص�وك 

سسيون ة ال تعودمل، وقد اترخدس  �ذه الص�وك �� تمو ل عمسية اترحواذ ع�� ٢٬٩١٠م سبسغ ٢٠١١

 
 
خدةج  �� السوق الالية  س��ا لالةرراب العام و% ٣٠سسموعة ساةسإل ال�ابضة الال�اية وال�  طكح الح�ا

تيوات، و بسغ سعدل �اسش الك�ح العدل الربادل ب�ن بيوك ١٠ كالال�اية، وسدت الرمو ل لهذه الص�و 

 " ةاليبوة "�واالسبوة 
 
 %.٠٬٤٥زائدا

 

 استثمارات  -٥

 ) الشر�ات الزميلة(امل�جلة وفق طر�قة حقوق امللكية استثمارات  - أ

 اململكة العرةية السعودية –الشركة العرةية للكوابل البحر�ة املحدودة  •

م ٢٠٠٢�� تبرم�� ) ذات سسئولية سحدود  سخرسطة(العك�ية لس�وابل البحك ة الحدود  تم تدتيإل الشكةة 

�غك  خيشاء وتدج�� وخداة  و�شغيل ةيبل بحكمل يك�ط ب�ن المسكة العك�ية السعودية وجمهوة ة السودان 

لبحك ة الحدود  وقد بدأ النشا  التشغي�� لسشكةة العك�ية لس�وابل ا. لرمك ك اتصاالت بي��ما وأمل دول أخكى 

سسيون  ٧٥البالغ  اتا�� سن ةأتمالها % ٥٠م، وتمرسك ركةة اتصاالت السعودية يسبة ٢٠٠٣�� رهك يونيو 

 .تعودمل ة ال

 

 اململكة العرةية السعودية – )عر�سات(املؤسسة العرةية لالتصاالت الفضائية  •

وتـــوةك عك�ســـات . م١٩٧٦�ـــ� أبك ـــل ك�يـــة جاسعـــة الـــدول العتـــم خيشـــاء �ـــذه الكتســـة ســـن قبـــل الـــدول اعضـــاء �ـــ� 

 ســــن ا�دــــدسات لهــــذه الــــدول اعضــــاء خضــــاةة خ�ــــ� �اةــــة ال�طاعــــات الكتــــمية وا�داصــــة �ــــ� نطــــاق �غطي��ــــا 
 
عــــددا

 . و�صــــــوة  أتاتــــــية سيط�ــــــة الشــــــكق اوتــــــط
 
ا�ددســــــة الهاتفيــــــة دقسيميـــــــة : و�شـــــــمل ا�دــــــدسات ال�دســــــة حاليــــــا

 ــــوي ، بــــث خذا�ــــ� خقسييــــ ، خــــدسات اتــــرعاد  ا�ددســــة وتــــدج�� ، بــــث تسف  "صــــوتية، ن�ــــل بيانــــات، ةــــاةإل وتسكــــإل"

 اتا�ـ� سـن ةأتـمالها % ٣٦٬٦٦وتمرسـك رـكةة اتصـاالت السـعودية يسـبة . ِتعات ع�� أتاس تيومل أو رـهكمل 

 .سسيون ة ال تعودمل ١٬٨٧٥سسيون دوالة أسك �  أمل سا �عادل حوا��  ٥٠٠البالغ 
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 سعوديةاململكة العرةية ال –رركة مراكز اتصال   •

لر�ديم خدسات سكاة  اتصال و ) ذات سسئولية سحدود  سخرسطة(تم تدتيإل ركةة سكاة  اتصال 

م بالمسكة العك�ية السعودية بكأس سال ٢٠١٠�� ��اية د�سم��   )Aegis(اترعالسات الدليل سع ركةة أيس  

سن ةأس سالها  %٥٠حوا��تمرسك ركةة اتصاالت السعودية حصة تبسغ  سسيون ة ال تعودمل، و ٤٬٥يبسغ 

 ).تهم 450,000تهم سن أصل  225,001عدد اتهم المسوةة (  اتا�� 

 

 استثمارات اخرى  -ب 

 صندوق رأس املال ادجرئ  •

الرخصص باالتتاماة ��  و  االتتاماة �� صيدوق ةأس الال ا�وكملءباتصاالت السعودية  قاس  ركةة

ا�حوم ال�  �عمل �� سساالت اتصاالت و ت�يية العسوسات بالسوق الشك�ات اليارئة والصغ��  والروتطة 

 بمبسغ السعودية سسموعة اتصاالت  و تر�وم ،السعودمل و اتواق العالية اخكى 
 
باالتتاماة سبدئيا

الستامك  الشكةةوتر�ون  )سسيون دوالة12,5الدةوع سيه سبسغ ( خمسون سسيون دوالة أسك �  برمو ل ذا� 

الوحيد �� �ذا الصيدوق ةمكحسة أولية وتيرم دعو  رك�ات سحسية و دولية لالتتاماة �� �ذا الصيدوق �� 

أوةو�ا والواليات  وتيس��دف الصيدوق السوق الح�� وأتواق الشكق اوتط ورمال خةك �يا و. سكاحل الح�ة

يكس �ابيرال بإداة  الصيدوق و�� خركةة  موتوف ت�و . الرحد  ��دف ت�سيل الخاطك اتتاماة ة لسصيدوق 

 .سن ة��ى الشك�ات العالية الخرصة �� خداة  صياديق ةأس الال ا�وكملء

 

 للمجموعة  اداء املا�� –ب 
 بانخفا   وذلك م٢٠١٠ سسيون ة ال لعام 9,436 سسيون ة ال س�ابل 7,729م سبسغ ٢٠١١بسغ صا�� الك�ح لعام 

ة ال   3.86م ٢٠١١، و�سغ  ة�حية السهم لعام )%٢ةتفاع الك�ح التشغي�� بـ ع�� الك�م سن ا( % 18قدةه 

سسيون 30,323سسيون ة ال س�ابل  31,328 م٢٠١١ ، ةيما بسغ خجما�� الك�ح لعامم٢٠١٠ة ال لعام   4,72س�ابل

 سسيون ة ال 11,171 م ٢٠١١ و�سغ الك�ح التشغي�� لعام%.  3قدةه  بدةتفاع و وذلك  م٢٠١٠ ة ال لعام

، ةما بسغ الك�ح قبل ات��الك ودطفاء % 2قدةه بدةتفاع و وذلك  م٢٠١٠لعام ة ال  سسيون  10,978س�ابل

سسيون ة ال 19,620 سسيون ة ال س�ابل 20,025 سبسغ م٢٠١١ لعام) EBITDA(والفوائد وال �ا  والضكائب 

م ٢٠١١لعام  التشغيسية الردةق الي�دمل سن ايشطةو انخفض  %. 2قدةه باةتفاع و وذلك  م٢٠١٠ لعام

  )�عد �عديل أةقام ال�اةنة( % 22م بنسبة٢٠١٠س�اةنة �عام 
 
، م٢٠١١انخفا  صا�� الك�ح لسعام سع  ت اسيا
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ة ال سسيون 110,781 س�ابلم ٢٠١١ ة ال �� ��اية عام سسيون  111,402ةما اةتفع حوم خجما�� اصول ليبسغ

ة ال �� سسيون  57,317ة ال س�ابل  سسيون  57,319 وم ، ةما بسغ  ا�دص%1 اقدة�أمل بنسبة  م٢٠١٠عام 

 ع�� ح�وق السا�م�ن ال�   بمكة  سا�� قومل و السموعةوترمرع  .م٢٠١٠��اية 
 
 أة�اح عالية ايعكس  خيسابا

 �� ��اية عام سسيون ة ال  44,996ة ال س�ابل سسيون   46,908لرصل خ�� % 4بنسبة  م ٢٠١١ ب��اية عام نم  

 .م٢٠١٠

 
 

 ثر املا�� لأل�شطة الرئيسة ع�� مستوى املجموعة  ا •
�عمــــل رــــكةة اتصــــاالت الســــعودية ع�ــــ� تــــوة�� خــــدسات اتصــــال ع�ــــ� نطــــاق المسكــــة العك�يــــة الســــعودية  ولهــــا 

عـــكف سسرمعـــة لغـــك  ال�ـــوائم الاليـــة  اتـــتاماةات �ـــ� رـــك�ات تا�عـــة وزسيســـة وسشـــاةيع سشـــ��ةة سحسيـــة و
ُ
دوليـــة �

ســـعودية وترماـــل ايشـــطة الكئيســـة لسمسموعـــة �ـــ� تـــوة�� تسســـسة ســـن خـــدسات اتصـــال بمسموعـــة اتصـــاالت ال

وخـــــدسات الهـــــاتف الاابــــ  سحسيـــــة وداخسيـــــة ودوليـــــة و ) والكا�ــــع ا�ويــــل الاـــــاي  و الاالـــــث( �شــــمل الهـــــاتف ا�وـــــوال 

 .خدسات العطيات ةي�ل البيانات وا�دطو  الكجك  و خدسات ان��ن  والرساة  الك��ونية

 :اعات التشغيسية الكئيسة ع�� سسروى السموعة ��وال�ط

والبطاقـــات والكا�ـــع الهـــاتف ا�وـــوال وخـــدسات ا�ويـــل الاالـــث : قطـــاع ا�وـــوال، و�شـــمل خدساتـــه الكئيســـة •

 .سسب�ة الدةع والرسوال الدو�� والكتائل

صـاالت الهاتف الااب  و�واتف البطاقـة واتصـال البي ـ  وات: قطاع الهاتف، و�شمل خدساته الكئيسة •

 .الدولية

 (DSL)الـدوائك الـكجك  لي�ـل البيانـات وخـط العميـل الكقيـ  : قطـاع العطيـات، و�شـمل خدساتـه الكئيسـة •

 .ودن��ن 

و�شـــمل �عــــض العياصـــك ال�ــــ  ال يمكــــن ة�طهـــا بال�طاعــــات التشـــغيسية الكئيســــة لسمسموعــــة : ��ـــ� سوزعــــة  •

 .أعاله
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 : م٢٠١١ لكئيسة ع�� سسروى السموعة  خالل عامو ب�ن ا�ودول الرا�� اثك الا�� لأليشطة ا

 ادجوال   )مالي�ن الر�االت(البيان 
 

 الهاتف
 

 املعطيات
 

 اجما��   غ�ن مويعة

           
 إيرادات ادمدمات

 
37,909 

 
8,309 

 
9,388 

 
56 

 
55,662  

 اس��الك واطفاء           
 

 4,362  
 

٣٬٦٥٠ 
 

644 
 

198 
 

8,854  

 صا�� الدخل           
 

 7,620 
 

( 1,006) 
 

1,429 
 

 ( 314 ) 
 

7,729 

 إجما�� اصول            
 

41,477  
 

35,538  
 

8,181  
 

26,206  
 

111,402  

 إجما�� ادمصوم           
 

20,674  
 

12,717  
 

2,083  
 

21,845  
 

 57,319  

                      

 

 :ائج أعمالها عن السيوات الالية ا�دمإل اخ�� خالصة أصول وخصوم السموعة ونر

 )مالي�ن الر�االت(البيان 
  ٢٠١١   ٢٠١٠   ٢٠٠٩   ٢٠٠٨   ٢٠٠٧ 

 موحدة   موحدة   موحدة   موحدة   موحدة  

 مراجعة   مراجعة   مراجعة   مراجعة   مراجعة    

 :طائمة الدخل
       

  
 

  

 إيرادات النشاط
 

٣٤٬٤٥٨  
 

٤٧٬٤٦٩  
 

٥٠٬٧٨٠  
 

٥١٬٧٨٧  
 

55,662  

 مصار�ف النشاط
 

)٢١٬٨٤٠( 
 

)٣٢٬١٣٤( 
 

)٣٧٬٩٦٧( 
 

)٤٠٬٨٠٩( 
 

(44,491 ) 

 مجمل رةح النشاط
 

١٢٬٦١٨  
 

١٥٬٣٣٥  
 

١٢٬٨١٤  
 

١٠٬٩٧٨  
 

11,171  

 صا�� –ايرادات واملصروفات اخرى 
 

)١٧٢( 
 

)٣٬٢٩٣( 
 

)٦٨٣( 
 

)١( 
 

(2,683 ) 

 ليةالز�اة والضرائ  وحقوق اط
 

)٤٢٤( 
 

)١٬٠٠٥( 
 

)١٬٢٦٧( 
 

)١٬٥٤١( 
 

(759) 

 صا�� الدخل
 

١٢٬٠٢٢  
 

١١٬٠٣٨  
 

١٠٬٨٦٣  
 

٩٬٤٣٦  
 

7,729 

  
       

  
 

  

 :طائمة املركز املا��
       

  
 

  

 )أ ( أصول متداولة 
 

١٣٬٩٧٧  
 

١٨٬٩٤٦  
 

٢٢٬٦٦٣  
 

١٨٬٧٠٤  
 

21,967 

 )ب ( خصوم متداولة 
 

١٧٬٢٢٠  
 

٢٢٬٨٩٩  
 

٢٩٬٣٤١  
 

٢٦٬٦١٨  
 

25,263 

 )ب  -أ ( رأس املال العامل 
 

)٣٬٢٤٢( 
 

)٣٬٩٥٢( 
 

)٦٬٦٧٨( 
 

)٧٬٩١٤( 
 

(3,296) 

  
       

  
 

  

 أصول متداولة
 

١٣٬٩٧٧  
 

١٨٬٩٤٦  
 

٢٢٬٦٦٣  
 

١٨٬٧٠٤  
 

21,967 

 اصول اخرى غ�ن املتداولة
 

٦٬٦٠٩  
 

٤٬٧٣٩  
 

٤٬٩٦٦  
 

٥٬١١٢  
 

5,032 

 مللموسةاصول الثابتة وغ�ن ا
 

٤٨٬٢٢٥  
 

٧٦٬٠٧٧  
 

٨١٬٩٥٩  
 

٨٦٬٩٦٦  
 

84,403 

 إجما�� اصول 
 

٦٨٬٨١١  
 

٩٩٬٧٦٢  
 

١٠٩٬٥٨٨  
 

١١٠٬٧٨١  
 

111,402 

  

        
  

 
  

 ادمصوم املتداولة
 

١٧٬٢٢٠  
 

٢٢٬٨٩٩  
 

٢٩٬٣٤١  
 

٢٦٬٦١٨  
 

25,263 

 طرو  طو�لة اجل
 

١٣٬٠١٩  
 

٢٨٬٠٨١  
 

٢٢٬٧١١  
 

٢١٬٧٤١  
 

23,960 

 دمصوم اخرى ا
 

٢٬٦٨٠  
 

٦٬٢٢٠  
 

٦٬٧٠٣  
 

٨٬٩٥٧  
 

8,096 

 إجما�� ادمصوم
 

٣٢٬٩١٩  
 

٥٧٬٢٠٠  
 

٥٨٬٧٥٥  
 

٥٧٬٣١٧  
 

57,319 
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 رأس املال املدفو 
 

٢٠٬٠٠٠  
 

٢٠٬٠٠٠  
 

٢٠٬٠٠٠  
 

٢٠٬٠٠٠  
 

٢٠٬٠٠٠  

 احتياطيات وارةا  املبقاة
 

١٥٬٨٧٦  
 

١٧٬٦٣٨  
 

٢٢٬٠٣٥  
 

٢٤٬٩٩٦  
 

26,908 

 حقوق املساهم�ن
 

٣٥٬٨٧٦  
 

٣٧٬٦٣٨  
 

٤٢٬٠٣٥  
 

٤٤٬٩٩٦  
 

46,908 

 حقوق امللكية غ�ن املسيطرة
 

١٦  
 

٤٬٩٢٤  
 

٨٬٧٩٨  
 

٨٬٤٦٨  
 

7,174 

 حقوق امللكية
 

٣٥٬٨٩٢  
 

٤٢٬٥٦٢  
 

٥٠٬٨٣٣  
 

٥٣٬٤٦٤  
 

54,082 

 إجما�� ادمصوم وحقوق امللكية
 

٦٨٬٨١١  
 

٩٩٬٧٦٢  
 

١٠٩٬٥٨٨  
 

١١٠٬٧٨١  
 

111,402 

  
       

  
 

  

 : طائمة التدفق النقدي
       

  
 

  

 صا�� التدفق النقدي التشغي��
 

١٨٬٥٤١  
 

٢١٬١٤٩  
 

١٥٬٩٥٦  
 

١٨٬٩٨٩  
 

16,488 

 صا�� التدفق النقدي استثماري 
 

)١٦٬٩١٩( 
 

)٣٥٬٤٦٩( 
 

)١٣٬٥٤٢( 
 

)١٢٬٣٦٥( 
 

(8,264) 

 صا�� التدفق النقدي التمو���
 

٣٬٠٨٧  
 

١٤٬٧٦٣  
 

)٢٬٧٦٥( 
 

)٨٬٢٨٣( 
 

(7,686) 

 صا�� التدفق النقدي
 

٤٬٧٠٩  
 

٤٤٣  
 

)٣٥١( 
 

)١٬٦٥٩( 
 

538 

 النقد والنقد املماثل أول الف�نة
 

٢٬٩٠٩  
 

٧٬٦١٨  
 

٨٬٠٦١  
 

٧٬٧١٠  
 

6,051 

 النقد والنقد املماثل أخر الف�نة
 

٧٬٦١٨  
 

٨٬٠٦١  
 

٧٬٧١٠  
 

٦٬٠٥١  
 

6,589 

                      

 

 :املوحدة ع�� مستوى املجموعةإليرادات ادمدمات حليل ادجغرا�� الت •

ة ال تا�م  اتتاماةات  سسيون  55,662خجما�� خيكادات بسغ   م٢٠١١ح��  السموعة خالل عام 
 % ٣٣ا�داةجية ع�� سسروى السموعة بما يسبره 

 
س��ا وا�ودول الرا�� يوحح الروزيع ا�وغكا�� لها وة�ا

 :ة ات��ايسية التتاماةات السموع
 

 )مالي�ن الر�االت(ايرادات الدولية  )مالي�ن الر�االت(ايرادات املحلية 

 اجما��

اتصاالت السعودية و الشركة 

ات�نت   العرةية دمدمات

و ) أول (واتصاالت املحدودة 

رركة اتصاالت لالستثمار 

ورركة سيل  التجاري املحدودة

 دةللتويع  واتصاالت املحدو 

  ).سيلكو(

 

إس �ي  رركة

��ي البحر�ن 

)VIVA ( 

 

رركة ادمليج 

لإلعالم الرطمي 

  القابضة

 )اتتغرال(

 

رركة اتصاالت 

 الكو�تية

)VIVA( 

 
 

رركة أوجيه 

لالتصاالت 

 املحدودة

رركة �ي �ي 

أكسيس 

 تيليكوم

 اتدوتيسيا

إن �ي إس (

 
ً
 )سابقا

مجموعة 

بينار�اتج �� 

إس إم 

 القابضة

37,479 783 476 1,267 11,153 567 3,937 55,662 

 
ةإنه ال يرواةك تحسيل جغكا�� إليكادات الشكةة ع�� السروى الح�� الروزيع الح�� لنيكادات ب يرعسقةيما أسا 

 لطبيعة عمل ال�طاع وذلك ألن 
 
وذلك إليشاء العميل ليإل سكتبط بميط�ة واحد ،  سنالياتج  ديكادنظكا

عس��ا قد ت�ون �� عد  سياطق وذلك بحسب تواجده  اأسا ال�الات ال�  يرم ةوتك�� حساب العميل �� سيط�ة سا
داخل المسكة، أسا ال�الات الدولية و الرسوال الدو�� ال�  يسك��ا العميل ةال يمكن ة�طها بدمل سيط�ة أل��ا ترم 

 .ا�وغكاةية لسممسكة العك�ية السعوديةخاةج ا�حدود 
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 :م٢٠١٠س�اةنة �عام  م ٢٠١١ع�� سسروى السموعة لعام  أبكز اليرائج التشغيسية

 )مالي�ن الر�االت(البيان 
  

 م٢٠١١
  

 م٢٠١٠
  

 التغ�ن

  

%         

     موحدة   موحدة    

  
       

  

 طائمة الدخل
       

  

 إيرادات ادمدمات
 

55,662 
 

٥١٬٧٨٧  
 

3,875 
 

%8 

 تالفة ادمدمات
 

(24,334) 
 

)٢١٬٤٦٤( 
 

(2,870) 
 

%13 

 إجما�� الدخل
 

31,328 
 

٣٠٬٣٢٣  
 

1,005 
 

3% 

  
       

  

 املصروفات التشغيلية
 

(20,157) 
 

)19,345( 
 

(812) 
 

٤% 

  
       

  

 الدخل من العمليات التشغيلية
 

11,171 
 

١٠٬٩٧٨  
 

193 
 

2% 

  
       

  

      ايرادات واملصروفات اخرى ومخصص الز�اة والضرائ  

  وحقوق اطلية
(3,442) 

 
)١٬٥٤٢( 

 
(1,900) 

 
123% 

 صا�� الدخل
 

7,729 
 

٩٬٤٣٦  
 

(1,707) 
 

)18(% 

         
 

 - :سا ي��  م ٢٠١٠س�اةنة �عام م ٢٠١١لعام  %١٨ نسبةبصا�� الدخل تباب انخفا  أأ�م 
حد  بسغ  حوا�� ��ويل خسائك �غ�� �� أتعاة العمالت اجيبية ع�� سسروى ال�وائم الالية الو  -

 .سسيون ة ال 1,105
سسيون ة ال تم ��ويسها �� الك�ع الاالث سن العام السابق نتيسة بيع أصول  ٧٢٨وجود س�اتب بمبسغ  -

 .الال�اية بيياة انج �� خس خم ال�ابضة الرا�عة لسموعة لشكةة خيكتل الهيدية) أبكاج ا�ووال(ثابرة 
 

 

 طرو  املجموعة مرابحات و  •

 :وترمال ��
 

 )مالي�ن الر�االت(البيان 
 م٢٠١١

 موحدة

 5,٩٧2 طص�نة اجل 

 ٢3,959 طو�لة اجل

  29,931 
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 امارات العرةية املتحدةدولة  –رركة أوجيه لالتصاالت املحدودة  -

 ٣١يبســـغ نصـــيب السموعـــة ســـن ال�ـــكو  والتســـهيالت البيكيـــة الميوحـــة لشـــكةة أوجيـــه لالتصـــاالت الحـــدود  �ـــ� 

 .تعودمل سسيون ة ال 9,670 سبسغ  م ٢٠١١� د�سم�

 مال�ايا –مجموعة بينار�اتج �� إس إم القابضة  -

سسيـــــون ة ـــــال تـــــعودمل، وســـــن التســـــهيالت البيكيـــــة وع�ـــــود ديســـــاة 2,910 يبســـــغ نصـــــيب السموعـــــة ســـــن الصـــــ�وك 

ك �ـ� تمو ـل ، وقد اترخدس  �ذه الصـ�و م٢٠١١د�سم��  ٣١ةما �� تعودمل سسيون ة ال  5,360الرمو �� سبسغ 

 
 
س��ـــــا لالةررـــــاب العــــــام % ٣٠عمسيـــــة اتـــــرحواذ ع�ـــــ� سسموعـــــة ساةســـــيإل ال�ابضـــــة الال�ايــــــة وال�ـــــ  طـــــكح الح�ـــــا

 .وأدةج  بالسوق الالية الال�اية

 ( �ي �ي أكسيس تيليكوم اتدوتيسيا رركة  -
ً
 جمهور�ة اتدوتيسيا – )إن �ي إس سابقا

�ـ�  �ـ  �ـ  أةسـيإل تيسي�ـوم اندونيسـيايـة الميوحـة لشـكةة يبسغ نصيب السموعة سن ال�كو  والتسـهيالت البيك

 .تعودمل سسيون ة ال 1,340 سبسغ  م ٢٠١١د�سم��  ٣١

   دولة الكو�  –) م.ك.م.ش) (VIVA(رركة اتصاالت الكو�تية  -

 ٣١�ـ�  )VIVA(يبسغ نصيب السموعـة سـن ال�ـكو  والتسـهيالت البيكيـة الميوحـة لشـكةة اتصـاالت ال�و تيـة 

 .تعودمل سسيون ة ال 337 سبسغ  م ٢٠١١�� د�سم

 مملكة البحر�ن –) م.ب.م.ش) (VIVA(رركة إس �ي ��ي البحر�ن  -

�ـــ�   )VIVA(يبســـغ نصـــيب السموعـــة ســـن ال�ـــكو  والتســـهيالت البيكيـــة الميوحـــة لشـــكةة خس �ـــ  �ـــ�  البحـــك ن 

 .تعودمل سسيون ة ال 555 سبسغ  م ٢٠١١د�سم��  ٣١

   رركة اتصاالت السعودية -

م ع�� �سهيالت تمو ل ع�� أتاس الكابحة سن عد  بيوك سحسية ع�� ٢٠٠٧تم ا�حصول خالل الك�ع الاالث 

  ٦٠ن�طة أتاس، سد  الرمو ل  ٠٬٢٥) + تايبوة ( أتاس سعدل العائد الربادل ب�ن البيوك الحسية 
 
 .رهكا

تم ةما . تعودمل سسيون ة ال 6,000سبسغ م ٢٠١١د�سم��  ٣١وتبسغ قيمة التسهيالت السرخدسة ةما �� 

م ع�� �سهيالت تمو ل ع�� أتاس الكابحة سن أحد ةكوع الصاةف الحسية ٢٠٠٧ا�حصول خالل الك�ع الكا�ع 

ن�طة أتاس، سد  الرمو ل  ٠٬٤٥) + ةاليبوة ( بمال�ايا ع�� أتاس سعدل العائد الربادل ب�ن البيوك الال�اية 

، وتبسغ قيمة التسهيالت ال ١٢٠
 
تعودمل، و  سسيون ة ال1,688  سبسغ م ٢٠١١د�سم��  ٣١سرخدسة ةما �� رهكا

م ع�� �سهيالت تمو ل ع�� أتاس الكابحة سن عد  بيوك سحسية ع�� أتاس ٢٠٠٨تم ا�حصول �� أبك ل 

، وتبسغ  ١٢٠ن�طة أتاس، سد  الرمو ل  ٠٬٢٥) + تايبوة ( سعدل العائد الربادل ب�ن البيوك الحسية 
 
رهكا

تم ا�حصول تعودمل، و  سسيون ة ال 9,500سبسغ  م٢٠١١د�سم��  ٣١تسهيالت السرخدسة ةما �� قيمة ال
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م ع�� �سهيالت تمو ل ع�� أتاس الكابحة سن عد  بيوك سحسية ع�� أتاس سعدل ٢٠١٠خالل الك�ع الاالث 

تعودمل، لم يرم ة ال  سسيون  1,000ن�طة أتاس، بمبسغ  ٠٬٥٠) + تايبوة ( العائد الربادل ب�ن البيوك الحسية 

م ع�� �سهيالت تمو ل ٢٠١١  الاالثةما تم ا�حصول خالل الك�ع م، ٢٠١١د�سم��  ٣١اترخداسها ح�ى ��اية 

) + تايبوة (ع�� أتاس الكابحة سن عد  بيوك سحسية ع�� أتاس سعدل العائد الربادل ب�ن البيوك الحسية 

 .م٢٠١١د�سم�� ٣١م يرم اترخداسها، ح�ى ��اية سسيون ة ال تعودمل ل 2,250ن�طة أتاس، بمبسغ  ٠٬٦٠

م �سداد اقسا  السرح�ة سن ال�كو ، و�سغ  البالغ ٢٠٠٨بدأت الشكةة خالل الك�ع الكا�ع سن عام 

تم تعودمل سسيون ة ال  2,555، س��ا تعودمل سسيون ة ال 7,429سبسغ م ٢٠١١د�سم��  ٣١السدد  ح�ى 

 .م٢٠١١د�سم��  ٣١�سديد�ا خالل السية الي��ية �� 

 :  بيان ب�يمة البالغ اليظاسية السرح�ة والدةوعة سن قبل الشكةة سع وصف سوج  لها و�يان أتبا��ا

 بيان 

  

 مالي�ن الر�االت

 السعودية
 الوصف

 السب 

  

 4,508  الرسوم ادحكومية
 ألحاام ال�ناخيص املمنوحة للشركة 

ً
ما يتم سداده أو تحميله ع�� الف�نة وفقا

 ورسوم استخدام الطيف ال�نددي مقابل
ً
 .تقديم ادمدمة تجار�ا

 متطل  تظامي

 3,762 أتصبة أرةا 

ما يتم سداده أو تحميله ع�� الف�نة كتويععات أرةا  ل�حكومة وادجهات ربه 

صندوق استثمارات العامة واملؤسسة العامة للتقاعد واملؤسسة (ادحكومية 

 .)العامة للتممينات اجتماعية

 ظاميمتطل  ت

 282 التممينات اجتماعية
 ألحاام تظام العمل 

ً
اململكة العرةية �� ما يتم سداده أو تحميله ع�� الف�نة وفقا

 .السعودية
 متطل  تظامي

الز�اة و رر�بة استقطا  و 

 أخرى 
137 

 ألحاام 
ً
و طواعد فر�ضة الز�اة و تظام ما يتم سداده أو تحميله ع�� الف�نة وفقا

  .اململكة العرةية السعوديةرسوم تظام سداد �� رر�بة الدخل و 
 متطل  تظامي

إجما�� املستحق واملدفو  إ�� 

 ادجهات ادحكومية وربه ادحكومية
   .املدفوعة دحكومة اململكة العرةية السعودية تمثل املبالغ النظامية املستحقة و    ٦٨٩,8

 

 العقوةات وادجزاءات والقيود احتياطية •

لم تواةق عس��ا الشكةة وال�  و ت�يية العسوسات  اتصاالت�يئة قبل سات الفكوضة سن يوجد �عض الغكا

و جميع اح�ام ال�  صدةت �ان   .و تم الرظسم س��ا لدى ديوان الظالم وة�ا لسيظام الةر�اة�ا لسسيد ال�انوي 

لم تدخذ ةإ��ا ديوان الظالم ام ال ت ال قيد اليظك اسال�  ب�ية الغكاسات أسا . �او قض  بالغاء لصا�ح الشكةة

 .�عد صفة ال�طعية
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خمسون ألف ة ال ع�� ركةة ) ٥٠٬٠٠٠(ةك  �كاسة سالية س�داة�ا  م٢٠١١وخالف ذلك ة�د تم خالل عام 

) ٢٥(سن الاد  ) أ(سن نظام السوق الالية، والف�ك  ) ٤٦(سن الاد  ) أ(اتصاالت السعودية، لخالف��ا الف�ك  

سن الرعسيمات العاسة ال�  يسب ع�� الشك�ات سكاعا��ا عيد يشك ) ٨(ويل وددةاج، والف�ك  سن قواعد الت�

خعالنا��ا، خذ تدخكت الشكةة بإبال  الهيئة وا�ومهوة عن قيام وزاة  اتصاالت والر�انة �� ا�ومهوة ة العك�ية 

  .لث ل�ووالالسوة ة بإبال�ها عن تدجيل سوعد ال ايد  الالية ع�� ةخصة الشغل الاا

 

 املخاطر املحتملة •

 مخاطر التشغيل-

ك  عمـــــل ـ  قـــــد �عرـــــرــــــال يخســـــو أمل قطـــــاع اقرصـــــادمل ســـــن سخـــــاطك سحرمســـــة، والرـــــك أن �يـــــاك �عـــــض الخـــــاطك ال

 لرطــــوةات قطــــاع اتصــــاالت الــــذمل �شــــهد تطــــوةات تــــكيعة ، و مكــــن ت�دــــيص أ�ــــم 
 
اتصــــاالت الســــعودية وة�ــــا

   وسريوعــة  ـواةتفــاع حــد  الياةســة، وا�حاجــة خ�ــ� تــوة�� خــدسات سرميــ الخــاطك �ــ� اتــرمكاة دخــول سياةســ�ن جــدد

 لكايـــ
 
ك ســـن الشـــك�ات العاسســـة �ـــ� ـذات جـــود  عاليـــة لسعمـــالء، والرطـــوة الر� ـــ  الســـكيع الـــذمل أصـــبح �شـــ�ل تحـــديا

  ت�ييـــــات جديـــــد  ذات ت�سفـــــة عاليـــــة قـــــد تحرمـــــل سخـــــاطك ـقطـــــاع اتصـــــاالت، حيـــــث يســـــب عس��ـــــا الســـــاةعة بربيـــــ

والرـــــــك أن اتصـــــــاالت الســـــــعودية وع�ـــــــ� سســـــــروى السموعـــــــة أخـــــــذت ذلـــــــك �عـــــــ�ن اعربـــــــاة عيـــــــد بيـــــــاء . ةسكتفعـــــــ

 .، بما يضمن الحاةظة ع�� سكة �ا الك ادمل وس�ان��ا �� السوق الحسية والدولية"الك اد "خت��اتيسيا��ا 

 

 املخاطر املالية-

 :مخاطر القيمة العادلة

ة أصــــل أو تــــداد خلرـــــ ام بــــ�ن أطــــكاف سطسعــــة وةا�بــــة �ــــ� الرعاســــل �ــــ� البســــغ الــــذمل يمكــــن أن تــــرم بــــه سبادلــــ

 د�ســم�� ٣١خن ال�يمــة ال�ــوسة ل�ــل ادوات الاليــة ت�ــاةب قيم��ــا العادلــة ةمــا �ــ� . عادلــة و�شــكو  �عاســل

 :والبيية �� سا يد� م ٢٠١٠و  م ٢٠١١

ي�ن واةصد  الديية �عر�� ال�يمة العادلة ل�ل سن الي�د وسا يماثسه، حسابات الديي�ن والدائ •

 .والدائية اخكى س�اة�ة لس�يمة ال�وسة نتيسة لطبيعة ة����ا قص��  اجل

 ألتعاة  �� اتواق النشطة�ستيد ال�يمة العادلة لألتهم  •
 
 .السوق  وة�ا

 .�ستيد ال�يمة العادلة لسسيدات ا�ح�وسية وال�كو  ع�� الردة�ات الي�دية الخصوسة •

 عــن ال �عر�ــد دداة  أن ا
 
ل�يمــة العادلــة لسموجــودات والطسو�ــات الاليــة ا�داصــة بالسموعــة تخرســف ةايـــكا

 .قيم��ا الدة��ية
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 :مخاطر معدالت العوائد

كات �ــ� سعــدالت العوائــد �ــ� الســوق ع�ــ� الكةــ  الــا�� لسمسموعــة وتــدة�ا��ا ـ�ــ� سخــاطك سرعــدد  ترعســق برــدث�� الرغيــ

عـــن طك ـــق سكاقبـــة الروقيـــ  بـــ�ن الرـــدةق الي�ـــدمل الحصـــل والرـــدةق  وتـــديك السموعـــة تـــدة�ها الي�ـــدمل. الي�ديـــة

و رم اتتاماة الفائض الي�دمل ل  اد  دخل السموعـة سـن العوائـد سـن خـالل أةصـد  يحـرفظ . الي�دمل السرخدم

 .خال أن سخاطك سعدالت العوائد �� �ذا ا�دصو  ال �عر�� جو�ك ة. ودا ع قص��  وطو سة اجل ��ا ةمكابحة و

 

  :ر �غ�ن أسعار الصرفمخاط

ونكاقــب ت�سبــات . كات �ــ� أتــعاة صــكف العمــالت اجيبيــةـ�ــ� سخــاطك الرغ�ــ� �ــ� قيمــة ادوات الاليــة �ســبب الرغيــ

أتــــعاة صــــكف العمـــــالت اجيبيــــة والـــــدخول �ــــ� اتفاقيــــات تحـــــو  عيــــد ا�حاجـــــة، ل�حــــد ســــن سخـــــاطك �غ�ــــ� أتـــــعاة 

ال الســــعودمل و�ــــو العمســــة اتاتــــية ال�ــــ  ترعاســــل ��ــــا الصــــكف ، ةمــــا أن العمســــة الكتــــمية لسمسموعــــة �ــــ� الك ــــ

 و��اسش �سيط س�ابل الدوالة اسك � 
 
 .السموعة وتعكه ثاب  حاليا

 

 :مخاطر ائتمان

�ـــ� سخــــاطك عــــدم قــــدة  اطـــكاف اخــــكى ع�ــــ� الوةــــاء بال�ااسا��ـــا تســــاه السموعــــة سمــــا يـــكدمل خ�ــــ� تكبــــد السموعــــة 

اليـــــة ال�ـــــ  قـــــد �عـــــك  السموعـــــة لخـــــاطك تكةـــــ  الديونيـــــة �شـــــ�ل ةئي�ـــــ�  ســـــن وتر�ـــــون ادوات ال. �دســـــاة  ساليـــــة

ت�ـــوم السموعـــة بإيـــداع أةصـــد��ا الي�ديـــة �ـــ� عـــدد ســـن الكتســـات الاليـــة . اةصـــد  الي�ديـــة وحســـابات الـــديي�ن

وال . ذات ال�ـــدةات ائرمانيــــة العاليـــة وتبارــــك تياتـــة ل�حــــد ســـن حوــــم أةصـــد��ا الودعــــة �ـــ� �ــــل سكتســـة ساليــــة

وال �عر�ــد السموعــة أ��ــا عكضــة . �عر�ــد السموعــة بوجــود سخــاطك عــدم ةفــاء  ةب�ــ�  ســن �ــذه الكتســات الاليــة

 ل�اعــــــد  سشــــــ��ة��ا الريوعــــــة 
 
تــــــكيية، سهييــــــة، (لخــــــاطك تكةــــــ  الديونيــــــة �ــــــ� ســــــا يرعســــــق بحســــــابات الــــــديي�ن نظــــــكا

 .ة سوزعة ع�� سياطق عديد ال�  �عمل �� سساالت عمل سريوع) سكتسات تساة ة ة��ى وسكتسات عاسة

 

 :مخاطر السيولة

�ـــ� سخـــاطك �عـــك  السموعـــة لصـــعو�ات �ـــ� ا�حصـــول ع�ـــ� اســـوال الالزســـة ل�ابســـة ال�ااســـات الكتبطـــة بـــاألدوات 

. تــداة الســيولة عــن طك ــق الردةــد �شــ�ل دوةمل ســن توةك�ــا بم�ــاديك �اةيــة ل�ابســة أيــة ال�ااســات سســر�بسية. الاليــة

 .وعة أ��ا عكضة لخاطك جو�ك ة سرعس�ة بالسيولةوال �عر�� السم
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 سياسة الشركة �� تويع  ارةا  •

سن اليظام اتا��  لشكةة اتصاالت السعودية ع�� توزيع أة�اح الشكةة الصاةية ) ٤٦(تيص الاد  

 : السيو ة �عد خصم جميع الصكوةات العموسية والر�اليف اخكى ع�� الوجه ا� 

اة�اح الصاةية لر�و ن احرياط  نظاس ، و سوز ل�ومعية العاسة العادية وقف �ذا  سن% ١٠يسيب   -١

 بدن �ذا احرياط  قد بسغ ا�حد اع�� اليظاس  (الرسيب س�ى بسغ احرياط  الذ�وة نصف ةأس الال 
 
عسما

 ).م ولذلك تم وقف الرسييب٢٠١٠عام  ��

سسإل دداة ، أن تسيب يسبة سن اة�اح الصاةية ل�ومعية العاسة العادية، بياء ع�� اق��اح س  -٢

 .لر�و ن احرياط  اتفا�� وتخصيصه لغك  أو أ�كا  سعيية

 .سن ةأس الال الدةوع%) ٥(يوزع سن البا�� �عد ذلك دةعة أو�� لسمسا�م�ن �عادل   -٣

داة  ع�� أال يخصص �عد سا ت�دم يسبة سئو ة سن البا�� تحدد�ا ا�ومعية العاسة ل�اةد  سسسإل د   -٤

سن صا�� اة�اح �عد اقرطاعات الساب�ة، و وزع البا�� �عد ذلك ع�� ) نصف �� الائة%) (٠٬٥(ترساوز 

 .السا�م�ن ةحصة خضاةية �� اة�اح سع سكاعا  سا تصدةه وزاة  الرساة  سن �عسيمات �� �ذا الشدن

عودية، ع�� أن يرم توزيع اة�اح ال�كة سن اليظام اتا��  لشكةة اتصاالت الس) ٤٧(ةما تيص الاد  

توزيعها ع�� السا�م�ن �� ال�ان والواعيد ال�  يحدد�ا سسسإل دداة  ع�� أال يرساوز سوعد توزيع اة�اح 

 سن تاة خ خقكاة ا�ومعية العاسة لسروزيع
 
 .رهكا

ت الســـــر�بسية لالتـــــتاماةات يروقـــــف توزيـــــع اة�ـــــاح ع�ـــــ� اة�ـــــاح الح��ـــــة وتـــــدة�ات الشـــــكةة الي�ديـــــة والروقعـــــا

الكئيســة واتــتاماةات �ــ� أعمــال جديــد  ســع اخــذ �ــ� اعربــاة أ�ميــة الحاةظــة ع�ــ� وضــع ســا�� قــومل ل�ابســة أمل 

وقــد اعرــادت رــكةة اتصــاالت الســعودية . �غي�ــ�ات �ــ� الوضــع العــام أو أمل �غي�ــ�ات �اســة �ــ�  قطــاع اتصــاالت

 
 
و�ـالك�م سـن توقـع الشـكةة . بصا�� اة�اح الح��ـة وصـا�� الرـدةق الي�ـدملع�� صكف أة�اح ة�عية سس  ة س�اةنة

توزيع أة�اح تيو ة �ش�ل ة��� لسمسـا�م�ن، خال أنـه ال توجـد أيـة ضـمانات لروزيـع اة�ـاح �شـ�ل سسـرمك، ةمـا ال 

و ـــرم  يوجـــد ضـــمانات ل�يمـــة اة�ـــاح الوزعـــة �ـــ� �ـــل عـــام، ةمـــا قـــد ترغ�ـــ� تياتـــة توزيـــع اة�ـــاح ســـن وقـــ  آلخـــك،

 .توزيع اة�اح الي�دية بالك ال السعودمل
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 املساهمة �� الناتج الوط�ي •

م وح�ــى ��ايــة العــام ٢٠٠٠بســغ خجمــا�� سســا�مة رــكةة اتصــاالت الســعودية �ــ� اليــاتج الح�ــ� الــوط   سيــذ عــام 

ولــــة ســــن سسيــــاة ة ــــال و ماــــل �ــــذا البســــغ الكتــــوم ا�ح�وسيــــة الدةوعــــة لسدولــــة ونصــــيب الد ١٠٧ســــن أة�ــــ�  م٢٠١١

 .اة�اح السيو ة

 

  اس�ناتيجيهالتوجهات  -ج 
�عمل سسموعة اتصاالت السعودية ع�� تب   وقياد  الرطوةات والروجهات السر�بسية �� عالم الرواصل 

واتصاالت الكقمية ع�� سسروى اليط�ة، و رم ذلك سن خالل الرخطيط لكاحل الرطوة وانر�ال خ�� سوجة 

ن اتتاماة �� بياء وتيفيذ دت��اتيسية الكقمية ال�  ترخدم قطاعات حيو ة �الرعسيم تطوة جديد  ترضم

 سن الب ى الرح
 
ك سية لرروال�حة، وذلك سن خالل بياء تسسسة قيمة سر�اسسة �� عالم اتصاالت الكقمية بدأ

 بخدسات الحروى والرطبي�ات وا�حوتبة ال�حابية
 
 ع�� تيفيذ وتكة  الشكةة حا. ال�طاعات وسكوةا

 
ليا

 : تر�دص �� الرا��، وال�ي سحاوة ةئيسة ٦ذات الـ " الك اد "خت��اتيسي��ا السما  بـ 

 للنطاق العر�ضادجيل ادجديد تقديم خدمات الر�ادة ��  •

  للعمالءمتااِملة تجرةة التمّ�ا من خالل تقديم  •

  �عز�ز الر�ادة الدولية •

 استثمار �� رأس املال البشري  •

  تة و اداء املا�� �عز�ز املرو  •

   ترسيخ السمعة والسمة الرائدة للشركة •

 

 املوارد البشر�ة  –د 
 لدوة�ا الك ادمل ةدة�� �� تع��ا ا�حايث 

 
اتصاالت سر�اسسة �� ركةة نحو ال  د سن الرطوة والر�دم �ع   ا

ولواةبة �ذا الروجه  سيط�ة الشكق اوتط، سسرعد  لسم  د سن الروتع �� توقها الح�� وأتواقها العالية،

ا�وديد بدأ تطبيق الهي�ل الريظيي  لسمسموعة ليمال ن�طة تحول جديد  الترمكاة ة الك اد  وتح�يق اليمو 

 .والر�اسل



  
 

٣٦ 
 

 م٢٠١١الر�ك ك السيومل لسسإل دداة  لسساد  سسا�ي  ركةة اتصاالت السعودية لعام 
 

�ذا ويشمل الهي�ل الريظيي  لسمسموعة عد  قطاعات ةئيسة س��ا العمسيات �� السعودية والعمسيات 

ال�   ��دف خ�� تكة�ا الطاقات " الك اد "ي�ل ضمن ات��اتيسية دت��اتيسية والعمسيات الفيية، و د�   اله

ةما �سرعد السموعة الدخول . وا�وهود الترغالل الفك  السرسد  سع الرصدمل ل�اةة الرحديات السر�بسية

�� و�� سكحسة جديد  سواةبة لسرطوة الكب�� ال�  �عيشه صياعة اتصاالت، و�ع    دوة�ا ةمشغل عالي ،  

السعودية خ�� ةةع ةفاء  الوظف�ن، وتحس�ن أداء ال�وى العاسسة، وتطو ك بيئة العمل  اتصاالت ت�� ركةة

 :ع�� ال��اسج الراليةالداخسية ، ةة ت الشكةة 

 برتامج تدر�  وتطو�ر املوارد البشر�ة •

 ٩٣، باإلضاةة لذلك تم ع�د سردةب سن سوظف  الشكةة ٨٠٣٠دوة  تدة بية اترفاد س��ا  ١٠٨٥ع�د تم 

 .سوظف ٧١٣٨اترفاد س��ا  )WebEx(وةرة عمل بر�يية الو بكإل 

 برتامج التقاعد املبكر •

اترمك ت�ديم بكناسج تحس�ن ال�وى العاسسة الذمل يتيح السال أسام الكا�ب�ن سن الوظف�ن �� تكك العمل 

 .سسيون ة ال" ٤٢٢"بمبسغ وقدة   سوظف ٥٤٦وا�حصول ع�� سسرح�ا��م الر�اعدية واترفاد سيه 

 ف�نظبرتامج طرو  املو  •

 .ة السسيون  ٢٤٧ بمبسغ سوظف١٩٩م ٢٠١١اترمك تيفيذ بكناسج ال�كو  السكيية واترفاد سيه خالل عام 

 .سسيون ة ال ٤٧سوظف بمبسغ  ٢٦٦م ٢٠١١و�كناسج قكو  السياةات واترفاد سيه خالل العام 

 برتامج صندوق التاافل اجتما�� •

الر�اةل اجرما�� والذمل ��دف لريمية أواصك اخو  والرعاون والر�اةل اترمكت الشكةة �� تبي��ا لصيدوق 

لسمش��ة�ن سن سنسو�  الشكةة والسا�مة �� تذليل سا قد �ع��  زسال��م �� العمل سن صعو�ات سعيشية، 

و �وم الصيدوق ع�� ت�ديم دعانات الادية ��� الكتسعة لسمسرح��ن وت�ديم ال�كو  ا�حسية الكتسعة 

�� السية او�� سن تدتيإل الصيدوق  تعودمل ة ال سسيون  ”5“  مش��ة�ن بال��ناسج، وتا�م  الشكةة بمبسغلس

 .تعودمل ة السسيون  " ٢"و دعم تيومل قدةه 

قك  حسن بمسبغ  ٦٦٦سسيون ة ال و  ١٬٣سيحة ت�اةسية بمبسغ  ١٢٥قدس  الشكةة م  ٢٠١١وخالل العام 

 .سسيون ة ال ١٣٬٦

 

 

 



  
 

٣٧ 
 

 م٢٠١١الر�ك ك السيومل لسسإل دداة  لسساد  سسا�ي  ركةة اتصاالت السعودية لعام 
 

 اجتماعية  املسوولية - هـ

تم�ات اتصاالت السعودية بمشاةة��ا وط��ا وسسرمعها سخرسف الياتبات الوطيية الهاسة، وسن �يا ة�د 

عمدت خ�� تيفيذ بكاسج لسوةاء، وت�ديم العديد سن البادةات اجرماعية ��� السبوقة �شهاد  ا�وميع �ددسة 

سالسسة .  دتهام برح�يق الريمية الوطيية السرداسةوذلك ضمن تسسسة سبادةات خيسانية سن را��ا , السرمع

بذلك وجدان وسشاعك الواطي�ن سن خالل الشاةةة والكعاية الفاعسة لسكا�� سن السر�يات واليرديات 

سعك  السكولية اجرماعية، الكتمك السعودمل اول لكعاية ايرام، ال واج ا�وما�� : والفعاليات س��ا 

  ، دوةمل رهداء الواجب لس�وات الس�حة ، العك  والكتمك الدو�� الااي  لسرعسيٌم العا�� بالديية اليوة 

 سهكجان خيمة عس��، خ�اثة ار�اء �� الصوسال، م٢٠١١
ٌ
، س�اةحة الردخ�ن وتد�يل سك��ى ددسان، ةعاية

ك ترم�ا حيا��م ، بكناسج سّ�ا ةقم"وقف عمالء اتصاالت السعودية بمكة الككسة، ال اد الك��وي  ا�د��مل 

ةةيق الكتول، احرفاالت عيد الفطك بمديية الك ا ، ةعاية سهكجان تموة بك د  ، احرفال ال�وات الس�حة 

 . باليوم الوط  ، الروعية �سكطان الادمل

 أ�م وأنفع سن السال 
 
 س��ا �� سسال الريمية الشاسسة لسمسرمع، لم تسد سساال

 
�� سساة آخك سهم وختهاسا

ص�� ةبادةت بر�ديم تسك���ا ال�  اخرط��ا �� سساة السئولية اجرماعية بإيشاء وتسه�ا العشكات سن الكاة  ال

 أسام الشك�ات الوطيية اخكى بمبسغ 
 
 سضيئا

 
، وقد تم ) ١٠٠(ال�حية داخل المسكة سماسة ن��اتا

 
سسيون ة اال

ابياء ال�كى ال�  تم اترفاد س��ا �ش�ل سسموس �  خالل �ذا العام اةرراح و�شغيل العديد سن �ذه الكاة  ال

اةرراحها ة��ا ، و�عد �ذه البادة  اقوى سن نوعها تساه �حة سواط   المسكة ال�  ي�دسها ال�طاع ا�دا  

 .لدعم ا�ددسات ال�حية ع�� سسروى المسكة

سن ذومل احرياجات ا�داصة  باإلضاةة خ�� سبادةا��ا الرم�ا  ال�  تبذلها لصا�ح ابياء �ذا الوطن الغا��

ال�م ا�وميعات ا�د��ية ال�  ت�وم ع�� خدسة ابياءنا سن �ذه  هابتيظيمها ل ادات اةقام الم�ا  الذمل �عود ةيع

تم خيداع ةيع ال اد بال�اسل لدعم جمعية اطفال العوق�ن وجمعية ةالنا وجمعية خيسان  ثالفئة حي

طو اتصاالت السعودية تسك ا�دطوات الكائد  سرساوز  بذلك ا�داف بالتساومل ب�ن ا�ومعيات الاالش، وتخ

 �� اليساح الكب�� الذمل خوسه . الادية خ�� سا �و أتيى وأة�� لسمسا�مة �� تيمية السرمع وةقيه
 
و ظهك ذلك جسيا

باإلضاةة خ�� �ذا ا�حدش ع�� الصعيدين الح�� ودقسيي  نال  ع�� خثكه الشكةة ت�ديك الدولة والسرمع، �ذا 

سا ةرحره الشكةة سن ابواب ل�د�� سن خالل ت�ييا��ا وربك��ا حيث سكي  جميع العمالء سن الر��ع لن يك�ب 

 .سن ا�ومعيات ا�د��ية بالمسكة وتول  سسئولي��ا �� ايصال �ذا الر��ع ل�وميعات

�ية وديسانية الوجهة �ذا وقد حكص  اتصاالت السعودية ع�� تب   ودعم الشاةيع ذات ا�داف ا�د�

 لبادة��ا 
 
ل�اةة ةئات السرمع، و�الذات ذومل احرياجات ا�داصة والذين �عانون سن اسكا  ال سية، ةاسردادا
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ديسانية قدس  الشكةة لهذه الفئات تخفيضات ة��ى لعمالء الشكةة سن ذومل احرياجات ا�داصة،  

�� سن الرخفيضات ال�  ترساوز الروقعات تسبية الحرياجا��م وسيح  سن خاللها �ذه الفئات باقة تحمل الكا

 .وخحساتا بمسئولي��ا تساه دعم �ذه الفئه واحرياجهم ا�دا  �� نوعية سعيية سن ا�ددسات

ةما قاس  الشكةة �� بادة  خيسانية خترسابة لروجيه خادم ا�حكس�ن الشك ف�ن السك عبدهللا بن عبدالع    

حمسة دعم رعب الصوسال الش�يق ، تسك ا�حمسة ال�  ح��  نساحا با�كا تاعدت بفرح قيوا��ا لسر��ع �� 

ةيه عمال��ا إليصال ت��عا��م سن خالل ال�يوات الكتمية لرصل خ�� السئول�ن إليصالها لسرح���ا وةةع 

 .الضكة ع��م ، ةمكي  لسياس الرواصل وعمل ا�د�� بد�سط واةضل الطكق 

كى ت�وم الشكةة ع�� اطالقها تسعل دتصاالت السعودية �� س�دسة الشك�ات سبادةات اخ �ل �ذه البادةات و

ميع وخراد  اةضل الرخصص�ن الوطيية ال�  ت�وم بمسكلي��ا تساه وط��ا وسسرمعها سما اةس��ا اح��ام ا�و

 .ع�� ا�ووائ  داخسيا وخاةجياأونيل 

 

 خدمة حجاج بي  هللا ادحرام  - و
ود�ا الفاعسة �ددسة ضيوف الكحمن سن حواج بي  هللا ا�حكام لسعام واصس  اتصاالت السعودية جه

 إلنسازا��ا  �ـ١٤٣٢
 
 ألدواة�ا الك ادية �� سال �ذه الياتبات الهمة، واسردادا

 
خيمانا س��ا �شكف خدس��م، وتدةيدا

لككسة، والشاعك الرم�ا  خالل حج اعوام الاضية، وقد تم ةةع الطاقة اتتيعابية لشب�ات ا�ووال �� سكة ا

سسيون سسرخدم �ددسات ا�ووال، ةما  ١٥ال�دتة، والديية اليوة  �� سوتم حج �ذا العام خ�� أة�� سن 

وةكت الشكةة الرغطية ال�اسسة لساة قطاة الشاعك المرد سن س ى خ�� عكةات سكوةا بم دلفة، وةةع  تعة 

ةة الهائسة أثياء انر�ال ا�حواج ب�ن الشاعك، وريدت الشبكة بميط�ة الساةات الخصصة لس�طاة تسبية لسكاا

الشكةة الئات سن الحطات ال�اعدية لرغط  سيط�ة سكة الككسة، والشاعك ال�دتة، والديية اليوة  �ش�ل 

أة�� سن العام اليصكم والداعمة ل�ويل الاالث، باإلضاةة خ�� توتعة سواقع سحدثة وجديد  �� الياطق 

م لرع    قو  الشبكة والسعات �� الياطق ذات الكااةة البشك ة ، سال توتعات ا�حكم الحيطة با�حك 

 .الرواصسة، وسيط�ة أبكاج وقف السك عبد الع    وعدد سن الفيادق الك��ى ال�ك بة س��ا

ةما وةكت الشكةة �غطية راسسة �وميع انفاق الحيطة بميط�ة ا�حكم بحسول ذةية، وأتاح  لسمشاةيع 

 البصك ة و����ا سن ا�ددسات، سسهمثة �غطي��ا بخدسات اتصاالت الرطوة  �األلياف الحد
 
ذلك �� ايسياب  ا

ةكقة سيدانية  ١٣٢حكةة اتصاالت ل�حواج والعاسس�ن ع�� خدس��م سن جميع قطاعات الدولة، وقد راةة  

 �� لالتصاالت السعودية برح�يق نساح عمل رب�ات اتصاالت السعودية �� ا�حج، 
 
 سساندا

 
وساس  عاسال
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تح�يق ايسيابية الواححة �حكةة اتصاالت �� الشاعك ال�دتة وسكة الككسة وخزالة أمل سعوقات طاةئة 

 .�ش�ل سبارك

 �وهود�ا  ٢٬٥وقد ت ايد عدد العمالء السرخدس�ن لشبكة ا�ووال �� يوم عكةة ألة�� سن 
 
سسيون عميل، وتدةيدا

وجه  الشكةة خمسة أالف سوظف إلنساح أعمال ا�حج، خضاةة خ�� خس�انا��ا �� خدسة ضيوف الكحمن ة�د 

الفيية الواتعة والكب��  ال�  وظف��ا لهذه الهمة ا�وسيسة، سح��ة بحمد هللا نساحات وأةقام جيد  ��ول 

�عكةة أة��  لسمك  او�� �� ا�حج تواء �� حكةة ن�ل البيانات أو ال�الات، ةع�� تبيل الاال ُخول يوم الوقوف

سسيون س�الة ل�ووال ة�ط، ةما خوس  الشكةة ز اد  واححة �� عدد عمالء الرسوال الدو�� ع��  ٤٠٠سن 

ربكة ا�ووال �� أيام ا�حج، ونرج عن ذلك اةتفاع واحح �عدد س�الات وحوم حكةة ا�ووال بميط��  سكة 

الا�� ، ةما خوس  الشبكة اةتفاع ��  عن العام% ١٤الككسة والديية اليوة  والشاعك ال�دتة بنسبة 

، وز اد  س�اة�ة لها �� عدد ةتائل الوتائط الحسية والدولية %٥١اترخدام الكتائل ال�ص�� ، ب  اد  قدة�ا 

 .تم ةصد�ا سن خالل سكة  السك خالد لسرحكم بالشبكة الوطيية بالك ا 

لي�ل حكةة اتصاالت الصادة  والواةد  بخطة راسسة لسموعة اتصاالت  ١٤٣٢حج العام سوتم وقد تم�ا 

خ�� سكة الككسة والشاعك ال�دتة لداخل المسكة ودول العالم، ونجح الرنسيق والرعاون ب�ن رك�ات  سن و

السموعة �� الدول ال�  �عمل ة��ا  سال اندونيسيا وسال�ايا وال�و   والبحك ن �ش�ل سم�ا، خذ حصل عمالء 

ع�� عكو  �سو �ية تالئم احرياجا��م �� ة��  ا�حج، ورهدت خدسات الشكةة  الشكةة سن حواج �ذه الدول 

 أة�� ولم ي�ن ذلك الشكةة سن تح�يق نساح قيا��  
 
حكةة اتصاالت �� ذةو  أيام ا�حج سال  إليسيابيةطسبا

ة، يوم عكةة وأول أيام العيد، وةصد ز اد  واححة �� حكةة اتصاالت عن اعوام الاضية و�نسب سخرسف

و�كز اترخدام البيانات، ون�ل العسوسات، واترخدام رب�ات ان��ن  الري�ل والااب  ب  اد  �عدت خمسة 

�ـ، وقد لوحظ ا�رمام سن ضيوف الكحمن والكا�� سن ال�ائم�ن ع�� خدس��م  بخدسات ١٤٣١أضعاف حج عام 

 لسسكعات "  �و ك ن" أو سن خالل ا�ووال أو ع�� سودم  )DSL(اليطاق العك ض تواء ع��
 
ال�  العالية ، نظكا

توةك�ا الشكةة سن خالل سرانة ربك��ا، وقدةا��ا الواتعة �� خدسة العمالء، ةما رهد عك  توة�� رك حة 

 سن حواج بي  هللا ا�حكام، حيث تم طكحها بـ 
 
 ةب��ا

 
سع عك  ألول دقي�ر�ن " ة ال ٢٥"توا ز اة  خقباال

 وخصملسم�الات الدولية سسانا، وأول ةتال
 
ع�� ةقم دو�� يخراةه ا�حاج خذا ة�ب بذلك، �ل % ٤٠ر�ن سسانا

 عن توة�� 
 
، خفضم ا�حواج سن سخرسف ا�ونسيات �سعك سيئالشكةة أجه   جوال اقرصادية تال  ذلك ةضال

وقد يشكت الشكةة س�ات��ا الاابرة والري�سة والباعة ا�وائس�ن الذين يحمسون الشعاة الكتي  لسشكةة و�بطاقات 

ثياء تي�ال��م ب�ن أعك ف الكتمية، لر�ديم ا�ددسات ل�حواج ولسعاسس�ن �� خدس��م بمواقع تواجد�م ، و الر

 .  الشاعك وسكة الككسة
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  �ذه ا�وهود جميعها ت�وم ��ا الشكةة خيمانا

 
، س��ا بدن ةك ضة ا�حج �� ت�سيف قبل ان ت�ون �شك فا

ليتيا سيذ عشكات السي�ن وتنسرمك �� تطو ك خدسا��ا وسسئولية ب�اء ا�حواج ع�� تواصل سع ذو��م �� سسئو 

 
 
 .لب�اء �ذه ا�ددسات �� اع�� سسرو ات ا�وود  دائما، وعيد سسروى توقعا��م ل�حواج تعيا

 

 
ً
 مجلس إدارة الشركة : ثاتيا

 تكو�ن املجلس وتصنيف أعضائه •

أعضـــــاء سسســـــإل خداة   حـــــددت الـــــاد  الســـــا�عة عشـــــك ســـــن اليظـــــام اتا�ـــــ�  لشـــــكةة اتصـــــاالت الســـــعودية عـــــدد

ســـن الـــاد  الاانيـــة عشـــك  ســـن الئحـــة حوةمـــة الشــــك�ات ) أ(الشـــكةة بتســـعة أعضـــاء، و�ـــو ســـا يرواةـــق ســـع الف�ــــك  

�ـــــ ٢١/١٠/١٤٢٧وتــــاة خ  ٢٠٠٦-٢١٢-١الســـعودية ات��رــــادية الصـــادة  ســــن �يئـــة الســــوق الاليـــة ب�كاة�ــــا ةقـــم 

، وقـــد تـــم �ـــ� أحـــد عشـــك ع�ـــ�ن ثالثـــة والي  ـــد بحيـــث الي�ـــل عـــ م بخصـــو  عـــدد اعضـــاء١٢/١١/٢٠٠٦الواةـــق 

م، و بــ�ن ا�وــدول ٢٠١٢م انرخــاب سسســإل خداة  جديـد لســدوة  الكا�عــة و تنر�ــ  الـدوة  �ــ� عــام ٢٠٠٩العـام الــا�� 

الرـــــا�� قائمـــــة بدتـــــماء أعضـــــاء سسســـــإل خداة  الشـــــكةة، وتصـــــنيفهم، وعضـــــو ��م �ـــــ� سســـــالإل دداة  �ـــــ� الشـــــك�ات 

 : اخكى والسا�مة 
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0B1 مB 2 سماB عضو�ة مجالس ادارة اخرى 

3Bتصنيف العضو�ة 

 تنفيذي
غ�ن 

 تنفيذي
 مستقل

غ�ن 

 مستقل

١ 
 محمد بن سليمان ادجاسر/ معا�� الدكتور 

 رئيس مجلس ادارة ورئيس ال�جنة التنفيذية 
     ال يوجد

٢ 

 محمد بن عبد هللا ادمرا��ي/ معا�� استاذ 

دجنة ال�نريحات  تائ  رئيس مجلس ادارة ورئيس

 واملاافتت وعضو ال�جنة التنفيذية

 .املجموعة السعودية لألبحاث والتسو�ق •

 .املجموعة السعودية لالستثمار الصنا�� •

 ).معادن( رركه التعدين السعودية  •

    

٣ 
 حمد بن سليمان القسومي/ سعادة الدكتور 

 عضو دجنة ال�نريحات واملاافتت 
     ال يوجد

٤ 
 محمد بن صادح الدهام/ ستاذ سعادة ا 

 عضو ال�جنة التنفيذية وعضو دجنة استثمار

 ).سار( الشركة السعودية للقطارات ادحديدية  •

 .رركه العلم ألمن املعلومات •
    

٥ 
 إبراهيم بن ع�� ادحسن/ سعادة استاذ 

 عضو ال�جنة التنفيذية 
     ال يوجد

٦ 

 ن الهبدانعبد العز�ز بن هبدا/ سعادة استاذ 

 عضو دجنة ال�نريحات واملاافتت

 وعضو دجنة املراجعة

 لبنك السعودي الفر���يا •

رركة الياتز السعودي الفر���ي للتام�ن  •

 .التعاو�ي

    

٧ 
 محمد بن عمران العمران/ سعادة املهندس 

 رئيس دجنة استثمار وعضو ال�جنة التنفيذية 

 رركه الراج�� للتام�ن التعاو�ي •

 ودي ال�نيطا�يلبنك السعا •

 رركه سعودي اور�كس للتمج�ن التمو���  •

 كردي  سوعس السعودية •

    

٨ 

 عبد الرحمن بن عبد العز�ز مايي /سعادة استاذ

عضو دجنة ال�نريحات واملاافتت وعضو دجنة 

 استثمار

 .رركه استثمارات التقنية •

 .رركة س�نيا تيل •
    

٩ 
 ن الراج��خالد بن عبد الرحم/ سعادة استاذ 

 رئيس دجنة املراجعة وعضو دجنة استثمار 

 .بنك البالد •

 . رركه اسمن  السعودي •

 ).والء( الشركة السعودية للتام�ن التعاو�ي  •

 .رركة تكو�ن املتطورة للصناعات •
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 مشاركة اعضاء �� اجتماعات املجلس  •

ء لرســك اجرماعــات خــالل ا�عــة، وحضــوة اعضــايبــ�ن ا�وــدول الرــا�� عــدد اجرماعــات سسســإل دداة  لســدوة  الك 

 :م٢٠١١عام 

 

 اسم رطم

  �جل ادحضور 

 المجموع ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ٦ ٥ ٤ ۳ ۲ ۱

             ۱۰ محمد بن سليمان ادجاسر/ معا�� الدكتور  ١

             ۱۲ محمد بن عبد هللا ادمرا��ي/ معا�� استاذ  ٢

             ۱۱ محمد بن صادح الدهام / عادة استاذ س ٣

             ۱۱ إبراهيم بن ع�� ادحسن / سعادة استاذ  ٤

             ۱۲ حمد بن سليمان القسومي/ سعادة الدكتور  ٥

             ۱۲ عبد العز�ز بن هبدان الهبدان/ سعادة استاذ  ٦

             ۱۲ محمد بن عمران العمران/ سعادة املهندس  ٧

             ۱۲ عبد الرحمن بن عبد العز�ز مايي / سعادة استاذ  ٨

             ۱۰ خالد بن عبد الرحمن الراج��/ سعادة استاذ  ٩
 

عضــــــــاء ويعـــــــ ى عــــــــدم حضـــــــوة �عــــــــض ا 

سسســــــــــــــــــإل اداة  لــــــــــــــــــبعض اجرماعــــــــــــــــــات 

خــاةج  لـدوا�� الســفك لظـكوف خاصــة أو 

 .المسكة العك�ية السعودية
 

الحضور 
94.5% 

الغياب
5.5% 
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 دجان املجلس •

 لال 
 
 ، وانظمـة والسـوائح الصـادة  سـن ا�وهـات ذات العالقـة،م٢٠٠٥�� ة��ايـك   ئحة حوةمة الشكةة العرمدوة�ا

و�شـــــــمل �ـــــــذه الســـــــاالت الالزســـــــة لراديـــــــة عمســـــــه بمـــــــا يح�ــــــق ةفـــــــاء  وةاعسيـــــــة السســـــــإل،  ن�شــــــ�ل السســـــــإل ال�وـــــــا

و كا�ــــ� عيــــد ، اتــــ��اتيسيات الشــــكةة، الر�ــــاة ك الاليــــة، تكرــــيح عضــــو لسمسســــإل، س�اةــــآت اعضــــاء والريفيــــذي�ن

بــــذلك، �شــــكيل ال�وــــان تحديــــد سســــئوليا��ا، وخجــــكاءات عمسهــــا، ســــن قبــــل السســــإل ةرابــــة، وخصــــداة ال�ــــكاة الــــالزم 

 . و�عك ف ذومل العالقة ��ا ع�� نحو سياتب

 :ع�� اليحو الرا�� ) الكا�عة(وقد تم �شكيل �وان السسإل لسدوة   ا�حالية 

 

 ال�جنة التنفيذية

  معا�� الدكتور محمد بن سليمان ادجاسر  ١
ً
 رئيسا

  معا�� استاذ محمد بن عبد هللا ادمرا��ي  ٢
ً
 عضوا

  دح الدهام سعادة استاذ محمد بن صا ٣
ً
 عضوا

  سعادة استاذ إبراهيم بن ع�� ادحسن  ٤
ً
 عضوا

  سعادة املهندس محمد بن عمران العمران  ٥
ً
 عضوا

 

 :املهام واملسووليات

ساســـــية وغ�ــــن اساســـــية، واعمــــال املحليــــة والدوليـــــة للشــــركة �ـــــ� مجــــاالت العمــــل ا واملوايتـــــات الســــنو�ة التقدير�ـــــة  وتخــــتص ال�جنــــة التنفيذيـــــة بمراجعــــة اســــ�ناتيجيات

 .م٢٠١١خالل عام ) اجتماعات ثالثة(واملوافقة عل��ا بحس  الصالحيات املنوطة ��ا واملحددة من طبل مجلس ادارة، وطد عقدت ال�جنة 

 

 �جل ادحضور  اسم رطم

 المجموع ٣ ٢ ۱
    ۳ معا�� الدكتور محمد بن سليمان ادجاسر  ١
    ۳ بد هللا ادمرا��ي معا�� استاذ محمد بن ع ٢
    ۳ سعادة استاذ محمد بن صادح الدهام ٣
    ۳ ادحسن  �سعادة استاذ إبراهيم بن ع� ٤
     ۳ سعادة املهندس محمد بن عمران العمران  ٥

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

٤٤ 
 

 م٢٠١١الر�ك ك السيومل لسسإل دداة  لسساد  سسا�ي  ركةة اتصاالت السعودية لعام 
 

 دجنة ال�نريحات واملاافتت

  معا�� استاذ محمد بن عبد هللا ادمرا��ي  ١
ً
 رئيسا

  ادة الدكتور حمد بن سليمان القسومي سع ٢
ً
 عضوا

  سعادة استاذ عبد العز�ز بن هبدان الهبدان  ٣
ً
 عضوا

  سعادة استاذ عبد الرحمن بن عبد العز�ز مايي  ٤
ً
 عضوا

 :املهام واملسووليات

اجعـــة هياـــل الرواتـــ  بمـــا يتناســـ  مـــ  معـــاي�ن وتطـــورات الســـوق، وتخـــتص ال�جنـــة بمراجعـــة عمليـــة تصـــميم آليـــة التشـــغيل املالئمـــة واملصـــادطة عل��ـــا وإطرارهـــا وورـــ  ومر 

 بمــــا يــــؤّمن ادحــــوافز الاليمــــة لــــإلدارة واملــــوظف�ن للقيــــام بالــــدور املطلــــوب، ومراجعــــة هياــــل مجلــــس ادارة ورفــــ  الت
ً
 عــــادال

ً
وصــــيات ملجلــــس ادارة �شــــمن وتطبيقهــــا تطبيقــــا

تقاللية اعضـــاء املســـتقل�ن وعـــدم وجـــود أي �عـــار  مصـــادح إذا �ـــان العضـــو �شـــغل عضـــو�ة مجلـــس إدارة والتمكـــد �شـــال ســـنوي مـــن اســـ، التغي�ـــنات ال�ـــي يمكـــن إجرا��ـــا

 إلحال��ــا إ�ــ� مجلــس ادارة، وطــد عقــدت ال�جنــة رــركة أخــرى 
ً
ت �ســعة(، وكــذلك مراجعــة سياســة املم�ــاات والتعو�ضــات ملجلــس ادارة واملصــادطة عل��ــا تمهيــدا

ً
) اجتماعــا

 .م٢٠١١خالل عام 

 �جل ادحضور  سما  رطم

 المجموع ۹ ۸ ۷ ٦ ٥ ٤ ۳ ۲ ۱
          ۹ معا�� استاذ محمد بن عبد هللا ادمرا��ي   ١
          ۹ قسومي ال سعادة الدكتور حمد بن سليمان ٢
          ۹ سعادة استاذ عبد العز�ز بن هبدان الهبدان  ٣
           ۹ الرحمن بن عبد العز�ز مايي سعادة استاذ عبد  ٤

 

 دجنة املراجعة 

  سعادة استاذ خالد بن عبد الرحمن الراج��  ١
ً
 رئيسا

  سعادة استاذ عبد العز�ز بن هبدان الهبدان  ٢
ً
 عضوا

  سعادة استاذ عبد العز�ز بن إبراهيم العمر ٣
ً
 عضوا

  ملغامس سعادة الدكتور أحمد بن عبد هللا ا ٤
ً
 عضوا

 :املهام واملسووليات

وإجـراءات إعـداد التقـار�ر املاليـة ومخرجا��ـا، كمـا تقـوم ال�جنـة بـاالطال  ع�ـ� تقـار�ر ومالحظـات  ،وتختص ال�جنـة بمراجعـة السياسـات واجـراءات املاليـة وادار�ـة للشـركة

وتحديــد أ�عــا��م والتمكــد مــن اســتقاللي��م ودراســة م�حوظــات املحاســ  القــاتو�ي ع�ــ� وفصــلهم �ن والتوصــية ملجلــس ادارة بتعيــ�ن املحاســب�ن القــاتوتي املراجعــة الداخليــة

، وغ�نهــا مــن اعمــال بصــورة دور�ــة ومنتظمــة، وةمــا يمكــن مــن تقــو�م كفــاءة دراســة خطــة املراجعــة مــ  املحاســ  القــاتو�ي وإبــداء م�حوظا��ــا عل��ــاالقــوائم املاليــة وكــذلك 

 (ة وإدارة املخاطر �� الشركة، وطد عقدت ال�جنة وفاعلية ا�شطة الرطابي
ً
 .م٢٠١١خالل عام ) اثنا عشر اجتماعا

 �جل ادحضور  اسم رطم

 المجموع ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ٦ ٥ ٤ ۳ ۲ ۱
سعادة استاذ خالد بن عبد الرحمن  ١

 الراج�� 
            ۱۰ 

             ۱۲ دان الهبدان بسعادة استاذ عبد العز�ز بن ه ٢
             ۹ سعادة استاذ عبد العز�ز بن إبراهيم العمر ٣
             ۱۰ سعادة الدكتور أحمد بن عبد هللا املغامس  ٤

 .عك�ية السعوديةلظكوف خاصة أو �سبب تفك خاةج المسكة ال ال�ويةويع ى عدم حضوة �عض اعضاء لبعض اجرماعات 

 



  
 

٤٥ 
 

 م٢٠١١الر�ك ك السيومل لسسإل دداة  لسساد  سسا�ي  ركةة اتصاالت السعودية لعام 
 

 دجنة استثمار

  سعادة املهندس محمد بن عمران العمران  ١
ً
 رئيسا

  سعادة استاذ محمد بن صادح الدهام ٢
ً
 عضوا

  سعادة استاذ عبد الرحمن بن عبد العز�ز مايي  ٣
ً
 عضوا

  سعادة استاذ خالد بن عبد الرحمن الراج��  ٤
ً
 عضوا

 

 :املهام واملسووليات

�ناتيجيه ل�جنــــة بمراجعـــــة سياســــة اســـــتثمارات اســــ�ناتيجيه للشـــــركة وفــــق اســـــ�ناتيجيات الشــــركة، كمــــا تقـــــوم ال�جنــــة بمراجعـــــة ودراســــة فـــــرال اســــتثمار اســـــوتخــــتص ا

 .م٢٠١١خالل عام ) اجتماعات ار�عة(والتوصية باملناس  م��ا، وطد عقدت ال�جنة 

 

 �جل ادحضور  اسم رطم

 المجموع ٤ ۳ ۲ ۱
 ٤      املهندس محمد بن عمران العمران  سعادة ١
 ٤     ستاذ محمد بن صادح الدهاما سعادة  ٢
 ٤     من بن عبد العز�ز مايي حعبد الر اذ سعادة است ٣
  ٤     سعادة استاذ خالد بن عبد الرحمن الراج��  ٤

 

 مصادح أعضاء مجلس ادارة •

أو ع�ــود ة��ــا سصــ�حة جو�ك ــة  ألعضــاء سسســإل دداة ،  أو لســكئيإل الريفيــذمل،  أو  كم الشــكةة أيــة أعمــالـلــم تبــ

 .، أو ألمل ـدص ذمل عالقة ��مليائب الكئيإل ل�طاع الالية
 

 ، وأزواجهم وأوالد�م ال�صك )الطبيعي�ن( سسكية أعضاء سسسإل دداة 

 اسم العضو
 امللكية �� بداية العام

 م٢٠١١

 امللكية �� ��اية العام

 م٢٠١١

 �سبة التغ�ن خالل العام

 م٢٠١١

 %٠ ٣٣٠٬١٤٠ ٣٣٠٬١٤٠ محمد بن سليمان ادجاسر/ معا�� الدكتور 

 - ال يوجد ال يوجد محمد بن عبد هللا ادمرا��ي/ معا�� استاذ 

 - ال يوجد ال يوجد محمد بن صادح الدهام/ سعادة استاذ 

 - جدال يو  ال يوجد إبراهيم بن ع�� ادحسن/ سعادة استاذ 

 %٠ ٥٤٦ ٥٤٦ حمد بن سليمان القسومي/ سعادة الدكتور 

 %٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ عبد العز�ز بن هبدان الهبدان/ سعادة استاذ 

 %٠ ٧١٣٬٦٦٦ ٧١٣٬٦٦٦ محمد بن عمران العمران/ سعادة املهندس 

 %٠ ٥١٬٠٠٠ ٥١٬٠٠٠ عبد الرحمن بن عبد العز�ز مايي / سعادة استاذ 

 ) %٨٢(  ١٬١٦٢٬٠٠٠ ٦٬٦٢٠٬٤٨٥ بن عبد الرحمن الراج�� خالد/ سعادة استاذ 

 

 

 



  
 

٤٦ 
 

 م٢٠١١الر�ك ك السيومل لسسإل دداة  لسساد  سسا�ي  ركةة اتصاالت السعودية لعام 
 

 ملكية كبار التنفيذي�ن، وأيواجهم وأوالدهم القصر  •

 اسم العضو
 امللكية �� بداية العام

 م٢٠١١

 امللكية �� ��اية العام

 م٢٠١١

 �سبة التغ�ن خالل العام

 م٢٠١١

 0 0 0 سعود ماجد الدوعش

 0 0 0 جميل عبدهللا امل�حم

 41% 6,666 11,333 تامر العتي�ي ي�اد

 0 0 0 سعد ظافر القحطا�ي

 0 0 0 غسان حاصبا�ي

 0 1273 1,273 خالد عبدالرحمن ادجاسر

 0 0 0 محمد تاصر ادجاسر

 0 2933 2,933 حمود محمد القص�ن

 0 0 0 أم�ن فهد الشدي

 0 0 0 مز�د تاصر ادحر�ي

 0 0 0 ابراهيم عبدالرحمن العمر

 0 0 0 د ادحميدانعبدهللا محم

 0 8501 8,501 عمر عبدهللا النعما�ي

 0 1766 1,766 بندر محمد القفاري 

 0 0 0 فهد حسن بن مشيط

 0 0 0 محمود عبدالكر�م ادمطي 

 0 2000 2,000 خالد محمد الصلي 

 

 

 حوكمة الشركة •

�ــ  الواةـق ١٤٢٦سـن عـام �ـ� رـهكذمل ا�حوـة ) حوةمـة الشـكةة(اعرمدت الشكةة نظام توجيه الشكةة وسكاقب��ـا 

 �غطــ  ُجــل ســواد نظــام حوةمــة الشــك�ات م٢٠٠٥ة��ايــك ســن عــام رــهك 
 
، و ر�ــون اليظــام ســن خحــدى وثالثــ�ن سبــدأ

م، وةــذلك العديــد ســن أةضــل الماةتــات العاليــة �ــ� أنظمــة ٢٠٠٦الصــادة ســن قبــل �يئــة الســوق الاليــة �ــ� عــام 

الصــــــادة  ســــــن ا�وهــــــات ذات العالقــــــة �ــــــ� المسكــــــة العك�يــــــة  ا�حوةمــــــة، و�مــــــا ال يرعــــــاة  ســــــع انظمــــــة وال�واعــــــد

، فةما أن الشكةة قد اعرمدت تياتة سكرو�ة لنةصـاح تحـدد سـا يسـب دةصـاح عيـه، وس�ـى، وةيـ. السعودية

و�ــذلك ت�ــون الشــكةة قــد أوةــ  بمرطسبــات الئحــة . والســئول عيــه، وقــد تــم يشــك�ا �ــ� سوقــع الشــكةة الك��ويــ 

وتــــــــاة خ  ٢٠٠٦-٢١٢-١دية الصــــــــادة  ســــــــن قبــــــــل �يئــــــــة الســــــــوق الاليــــــــة ب�كاة�ــــــــا ةقــــــــم حوةمــــــــة الشــــــــك�ات الســــــــعو 

اتـر�اللية أعضـا��ا، والعديـد سـن  ت�و ��ـا، و م سن حيث عدد ال�وـان، و١٢/١١/٢٠٠٦�ـ الواةق ٢١/١٠/١٤٢٧

 لــــدى ال�ــــاام الشــــكةة بالئحــــة حوةمــــة الشــــك�ات الســــعو . ســــواد اليظــــام اخــــكى 
 
دية و بــــ�ن ا�وــــدول الرــــا�� تفصــــيال

 :الصادة  سن �يئة السوق الالية



  
 

٤٧ 
 

 م٢٠١١الر�ك ك السيومل لسسإل دداة  لسساد  سسا�ي  ركةة اتصاالت السعودية لعام 
 

 رطم املادة وفق الئحة حوكمة الشر�ات م
تم 

 ال�اام

ال�اام 

 جزئي

لم يتم 

 ال�اام
 الشر 

     ادحقوق العامة للمساهم�ن:  الثالثة  ١

    �سهيل ممارسة املساهم�ن دحقوطهم وحصولهم ع�� املعلومات:  الرا�عة  ٢

حيث ادرج ي، التصو�  ال�ناكم: طبق عدا بند

 م٢٠١٢رمن جدول اعمال ادجمعية العامة 

�عديل النظام اسا��ي للشركة ليضمن طر�ق 

 التصو�  ال�ناكمي

    حقوق املساهم�ن املتعلقة باجتما  ادجمعية العامة:  ادمامسة  ٣

    حقوق التصو� : السادسة   ٤

    حقوق املساهم�ن �� أرةا  اسهم:  السا�عة  ٥

    السياسات واجراءات املتعلقة باإلفصا  :الثامنة  ٦

    افصا  �� تقر�ر مجلس ادارة: التاسعة  ٧

    الوظائف اساسية ملجلس ادارة: العاررة   ٨

     مسؤوليات مجلس ادارة: ادحادية عشر   ٩

     تكو�ن مجلس ادارة: الثاتية عشر  ١٠

     تقاللي��ا دجان مجلس ادارة واس: الثالثة عشر  ١١

     دجنة املراجعة: الرا�عة عشر  ١٢

     دجنة ال�نريحات واملاافتت : ادمامسة عشر  ١٣

     اجتماعات مجلس ادارة وجدول اعمال: السادسة عشر  ١٤

     ماافتت أعضاء مجلس ادارة و�عو�ضا��م : السا�عة عشر  ١٥

     �عار  املصادح �� مجلس ادارة: الثامنة عشر   ١٦

 

 الرطابة الداخلية •

ي�ك سسسإل خداة  الشكةة بدنه تم خعداد خوالت ا�حسابات بالش�ل ال�حيح، وال يوجد لدى السسإل أمل رك 

ع�� خعداد ال�ائم يذةك �شدن قدة  الشكةة ع�� سواصسة يشاطها، ةما ي�ك السسإل بدن نظام الكقابة الداخسية 

 .�ش�ل ةاعل وسالئمالر�اة ك الالية أعد ع�� أتإل تسيمة ويعمل 

بالشكةة لسمسموعة وت�وم �وية الكاجعة اليبا�ة سن سسسإل دداة  باإلركاف ع�� أعمال الكاجعة الداخسية 

ال�  ت�وم �ش�ل دوةمل بفحص سدى ةفاية وةاعسية نظام الكقابة الداخسية بما يمكن سن توة�� ت�و م سسرمك 

لك ضمن أ�داف سسسإل دداة  �� ا�حصول ع�� اقرياع و د�  ذ. ليظام الكقابة الداخسية وسدى ةاعسيره

سع�ول عن سدى تالسة تصميم وةاعسية أداء نظام الكقابة الداخسية بالشكةة، حيث قاس  �وية الكاجعة �� 

 سن الوضوعات ذات الصسة 
 
 ناقش  خاللها عددا

 
�ذا السبيل وخالل العام الا�� �ع�د اث   عشك اجرماعا

ع�� تبيل الاال سكاجعة ال�وائم الالية واتتاماةات وسكاجعة وحدات اعمال ��  بدعمال ال�وية وس��ا

الشكةة وةذلك الشئون ات��اتيسية والريظيمية وا�ددسات الش��ةة خضاةة خ�� سكاجعة الشبكة وأنظمة 

�� ��� ذلك سن العسوسات، وذلك بحضوة السئول�ن �� الكاجعة الداخسية وال�طاعات ذات العالقة بالشكةة، خ

 .السائل الرعس�ة �س�� العمل �� الشكةة سن �اةة ا�ووانب
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 املراجعة الداخلية •

الكاجعة الداخسية �� يشا  تدةيدمل واتتشاةمل سوضو�� وسسر�ل �غك  خضاةة قيمة وتحس�ن عمسيات 

م لر�و م الشكةة �� تح�يق أ�داةها بروة�� سدخل سيرظلسمسموعة و�ساعد الكاجعة الداخسية . الشكةة

�ذا وقد نفذت . وتحس�ن ةاعسية خداة  الخاطك، والكقابة، والعمسيات ال�  ييطومل عس��ا اداء الكقا�  لسشكةة

العديد سن عمسيات الكاجعة الدوة ة وا�داصة وال��ة�ا ع�� ايشطة والوظائف لسمسموعة الكاجعة الداخسية 

  وة�حية عمسيات الشكةة وال�  رمس  ع�� تبيل الاال ذات الخاطك العالية لسعمل ع�� ةةع ةاعسية وةفاء

سكاجعة السياتات ودجكاءات الرعس�ة با�ددسات الش��ةة والشئون ات��اتيسية وت�يية العسوسات ووحدات 

 بدنه 
 
اعمال باإلضاةة خ�� ال�طاع الا��، وال�  �ان سن رد��ا ا�حد سن ة�د ديكادات وخفض الر�اليف، عسما

تخاذ دجكاءات الالزسة لرا�عة سعظم سا تضميره ت�اة ك الكاجعة سن سالحظات �غك  الرح�ق سن اتخاذ تم ا

خضاةة خ�� السا�مة �� سكاجعة ال�وائم الالية اولية وال��ائية وتنسيق أعمال . دجكاءات الر�حيحية الالزسة

 .ا�وهات الكقابية ا�داةجية
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ً
 ةا  واملاافتت وتوصيات مجلس ادارة تويع  ار :  ثالثا

 م٢٠١١تويع  ارةا  املق�نحة لعام  •

أو��ى بروزيع أة�اح  ة ال  لسسهم و ١٬٥٠بواقع  م٢٠١١أقك سسسإل خداة  الشكةة توزيع أة�اح خالل العام الا�� 

و�ذلك . ة ال عن �ل تهم ٠٬٥٠بواقع م ٢٠١١سسيون ة ال عن الك�ع الكا�ع سن عام  ١٬٠٠٠أولية س�داة�ا 

سن ال�يمة اتمية % ٢٠لسسهم الواحد و�عادل ة ال  ٢سبسغ  م٢٠١١يصبح خجما�� اة�اح الوزعة عن عام 

 .لسسهم

 :الو��ى ��ا ةما ي�� ال�كه و  م٢٠١١وقد �ان  الروزيعات عن عام 

 البيان

 إجما��

 التويع 

مالي�ن (

 )الر�االت

  

  

تصي  

 السهم

 )ر�ال(

  

  
 تار�خ اعالن

  

  
 تار�خ استحقاق

  

  
 تار�خ التويع 

 1,000 م٢٠١١اول  تويععات تقدية عن الر� 
 

0,50 
 

 م١٩/٤/٢٠١١
 

 م٢٧/٤/٢٠١١
 

 م١١/٥/٢٠١١

 1,000 م٢٠١١تويععات تقدية عن الر�  الثا�ي 
 

0,50 
 

 م١٨/٧/٢٠١١
 

 م٢٧/٧/٢٠١١
 

 م١٠/٨/٢٠١١

 1,000 م٢٠١١تويععات تقدية عن الر�  الثالث 
 

0,50 
 

 م١٩/١٠/٢٠١١
 

 م٢٦/١٠/٢٠١١
 

 م١٦/١١/٢٠١١

 1,000 م٢٠١١تويععات تقدية عن الر�  الرا�  
 

0,50 
 

 م١٨/١/٢٠١٢
 

 
 
 يحدد الح�ا

 
 
 
 يحدد الح�ا

             2   4,000 إجما�� التويععات

 

 ماافتت و�عو�ضات أعضاء مجلس ادارة وكبار التنفيذي�ن •

ةة عــــن حضــــوة�م �وسســــات السســــإل وال�وــــان اليبا�ــــة عيــــه بسغــــ  س�اةــــآت و�ــــدالت أعضــــاء سسســــإل خداة  الشــــك 

الــكئيإل الريفيــذمل ونائــب باإلضــاةة خ�ــ� أة�ــ� خمســة تيفيـذي�ن �ــ� الشــكةة بمــا ةــ��م   م٢٠١١خـالل الســية الي��يــة 

) ٢٠٠٬٠٠٠(يو�ـــ�  السســـإل بصـــكف سبســـغ  وةـــق ا�وـــدول ادنـــاه، ةمـــا م٢٠١١خـــالل العـــام الـــكئيإل ل�طـــاع الاليـــة 

 لسماد  م٢٠١١ةد  تيو ة لعام ة ال ل�ل عضو س�ا
 
 :سن اليظام اتا��  لسشكةة) ٤٦(، وة�ا

 البيان 
أعضاء املجلس 

 التنفيذي�ن

أعضاء املجلس غ�ن  

 املستقل�ن/ التنفيذي�ن

الرئيس أك�ن خمسة تنفيذي�ن �� الشركة بما ف��م  

 التنفيذي وتائ  الرئيس لقطا  املالية

 ٩٬٦٤٠٬٠٨٣٫٦٦  ٨١٣٬٠٠٠ -  الروات  والبدالت

 املاافتت الدور�ة والسنو�ة

 
 -

 
٣٬٢٤٠٬٠٠٠ 

 
٦٬٠٥٥٬٦٤٧٫٤٠ 

 

 اجما��

 

 -

 

٤٬٠٥٣٬٠٠٠ 

 

١٥٬٦٩٥٬٧٣١٫٠٦ 
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 إطرارات مجلس ادارة •

 :ي�ك سسسإل خداة  ركةة اتصاالت السعودية بماي��
 

 .تم خعداد خوالت ا�حسابات بالش�ل ال�حيح •

 .دة  الشكةة ع�� سواصسة يشاطهاال يوجد لدى السسإل أمل رك يذةك �شدن ق •

ع�� خعداد الر�ـاة ك الاليـة أعـد ع�ـ� أتـإل تـسيمة ويعمـل �شـ�ل ةاعـل ال�ائم بدن نظام الكقابة الداخسية  •

 .وسالئم

 لعــــاي�� الحاتــــبة الصــــادة  عــــن الهيئــــة الســــعودية  م٢٠١١لعــــام  تــــم خعــــداد ال�ــــوائم الاليــــة الوحــــد  •
 
وة�ــــا

  .لسمحاتب�ن ال�انوني�ن

أو أة�ــ� ســن اتــهم الصــدة  لسشــكةة % ٥أمل ـــدص طبي�ــ� أو اعربــاةمل تمســك  عــنخبــال  الشــكةة لــم يــرم  •

 .م٢٠١١خالل عام 

ال يوجـــد أمل أدوات ديـــن قابســـة لسرحو ـــل خ�ـــ� أتـــهم أو أمل ح�ـــوق خيـــاة أو ســـذةكات حـــق اةررـــاب أو ح�ـــوق  •

 .م٢٠١١سشا��ة أصدة��ا أو سيح��ا الشكةة خالل عام 

ألمل أدوات ديــــــن قابســـــــة  م٢٠١١كاء أو خلغـــــــاء قاســــــ  بــــــه الشــــــكةة خـــــــالل عــــــام ال يوجــــــد أمل اتــــــ��داد أو رــــــ •

 .لالت��داد

ال يوجــد أمل تكتيبــات أو اتفــاق تيــازل بموجبــة أحـــد أعضــاء سسســإل خداة  الشــكةة أو أحــد ةبــاة الريفيـــذي�ن  •

 .عن أمل ةاتب أو �عو ض

 .�� اة�اح أحد سسا�ي  الشكةة عن أمل ح�وق  ةال يوجد أمل تكتيبات أو اتفاق تيازل بموجب •

 ةيــــه وتوجــــد أو �انــــ  توجــــد ةيــــه سصــــ�حة جو�ك ــــة ألحــــد أعضــــاء ت�ــــون الشــــكةة ال يوجــــد أمل ع�ــــد  •
 
طكةــــا

 .أو ألمل ـدص  ذمل  عالقة بدمل س��منائب الكئيإل ل�طاع الالية أو  الكئيإل الريفيذمل أو دداة  سسسإل 

قــك  ع�ـده واحــد ســ��م لـم ت�ــدم الشـكةة قــك  ن�ــدمل سـن أمل نــوع ألعضـاء سسســإل خداة��ــا أو ضـمي  أمل  •

 .سع ���ه

اليوجــد أمل ح�ــوق خيــاة أو ح�ــوق خةررــاب �عــود إلعضــاء سسســإل دداة  أو ةبــاة الريفيــذي�ن أو أزوجهــم أو  •

 . أوالد�م ال�صك

ال توجد أمل أحداش الح�ة جو�ك ة تكثك ع�� تالسة الكة  الا�� لسشكةة ونرائج عمسيا��ا حدث  �عـد ��ايـة  •

 .م٢٠١١ سن عام خالف دعالن عن الروصية بروزيعات أة�اح لسك�ع الكا�عالعام ولم يرم توضيحها ب
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 التوصيات •

 :يو��  سسسإل خداة  ركةة اتصاالت السعودية ا�ومعية العاسة لسشكةة بما ي��
 

 .م٣١/١٢/٢٠١١الواة�ة ع�� ت�ك ك سسسإل دداة  عن السية الالية الي��ية ��  )١

وت�ك ـــــــــــك سكاج�ـــــــــــ� ا�حســـــــــــابات لسســـــــــــية الاليـــــــــــة الي��يـــــــــــة �ـــــــــــ�  الواة�ـــــــــــة ع�ـــــــــــ� ال�ـــــــــــوائم الاليـــــــــــة لسشـــــــــــكةة )٢

 .م٣١/١٢/٢٠١١

) ٠٬٥٠(بم�ـداة  م٢٠١١الواة�ة ع�� اق��اح سسسإل دداة  توزيـع أة�ـاح عـن الك�ـع الكا�ـع سـن العـام الـا��  )٣

ة ـــال ) ١٬٥٠(البـــالغ   م٢٠١١لسســـهم باإلضـــاةة خ�ـــ� ســـا تـــم توزيعـــه عـــن الاالثـــة أة�ـــاع او�ـــ� ســـن عـــام  ة ـــال

 .ة ال لسسهم الواحد)  ٢(  م٢٠١١سهم بحيث يصبح خجما�� الك�ح الوزع عن العام الا�� لس

ـــــح�ن ســـــن قبـــــل �ويـــــة الكاجعـــــة لكاجعـــــة  الواة�ـــــة ع�ـــــ� اخريـــــاة سكاجـــــع )٤ حســـــابات الشـــــكةة ســـــن بـــــ�ن الـك

 .والبيانات الالية الك�ع تيو ة وتحديد أ�عا��ما م٢٠١٢ال�وائم الالية لسعام الا�� 

 .م٣١/١٢/٢٠١١ة أعضاء سسسإل دداة  عن السية الي��ية �� خبكاء ذس )٥

 .�ـ٢٨/٤/٢٠١٢�ـ الواةق ٧/٦/١٤٣٣انرخاب سسسإل خداة  جديد لسدوة  ا�داسسة ال�  تبدأ سن  )٦

 
 

 ادماتمة
بالشـكك ل�ـام خـادم ا�حـكس�ن الشـك ف�ن السـك  -�عد ركك هللا ع  وجل ع�� توةي�ه -ير�دم سسسإل خداة  الشكةة 

الع  ـــ  آل  بـــن عبـــدنـــايف وتـــمو و�ـــ� عهـــده اســـ�ن صـــاحب الســـمو الس�ـــ  اس�ـــ� آل تـــعود لع    ان عبـــد بـــهللاعبـــد

سشــــيدين بالــــدعم والكعايــــة والت�ــــويع الــــذمل تس�ــــاه الشــــكةة ســــ��م �ــــ� تــــع��ا لرطــــو ك . وح�وسريــــا الكرــــيد تـــعود 

الشــكةة وسســا�م��ا الكــكام أدا��ــا وتحســ�ن خــدسا��ا، ةمــا ير�ــدم سسســإل خداة  الشــكةة بالشــكك والر�ــديك لعمــالء 

ع�ـــ� ث�ـــ��م، و�وميـــع ســـوظف  الشـــكةة ع�ـــ� خخالصـــهم وتفـــان��م �ـــ� أداء أعمـــالهم، ول�ـــل الرعـــاسس�ن سعهـــا، و كةـــد 

السســـــإل تـــــ�� الشـــــكةة لرطـــــو ك أعمالهــــــا بمـــــا يس�ـــــ  احرياجـــــات العمــــــالء، و ح�ـــــق تطسعـــــات الســـــا�م�ن، و خــــــدم 

 .�� المسكة العك�ية السعودية اتصاالتشكةة �� قطاع ا�داف اجرماعية، و كةد ال�انة الك ادية لس
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ً
  م٢٠١١د�سم�ن  ٣١القوائم املالية املوحدة للسنة املن��ية �� : را�عا

 



 

 
 

  

 شــركة مســاهمة ســعـودٌة      

 
 
 
 
 

 القوائم المالٌة الموحدة
 م1033دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  

 
  

                               
  
  

 
 

 
  



 

1 

      شركة االتصاالت السعودٌة
                             مساهمة سعودٌة()شركة 

 م 1033دٌسمبر  13فهرس القوائم المالٌة الموحدة للسنة المنتهٌة فً 
 

 الصفحة            

 1 تقرٌر مراجعً الحسابات

 1 قائمة المركز المالً الموحدة

 4 قائمة الدخل الموحدة

 5 قائمة التدفق النقدي الموحدة

 6 الملكٌة قائمة التغٌرات فً حقوق

 11 – 7 إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 

 شركة االتصاالت السعودية
    )شركة مساهمة سعودية(

 م 2011 ديسمبر 31في لمسنة المنتهية إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 8 

 :مملكة البحرٌن –)ش. م. ب. م(   (فٌفا  البحرٌن )إس تً سً شركة 
 

شةركة اتتصةاتت وتمتلة   البحةرٌن م بمملكةة 1002فبراٌر ( )ش. م. ب. م( فً VIVA) البحرٌنإس تً سً  تأسست

ملٌةون    750سي مةا ٌعةادل حةوالً ملٌةون دٌنةار بحرٌنةً 75البةال   اتساسةً % مةن رسسةمالها300نسبة  السعودٌة

تعمةل هة ا الشةركة فةً كافةة خةدمات اتتصةاتت المتنقلةة واتتصةاتت سعودي بسعر الصةر  كمةا فةً  لة  التةارٌ . و

مةارس  1  وقةد بةدست التشةغٌل التجةاري فةً والخدمات األخرى  ات الصلة بالسوق البحرٌنٌةة والنطاق العرٌضالدولٌة 

 م.1030
 

 مملكة البحرٌن –لإلعالم الرقمً القابضة )انتغرال(  )ش. م. ب. م( شركة الخلٌج 
 

مملكة البحرٌن   وهً شركة قابضة تمل  حصصاً فةً شةركات تعمةل فةً فً  م1002تم تأسٌس ه ا الشركة فً ٌونٌو 

% مةةن 53وتمتلةة  شةةركة اتتصةةاتت السةةعودٌة نسةةبة فةةً دول الخلةةٌ    مجةةال خةةدمات المحتةةوى والرةةيم الرقمةةً

وتةةم زٌةةادة نسةةبة  .ملٌةةون   سةةعودي 120سي مةةا ٌعةةادل حةةوالً  دٌنةةار بحرٌنةةًملٌةةون  12سةةمالها اتساسةةً البةةال  رس

 %.73لتصبح  م 1033دٌسمبر 31الملكٌة فً 
 

 المملكة العربٌة السعودٌة - )سٌلكو(شركة سٌل للتوزٌع واالتصاالت المحدودة 
 

م وتعمةل فةً تجةارة 1002تم تأسٌس شركة سٌل للتوزٌع واتتصاتت المحدودة فً المملكة العربٌة السعودٌة فً ٌنةاٌر 

وبٌةةع األلةةً معةةدات اتتصةةاتت وخةةدمات الحاسةةب سجهةزة واتتصةةاتت وشةةحن بطاقةةات  الجملةة والتجزئةةة فةةً خةةدمات 

وتشةغٌل المجمعةات التجارٌةة  وتعمةل الشةركة فةً السةوق  وإرادة بٌع كافة خدمات اتتصاتت الثابتة والمتنقلةة وصةٌانة

 ملٌون   سعودي.30البال   اتساسً % من رسس مالها60السعودي وتمل  شركة اتتصاتت السعودٌة 
 

 دولة الكوٌت : –شركة االتصاالت الكوٌتٌة ) فٌفا ( ) ش.م.ك.م(
 

شةركة اتتصةاتت ل األساسةً  مالال % من رسس16م رلى نسبة 1007فً دٌسمبر شركة اتتصاتت السعودٌة حازت 

ملٌون   سةعودي بسةعر الصةر  كمةا فةً  650سي ما ٌعادل حوالً  ملٌون دٌنار كوٌتً 50البال  ( VIVA) الكوٌتٌة

    ل  التارٌ .
 

لسةٌطرتها  مجمورة اتتصاتت السعودٌة تدٌر شركة اتتصاتت الكوٌتٌة )فٌفا( وتعال  استثمارها فٌهةا بطرٌقةة التوحٌةد

 .رلى السٌاسات المالٌة والتشغٌلٌة و ل  بسبب تمثٌلها فً مجلس ادارة شركة اتتصاتت الكوٌتٌة بأغلبٌة اترضاء
 

دٌسةمبر  4فةً لهةا , وقد بدس التشغٌل التجةاري فً السوق الكوٌتً  تعمل ه ا الشركة فً مجال خدمات الهات  الجوالو 

 .م1002
 

 :) إن تً إس سابقاً ( -جمهورٌة اندونٌسٌا  –اندونٌسٌا شركة بً تً أكسٌس تٌلٌكوم 
 

رلى رخصة تشةغٌل شةبكة الهةات  الجةوال بتقنٌةة الجٌةل الثالةد فةً اندونٌسةٌا  وقةد بةدست بً تً سكسٌس حصلت شركة 

ى حازت شركة اتتصةاتت السةعودٌة رلة بالسوق اتندونٌسٌة. م1002فً الربع األول من رام  التجارٌةبتقدٌم خدماتها 

سي  ةروبٌة اندونٌسةٌ نترٌلٌو 1,1والبال  رسسمالها اتساسً  م1007فً سبتمبر  بً تً سكسٌس% من شركة 53نسبة 

%  وبنةاء رلةى 20.30م زادت الشةركة حصةتها إلةى 1033سبرٌةل  6ملٌةار   سةعودي. وفةً  3,1ما ٌعادل حوالً  

    ل  تم إرادة  تصنٌ  ه ا اتستثمار كاستثمار فً الشركات التابعة بدتً من استثمار فً مشارٌع المشتركة.
 

 المتحدةاإلمارات العربٌة  –شركة أوجٌه لالتصاالت المحدودة 
 

مسةجلة فةً إمةارة دبةً بدولةة المةارات العربٌةة المتحةدة ولةدٌها قابضةة شركة سوجٌه ليتصةاتت المحةدودة هةً شةركة 

% مةن 15استثمارات فً شركات تعمةل فةً قطةاال اتتصةاتت فةً تركٌةا وجنةوب سفرٌقٌةا. حةازت الشةركة رلةى نسةبة 

 31,1ملٌةار دوتر سمرٌكةً سي مةا ٌعةادل  1,5 اتساسةً والبةال  رسسةمالها م1002شركة سوجٌه ليتصاتت فً سبرٌل 

 ملٌار   سعودي.
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 مالٌزٌا: –مجموعة بٌنارٌانج جً إس إم القابضة 
 

% مةةن مجمورةةة ماكسةةٌس القابضةةة 300كانةةت تمتلةة   فةةً دولةةة مالٌزٌةةا  بٌنارٌةةان  المالٌزٌةةة شةةركة اسةةتثمارٌة قابضةةة

  المالٌزٌةة بالسةوق المالٌةة( التً تعمل فً قطاال اتتصاتت المتنقلة فً مالٌزٌا والتً لم تكن مدرجةة Maxisالمالٌزٌة )

% مةن سسةهم ماكسةٌس ليكتتةاب العةام وسدرجةت تبعةاً لة ل  ضةمن شةركات 10م طةر  1002تم فً شةهر نةوفمبر وقد 

  %.  70ً شركة ماكسٌس إلى وب ل  انخفضت نسبة ملكٌة بٌنارٌان  القابضة ف  المالٌزٌةالسوق المالٌة 
  

 ( Aircel -) شةركة إٌرسةٌل  فةً كةل مةن الهنةدتعمةل لدى بٌنارٌان  القابضة اسةتثمارات سخةرى فةً شةركات اتصةاتت 

 (.شركة بً تً سكسٌس تٌلٌكوم )  وإندونٌسٌا
 

   رسسةمالهاوالبةال م1007بٌنارٌةان  فةً سةبتمبر  مجمورة% من 15حازت شركة اتتصاتت السعودٌة رلى نسبة وقد 

 ملٌار   سعودي. 11ملٌار رٌنجت مالٌزي سي ما ٌعادل حوالً  10 اتساسً
 

تقةةوم الجهةةات المختصةةة بدولةةة الهنةةد بجمةةع ودراسةةة المعلومةةات حةةول مةةا سثٌةةر فةةً الرةةيم رةةن شةةركة إٌرسةةل إحةةدى 

لحالٌةةة المتةةوفرة ت تتوقةةع الشةةركات التابعةةة لمجمورةةة بٌنارٌةةان  جةةً إس إم القابضةةة  وفةةً لةةل المعطٌةةات والبٌانةةات ا

 م.1033دٌسمبر  13الدارة وجود تأثٌر رلى نتائ  المجمورة كما فً 
 

 المملكة العربٌة السعودٌة –الشركة العربٌة للكوابل البحرٌة المحدودة 
 

م بغةةرض 1001فةةً سةةبتمبر  ) ات مسةةئولٌة محةدودة مختلطةةة(  تةم تأسةةٌس الشةةركة العربٌةةة للكوابةل البحرٌةةة المحةةدودة

إنشاء وتأجٌر وإدارة وتشغٌل كٌبل بحري ٌربط بٌن المملكة العربٌة السةعودٌة وجمهورٌةة السةودان لتمرٌةر اتتصةاتت 

م  1001بٌنهما وسي دول سخرى. وقد بدس النشةاط التشةغٌلً للشةركة العربٌةة للكوابةل البحرٌةة المحةدودة فةً شةهر ٌونٌةو 

 ملٌون  . 75البال   اتساسً % من رسسمالها50سعودٌة نسبة وتمتل  شركة اتتصاتت ال
 

 المملكة العربٌة السعودٌة –المإسسة العربٌة لالتصاالت الفضائٌة )عربسات( 
 

م. وتةوفر رربسةات رةدداً مةن 3276تم إنشاء ه ا المؤسسة من قبةل الةدول األرضةاء فةً الجامةـعة العربـةـٌة فةً سبرٌةل 

ضاء إضافة إلى كافة القطارات الرسمٌة والخاصة فً نطاق تغطٌتها وبصةورة سساسةٌة منطقةة الخدمات له ا الدول األر

 الشرق األوسط.
 

)صوتٌة  نقل بٌانات  فاكس وتلكس(  بد تلفزٌةونً  بةد إ ارةً  القلٌمٌةتشمل الخدمات المقدمة حالٌاً: الخدمة الهاتفٌة 

 سنوي سو شهري.إقلٌمً  خدمات استعادة الخدمة وتأجٌر ِسعات رلى سساس 

 ملٌةون دوتر سمرٌكةً مةا ٌعةادل  500البةال   اتساسةً % من رسسمالها16.66تمتل  شركة اتتصاتت السعودٌة نسبة 

 .ملٌون   3,275
 

 المملكة العربٌة السعودٌة –شركة مراكز االتصال
 

لتقدٌم خدمات مراكز اتتصال و اسةتعيمات الةدلٌل  ) ات مسئولٌة محدودة مختلطة(   تم تأسٌس شركة مراكز اتتصال

ملٌةون  4.5ٌبلة   اساسةً م بالمملكةة العربٌةة السةعودٌة بةرسس مةال1030فً نهاٌةة دٌسةمبر   (Aegis)مع شركة سٌجز 

األسةهم ) رةدد  مةن رسس مالهةا األساسةً %50تمتلة  شةركة اتتصةاتت السةعودٌة حصةة تبلة  حةوالً   سعودي  و

 سهم(. 450,000سهم من سصل  115,003المملوكة 
 

 السٌاسات المحاسبٌة الهامة -2
 

. وتتضةمن العربٌةة السةعودٌة تم إرداد القوائم المالٌة الموحدة المرفقة وفقاً لمعاٌٌر المحاسبة المتعار  رلٌها فً المملكةة

 13المنتهٌةة فةً  للسةنةالقوائم المالٌة للمجمورة القوائم المالٌة للشركة وشركاتها التابعةة والزمٌلةة والمشةارٌع المشةتركة 

 .م1033 دٌسمبر
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تتفق السٌاسات المحاسبٌة الهامة المتبعة فً إرداد القوائم المالٌة الموحدة المدرجة سدناا مةع السٌاسةات المحاسةبٌة المبٌنةة 

 م.1030دٌسمبر  13القوائم المالٌة الموحدة المراجعة للسنة المنتهٌة فً  فً
 

األرصدة والمعاميت داخل المجمورة وسٌة مكاسب غٌر محققة ناتجة من المعةاميت داخةل المجمورةة   إ ا كانةت  ات 

 سهمٌة نسبٌة  ٌتم استبعادها رند إرداد القوائم المالٌة الموحدة.
 

اسةةتخدام العربٌةةة السةةعودٌة ٌتطلةةب إرةةداد القةةوائم المالٌةةة الموحةةدة وفقةةاً لمعةةاٌٌر المحاسةةبة المتعةةار  رلٌهةةا فةةً المملكةةة 

التقةةدٌرات المحاسةةبٌة واتفتراضةةات التةةً تةةؤثر فةةً مبةةال  األصةةول والخصةةوم والفصةةا  رةةن األصةةول واتلتزامةةات 

 .الموحدة مبال  الٌرادات والمصروفات خيل فترة القوائم المالٌةالمحتملة فً تارٌ  القوائم المالٌة الموحدة وفً 
 

 فً ما ٌلً ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة:
 
 الموحدة فترة القوائم المالٌة 1-3
 

 تبدس السنة المالٌة للمجمورة فً سول ٌناٌر وتنتهً بنهاٌة شهر دٌسمبر من كل رام مٌيدي. 
 

 إثبات اإلٌرادات 1-1
 

ٌتم إثبات الٌرادات  صافٌة من الخصةومات  رنةد تقةدٌم الخةدمات اسةتناداً إلةى إمكانٌةة الوصةول إلةى سو اسةتخدام شةبكة 

 المقاسم ومرافقها. وٌتم احتساب إٌرادات اتستخدام بناًء رلى سجزاء الدقائق المستخدمة  وفقاً لألسعار المعتمدة. 
 

  .ٌتم تأجٌل الرسوم الصادر بشأنها فواتٌر مقدماً وٌتم إثباتها رلى مدى الفترة التً ٌتم فٌها تقدٌم الخدمات 

 .ٌتم إثبات إٌرادات الخدمات المقدمة للعميء التً لم تصدر بها فواتٌر  فً الفترة المتعلقة بها 

  ٌتم إثبات إٌرادات الخدمات المقدمة للعميء رند تحصٌلها إ ا كان لدى الشركة درجة رالٌةة مةن رةدم التأكةد

 إمكانٌة تحصٌلها. من
 
 النقد وما ٌماثله 1-1
 

ٌشمل النقد وما ٌماثله النقد فً الصنادٌق واألرصدة لدى البنو  واتستثمارات رالٌة السةٌولة  ات فتةرة اسةتحقاق قةدرها 

 جل.ردا  ل  تصن  استثمارات قصٌرة اتوفٌما  ماً سو سقل من تارٌ  شرائهاٌو 20
 
 حسابات المدٌنٌن 1-4
 

ٌلهةةر رصةةٌد حسةةابات المةةدٌنٌن بصةةافً القٌمةةة القابلةةة للتحقةةق التةةً تمثةةل قٌمةةة الفةةواتٌر مضةةافاً إلٌهةةا الٌةةراد المسةةتحق 

 ناقصاً مخصص الدٌون المشكو  فً تحصٌلها.  المتعلق برسوم اتستخدام غٌر المفوترة
 
 مقاصة الحسابات 1-5
 

تتضةمن بموجبهةا إجةراء مقاصةة بشةكل  سخةرىالمجمورة اتفاقٌات مع مشغلً شبكات اتصةاتت خارجٌةة و جهةات  ىلد

 .  األخرىدوري مع تل  الجهات بحٌد ٌتم مقاصة األرصدة المدٌنة و الدائنة لنفس المشغل الخارجً سو الجهات 
 
 مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها 1-6
 

بدراسة حسابات المدٌنٌن لتكوٌن المخصصات اليزمة لمواجهة المشكو  فً تحصٌله منها  وٌرارى  المجمورةتقوم 

رند تكوٌن المخصص نوال الخدمة المقدمة )جوال  خطوط ثابتة  تلكس  تسوٌات دولٌة  ... ال ( وفئة العمٌل والعمر 

 صادٌة العامة.فً تحصٌل الدٌون السابقة والحالة اتقت المجمورةالزمنً للدٌن  وخبرة 
 
 
 المخزون 1-7
 

ٌتم تسجٌل المخزون  ال ي ٌتكون بشكل سساسً من كوابل وقطع غٌار ومستهلكات  باستخدام متوسط التكلفة المرجح 

صاٍ  من المخصصات. ٌتم تسجٌل بنود المخزون التً تعتبر جزءاً سساسٌاً من سصول الشبكة  مثل المعدات 
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اتحتٌاطٌة للطوارئ التً ت ٌمكن نقلها من المقسم  ضمن بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات. وتسجل بنود المخزون 

 .الموجودة فً رهدة المقاول المسئول رن رفع كفاءة وتوسعة الشبكة ضمن األرمال الرسسمالٌة تحت التنفٌ  
 

لحركة و ل  بناًء رلى دراسة حركة المخزون بشكل بتكوٌن مخصص للمخزون المتقادم والبطًء ا المجمورةتقوم 

منفصل لألصنا  الرئٌسٌة. ورندما ٌكون ه ا الجراء غٌر رملً  ٌتم تكوٌن المخصص رلى سساس مجمورات سو 

إجراء تخفٌض جوهري  فئات من سصنا  المخزون  رلى سن ٌرارى التأكد من سن األصنا  الفردٌة التً قد تتطلب 

  ها فً اترتبار رند تكوٌن المخصص.فً قٌمتها قد تم سخ
 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستهالك 1-8
 

ببٌانةةات تارٌخٌةةة تفصةةٌلٌة كافٌةةة لتسةةجٌل الممتلكةةات والمنشةةآت قطةةاال اتتصةةاتت م  لةةم ٌحةةتفل 3222مةةاٌو  1قبةةل  (1)

التةً تةم تحوٌلهةا مةن قطةاال والمعدات وفق التكلفة التارٌخٌة  ول ا تةم تسةجٌل كافةة الممتلكةات والمنشةآت والمعةدات 

م طبقةاً للتقةوٌم الة ي قامةت بةه الشةركة وبمسةاردة خبةراء تقةوٌم محلٌةٌن 3222مةاٌو  1اتتصاتت إلى الشةركة فةً 

 ودولٌٌن. وفٌما ٌلً األسس الرئٌسٌة المستخدمة فً التقوٌم:

 قٌمة التقوٌم    األراضً  -     

 اتستبدال المستهلكةتكلفة   المبانً والمنشآت والمعدات -      
 

( سريا ٌتم تسجٌل الممتلكات والمنشآت والمعةدات التةً تقتنٌهةا المجمورةة بالتكلفةة  3( فً ما ردا ما ورد فً الفقرة )1)

 التارٌخٌة.
 

تشةةمل تكلفةةة الشةةبكة جمٌةةع النفقةةات حتةةى نقطةةة التوصةةٌل للعمٌةةل  بمةةا فةةً  لةة  ستعةةاب المقاولةةـٌن والمةةواد والعمالةةة  (3)

 تى تارٌ  وضع ه ا األصول فً الخدمة. المباشرة  ح
 

ٌةةتم احتسةةاب اسةةتهي  الممتلكةةات والمنشةةآت والمعةةدات باسةةتثناء األراضةةً باسةةتخدام طرٌقةةة القسةةط الثابةةت رلةةى  (4)

 األرمار التشغٌلٌة التقدٌرٌة لألصول حسب ما ٌأتً:
 

 ردد السنوات 

 50 – 10 المبانً

 15 – 1  شبكة ومعدات اتتصاتت 

 2 - 1 األصول األخرى          
  

ٌتم إثبات مصروفات الصي  والصٌانة رند حدوثها. إت إ ا كانت تزٌد مةن النتاجٌةة سو العمةر التشةغٌلً لألصةل   (5)

 وفً كلتا الحالتٌن تتم رسملتها.
 

بمقارنة القٌمة ٌتم تحدٌد المكاسب والخسائر الناتجة من استبعاد/بٌع الممتلكات والمنشآت والمعدات و ل   (6)

 الموحدة.  المتحصلة مع القٌمة الدفترٌة لألصول المستبعدة/المبارة وتدرج المكاسب والخسائر فً قائمة الدخل
 

ٌتم تصنٌ  إٌجةارات الممتلكةات والمنشةآت والمعةدات التةً ٌةتم فٌهةا تحوٌةل جةوهري لمنةافع ومخةاطر الملكٌةة إلةى  (7)

ٌجةةار الرسسةةمالً فةةً تةةارٌ  نشةةأته بالقٌمةةة العادلةةة لألصةةل سو القٌمةةة المجمورةةة كجٌجةةارات رسسةةمالٌة. ٌةةتم إثبةةات ال

الحالٌةةة للحةةد األدنةةى لةةدفعات الٌجةةار  سٌهمةةا سقةةل. وٌةةتم تجزئةةة كةةل دفعةةة مةةن دفعةةات الٌجةةار إلةةى جةةزسٌن همةةا 

الحالٌةةة والةةنقص فةةً قٌمةةة اتلتةةزام رةةن رقةةد الٌجةةار  السةةنةالمصةةرو  التمةةوٌلً الةة ي ٌجةةب تحمٌلةةه رلةةى دخةةل 

 سسمالً.الر
 

 ٌتم استهي  األصول المستأجرة بموجب إٌجارات رسسمالٌة رلى مدى األرمار النتاجٌة لتل  األصول. (8)
 

 ٌتم استهي  الموجودات الثابته الخاضعة لعقود حقوق اتمتٌاز رلى رمرها اتنتاجً سو مدة العقد سٌهما سقصر. (9)
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 تكاليف برامج الحاسب اآللي 2-9
 

ٌتم رسملة التكالٌ  المتعلقة ببرام  التشغٌل والتطبٌقات التً ٌتم شراؤها من المورد حٌنما تفً بمعاٌٌر الرسملة   (1)

ومنها تحسٌن القدرة النتاجٌة ألصل من األصول سو سن تزٌد بشكل ملحول العمر النتاجً لألصل  وٌتم إطفاؤها 

 رلى فترة اتنتفاال بها. 
 
التشغٌل المطورة داخلٌاً إ ا استوفت معاٌٌر الرسملة  ومنها تخصٌص مجمورة رمل ٌتم رسملة تكالٌ  برام   (2)

 داخلٌة معٌنة لتطوٌر البرام  وسن ٌمكن تحدٌد التكالٌ   ات العيقة بسهولة  وٌتم إطفاؤها رلى فترة اتنتفاال بها.
 
ا تع ر تحدٌد تكلفة برام  سنلمة ٌتم تحمٌل تكالٌ  برام  التطبٌقات المطورة داخلٌاً كمصروفات رند حدوثها  وإ  (3)

التشغٌل بشكل منفصل رن تكالٌ  سجهزة الحاسب اآللً  ات الصلة فٌتم تسجٌل برام  سنلمة التشغٌل كجزء من 

 الجهاز.
 
تحمل تكلفة الضافات سو التعدٌيت سو رملٌات تطوٌر البرام  اليحقة سواء كانت تشغٌلٌة سو تطبٌقٌة  (4)

 كمصروفات رند حدوثها.
 
 ل تكالٌ  التدرٌب المرتبطة ببرام  الحاسب اآللً وتكالٌ  تحوٌل البٌانات كمصروفات رند حدوثها.تحم (5)
 
 األصول غٌر الملموسة 1-30
 

 الشهرة
 

   تنشأ الشهرة رند شراء حصة فً الشركات التابعة والمشارٌع المشتركة. وتمثل زٌةادة تكلفةة شةراء حصةة

المجمورة رن القٌمةة العادلةة لصةافً األصةول للشةركة التابعةة سو المشةروال المشةتر  فةً تةارٌ  الشةراء. 

حةدة بةالفترة التةً تمةت بةه ورندما ٌكون ه ا الفرق سالباً ٌتم تسجٌله فوراً كمكاسب ضمن قائمة الدخل المو

 رملٌة اتستحوا .
 

  .)ٌتم قٌاس الشهرة بالتكلفة وتخفض بأي خسائر هبوط فً قٌمتها )إن وجدت 
 

 حقوق الطٌف الترددي وتراخٌص الجٌل الثانً والثالث
 

باسةتخدام  ٌتم تسجٌل ه ا األصول غٌر الملموسة رند الشراء بالتكلفةة وٌةتم اطفاؤهةا ابتةداًء مةن تةارٌ  تقةدٌم الخدمةة

 طرٌقة القسط الثابت رلى مدى ارمارها النتاجٌة سو المدة النلامٌة سٌهما سقصر.
 
 الهبوط فً قٌمة األصول غٌر المتداولة 1-33
 

تقوم المجمورة بمراجعة األصول غٌر المتداولة بشكل دوري لمعرفةة مةا إ ا كانةت هنالة  مؤشةرات رلةى وجةود هبةوط 

فً قٌمتها الدفترٌة. وٌتم فً حالة وجود ه ا المؤشرات تقدٌر القٌمة الممكن اسةتردادها لألصةل. وتسةتخدم لهة ا الغةرض 

تقةدٌر القٌمةة القابلةة ليسةترداد لألصةل بمفةردا. وتعتبةر الزٌةادة فةً وحدة تولٌد النقد التً ٌتبع لها األصل فً حالة تعة ر 

الموحةدة القٌمة الدفترٌة لألصل رن القٌمة الممكن استردادها هبوطةاً فةً قٌمةة األصةل تسةجل كخسةارة فةً قائمةة الةدخل 

ة األصةةل فٌةةتم ركةةس للفتةةرة المالٌةةة التةةً تحةةدد فٌهةةا. وإ ا ثبةةت مسةةتقبيً زوال األسةةباب التةةً سدت إلةةى الهبةةوط فةةً قٌمةة

خسارة هبوط القٌمة )باستثناء الشهرة( وتثبت كدخل فً قائمة الدخل الموحدة فً الفترة المالٌةة التةً تحةدد فٌهةا  بمةا ت 

لو لم ٌتم إثبات خسارة هبوط قٌمة األصةل فةً الفتةرات المالٌةة فٌما ٌتجاوز القٌمة الدفترٌة التً كان من الممكن تحدٌدها 

 السابقة.
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 أسس التوحٌد 1-31
 

 الشركات التابعة

رلٌهةةا السةةٌطرة كشةةركات تابعةةة. وتعةةر  السةةٌطرة بأنهةةا القةةدرة رلةةى  المجمورةةةٌةةتم تصةةنٌ  الشةةركات التةةً تمةةارس 

استخدام  سو توجٌه استخدام  سصول منشأة سخرى تكتساب منافع اقتصادٌة. ٌبةدس توحٌةد القةوائم المالٌةة للشةركات التابعةة 

 ضمن القوائم المالٌة الموحدة للمجمورة ارتباراً من تارٌ  السٌطرة وٌنتهً بفقدانها.
 

 ثمار فً المشارٌع المشتركةاالست

المشةةروال المشةةتر  هةةو ترتٌةةب تعاقةةدي تقةةوم بموجبةةه المجمورةةة وسطةةرا  سخةةرى بنشةةاط اقتصةةادي ٌخضةةع للسةةٌطرة 

المشتركة و ل  رندما تتطلب القرارات اتستراتٌجٌة المالٌةة والتشةغٌلٌة المتعلقةة بنشةاطات المشةروال المشةتر  الموافقةة 

 المشاركة فً السٌطرة.بالجماال من كل األطرا  
 

الترتٌبات التعاقدٌة التً تتضمن تكوٌن منشأة منفصلة ٌكون لكل مشار  فٌها حصة ٌشار إلٌها كمشارٌع تحةت السةٌطرة 

 المشتركة. 
 

ٌتم احتساب حصة المجمورة فً المشارٌع تحت السٌطرة المشتركة فً القوائم المالٌة الموحدة باستخدام طرٌقةة التوحٌةد 

فً كةل مةن سصةول وخصةوم ودخةل ومصةروفات هة ا المشةارٌع مةع البنةود  المجمورةحٌد ٌتم تجمٌع حصة التناسبً  

 المنالرة لها فً البٌانات المالٌة للشركة.
 

تتم معالجة الشهرة الناتجة من شراء المجمورة لحصة فةً المشةارٌع تحةت السةٌطرة المشةتركة وفقةاً للسٌاسةة المحاسةبٌة 

 .  للمجمورة المتعلقة بالشهرة
 
 االستثمارات 1-31
 

 االستثمارات المسجلة وفق طرٌقة حقوق الملكٌة )الشركات الزمٌلة(
 

الشركات الزمٌلة هً تل  الشركات سو المنشةآت األخةرى التةً تمةارس المجمورةة رلٌهةا تةأثٌراً مهمةاً ولكنهةا ت تسةٌطر 

المهةةم هةةو القةةدرة رلةةى المشةةاركة فةةً % مةةن حقةةوق التصةةوٌت. التةةأثٌر 50-10رلٌهةةا  وتةةرتبط رمومةةاً بةةامتي  نسةةبة 

 السٌاسات المالٌة والتشغٌلٌة للشركات الزمٌلة دون التمكن من السٌطرة رلى تل  السٌاسات.
 

تلهر الشركة استثماراتها فً الشركات التً تةؤثر فٌهةا تةأثٌراً مهمةاً وفةق طرٌقةة حقةوق الملكٌةة. وطبقةاً لطرٌقةة حقةوق 

الشراء بالتكلفة  وٌتم تعةدٌلها بعةد  لة  بمةا ٌخةص الشةركة مةن صةافً دخةل )خسةارة(  الملكٌة  ٌتم قٌد اتستثمارات رند

الشركات المستثمر فٌها وسرباحهةا الموزرةة وسي تغٌةرات فةً حقةوق ملكٌتهةا  و لة  لةتعكس حصةة الشةركة فةً صةافً 

صةول غٌةر المتداولةة  الموحدة ضةمن األ سصول الجهة المستثمر فٌها. وتلهر ه ا اتستثمارات فً قائمة المركز المالً

 الموحدة. وٌلهر ما ٌخص الشركة من صافً دخل )خسارة( الشركات المستثمر فٌها فً قائمة الدخل
 

 االستثمارات األخرى
  

رلى سسةاس القٌمةة العادلةة  التً ت تؤدي إلى سٌطرة سو تأثٌر هام ٌتم تسجٌل اتستثمار فً األوراق المالٌة المتاحة للبٌع 

لعادلة  لألوراق المالٌة المتاحة للبٌةع التةً تتةوفر لهةا قٌمةة سةوقٌة رلةى سسةاس هة ا القٌمةة. سمةا األوراق وتحسب القٌمة ا

المالٌة المتاحة للبٌع التً ت ٌمكةن تحدٌةد قٌمتهةا العادلةة  بسةبب رةدم وجةود سةوق نشةط لتبادلهةا سو رةدم تةوفر مؤشةرات 

تكون تكلفتها هً البدٌل للقٌمة العادلةة. وٌةتم إثبةات المكاسةب سخرى ٌمكن من خيلها تحدٌد القٌمة السوقٌة بموضورٌة  ف

. وٌةتم الموحدة إن كانت جوهرٌة والخسائر غٌر المحققة فً بند مستقل ضمن حقوق المساهمٌن فً قائمة المركز المالً

للفتةرة التةً  وحةدةالم مةن التكلفةة فةً قائمةة الةدخل بأقةلإلهار الخسائر الناتجة رةن اتنخفةاض الةدائم فةً القٌمةة العادلةة 

 ٌحدد فٌها اتنخفاض.
 

ٌتم إثبات المكاسب والخسائر الناتجة رن بٌع األوراق المالٌة المتاحة للبٌع خيل الفترة التً تحدد فٌها  وٌةتم ركةس سي 

 فً قائمة الدخل الموحدة. مكاسب سو خسائر غٌر محققة تم إثباتها سابقاً 
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إلةةى تةةارٌ  اتسةةتحقاق رلةةى سسةةاس التكلفةةة المعدلةةة بمقةةدار  ٌحةةتفل بهةةاالتةةً ٌةةتم تسةةجٌل اتسةةتثمار فةةً األوراق المالٌةةة 

اتستنفاد فً العيوة سو الخصم  إن وجدت. وٌتم إلهار الخسائر الناتجة رن اتنخفاض غٌةر المؤقةت فةً القٌمةة العادلةة 

 للفترة التً ٌحدد فٌها اتنخفاض.  الموحدة رن تكلفتها ضمن قائمة الدخل
 
 الزكاة 34 -1
 

ضةمن القةوائم المالٌةة الموحةدة  الورةاء الزكةويباحتساب وتسجٌل مخصص الزكةاة المبنةً رلةى سسةاس  المجمورةتقوم 

فً المملكة. وٌتم تسجٌل الفروقات الناتجة رةن الةربط الزكةوي النهةائً فةً الشررٌة وفقاً ألحكام وقوارد فرٌضة الزكاة 

 من مصلحة الزكاة والدخل. التً ٌتم فٌها ارتماد ه ا الربط السنة

 الضرائب 1-35
 

 ٌتم احتساب الضرٌبة للشركات المستثمر فٌها خارج المملكة وفقاً لألنلمة الضرٌبٌة المتبعة فً بلدانها.
 

 الضرائب المإجلة 
 

ٌتم تسجٌل الضرائب المؤجلة للشركات األجنبٌةة فقةط فةً حالةة احتمةال وجةود سربةا  مسةتقبلٌة خاضةعة للضةرٌبة ٌمكةن 

مقابلها استخدام الفروقات المؤقتة لتلة  الشةركات. وٌتطلةب هة ا حكمةاً ٌتعلةق بةاألداء المةالً المسةتقبلً للشةركة األجنبٌةة 

 التً قامت بجثبات الضرٌبة المؤجلة.
 
 مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة  1-36
 

ٌمثل مخصص مكافأة نهاٌة الخدمة مبال  مستحقة تدفع للمولفٌن رنةد انتهةاء رقةود رملهةم  وفقةاً لألنلمةة المعمةول بهةا 

 والدول المستثمر فٌها. العربٌة السعودٌة فً المملكة 
 
 العمالت األجنبٌة معامالت 1-37
 

 عملة التعامل والعرض
 

الموحدة لكل منشأة فً المجمورة باسةتخدام رملةة البٌئةة اتقتصةادٌة الرئٌسةة ٌتم قٌاس البنود المضمنة فً القوائم المالٌة 

 التً تعمل فٌها المنشأة "رملة التعامل".
 

 ه ا القوائم المالٌة الموحدة ٌتم ررضها بال  السعودي. إن
 

 المعامالت واألرصدة
 

محددة القٌمة باسةتخدام سسةعار الصةر  السةائدة فةً ٌتم تحوٌل األرصدة بالعميت األجنبٌة لألصول واتلتزامات النقدٌة 

 تارٌ  قائمة المركز المالً الموحدة.
 

ٌتم تسجٌل المكاسب والخسائر الناتجة رن تسوٌة معاميت العميت األجنبٌة و المكاسب والخسائر غٌر المحققة الناتجةة 

 الموحدة. مة الدخلرن تحوٌل األرصدة النقدٌة للعميت األجنبٌة إلى ال  السعودي فً قائ
 

 منشآت المجموعة )ترجمة القوائم المالٌة(
 

 ٌتم تحوٌل النتائ  والمراكز المالٌة لكل منشآت المجمورة التً لها رملة تعامل مختلفة رن رملة العرض كما ٌلً:
 

   ٌاتستحوا .تترجم بنود حقوق الملكٌة )ما ردا األربا  المبقاة( رلى سساس سعر الصر  السائد فً تار 
 

  ٌترجم بند األربا  المبقاة كما ٌلً: األربا  المبقاة المترجمة فً نهاٌة العةام الماضةً مضةافاً إلٌهةا صةافً دخةل

المترجمة مطروحاً منها قٌمة التوزٌعات المعلنة مترجمة بسعر الصر  السةائد الموحدة  من قائمة الدخلالفترة 

 وقت إرينها.
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 ٌتم ترجمتهةا باسةتخدام المتوسةط المةرجح لسةعر الصةر  خةيل الفتةرة. سمةا بنةود الموحدة  رناصر قائمة الدخل

 المكاسب والخسائر المهمة فتترجم رلى سساس سعر الصر  السائد وقت حدوثها. 
 

  كل فروقات تحوٌل العملةة الناتجةة ٌةتم تسةجٌلها فةً بنةد مسةتقل ضةمن حقةوق المسةاهمٌن إ ا كانةت  ات سهمٌةة

 نسبٌة.
 

لمنشآت جزئٌاً سو التخلص منها فجن الفروقات التً سبق تسجٌلها ضمن حقةوق المسةاهمٌن ٌةتم إثباتهةا فةً ورند بٌع ه ا ا

 الموحدة كجزء من مكاسب سو خسائر البٌع. قائمة الدخل
 
 االلتزامات المحتملة 1-38
 

حدد سو سحداد مسةتقبلٌة اتلتزام المحتمل هو التزام قد ٌنشأ من سحداد سابقة ووجودا سٌتأكد فقط بوقوال سو ردم وقوال 

غٌر مؤكدة لٌست ضمن السٌطرة الكاملة للمجمورة  سو هةو التةزام حةالً غٌةر مسةجل بسةبب سنةه لةٌس مةن المحتمةل سن 

تدفقاً خارجاً للمةوارد سةٌكون مطلوبةاً لتسةدٌد اتلتةزام. وفةً حالةة رةدم إمكانٌةة قٌةاس مبلة  اتلتةزام بموثوقٌةة كافٌةة فةجن 

 اتلتزامات المحتملة لكنها تفصح رنها فً القوائم المالٌة الموحدة. المجمورة ت تقوم بتسجٌل
 
 تكلفة الخدمات 1-39
 

الخدمات ولها ارتباط مباشر بالٌرادات المتولةدة مةن اسةتخدام الشةبكة  لتقدٌم المجمورةتمثل جمٌع التكالٌ  التً تكبدتها 

 -وٌتم إثباتها فً فترات تنفٌ  المكالمات  ات الصلة بما فٌها :
 

  مقابةةل حقةةوق تقةةدٌم خةةدمات اتتصةةاتت بالمملكةةة  المجمورةةةالتكةةالٌ  المترتبةةة رلةةى وهةةً الرسةةوم الحكومٌةةة

 م الطٌ  الترددي.بما فً  ل  استخداوالدول المستثمر بها 
 

  رسةةوم اسةةتخدام الشةةبكات الخارجٌةةة والمتمثلةةة فةةً تكةةالٌ  الةةربط بشةةبكات اتصةةاتت سجنبٌةةة ومحلٌةةة متعلقةةة

 .المجمورةبمكالمات رميء 
 
 المصروفات البٌعٌة والتسوٌقٌة 1-10
 

المجمورة ولها ارتباط مباشر بتسوٌق وتوزٌع وبٌع الخدمات. وتسجل رند حةدوثها إ ا  تمثل جمٌع التكالٌ  التً تكبدتها

 لم ٌتسن تحدٌد الفترات المستفٌدة منها  سما إ ا سمكن تحدٌد الفترات المستفٌدة فٌتم تحمٌلها رلى الفترات  ات الصلة.
 
 المصروفات العمومٌة واإلدارٌة  1-13
 

تمثةةل جمٌةةع المصةةارٌ  التشةةغٌلٌة التةةً تكبةةدتها المجمورةةة والتةةً ت ٌمكةةن ربطهةةا بشةةكل مباشةةر بتكةةالٌ  الخةةدمات سو 

بالمصةارٌ  البٌعٌةة والتسةوٌقٌة. وتسةجل رنةةد حةدوثها إ ا لةم ٌتسةن تحدٌةد الفتةةرات المسةتفٌدة منهةا  سمةا إ ا سمكةن تحدٌةةد 

 الصلة.الفترات المستفٌدة فٌتم تحمٌلها رلى الفترات  ات 
 
 ربح السهم 1-11
 

) المصةروفات  ٌتم احتساب رائد السهم من األربا  رلى سساس قسمة الدخل من العملٌةات التشةغٌلٌة والعملٌةات األخةرى

  وصافً الةدخل للفتةرة المالٌةة  رلةى المتوسةط المةرجح الملكٌة غٌر المسٌطرة  قبل استبعاد حقوق والٌرادات األخرى (

 خيل الفترة.لعدد األسهم القائمة 
 
 المشتقات المالٌة 1-11
 

تستخدم المجمورة األدوات المالٌة المشتقة لدارة التعرض ألسعار الفائةدة ومخةاطر سسةعار الصةر  األجنبةً   بمةا فةً 

 ل  العقود اآلجلة و سعر الفائدة لمبادلة العمةيت. ٌةتم قٌةاس المشةتقات بشةكل مبةدئً بالقٌمةة العادلةة فةً تةارٌ  الةدخول 

ٌمة العادلة فً تارٌ  كل فتةرة مشةمولة بةالتقرٌر. وٌةتم اترتةرا  فةورا بةالربح قٌاسها بالق إرادةللعقد المشتق وٌتم تحقا 
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سو الخسارة فً قائمة الدخل الموحدة   ما لم تكن األداة المشتقة مخصصة وفعالةة كةأداة تحةوط   وفةً هة ا الحالةة ٌعتمةد 

 .توقٌت اترترا  فً قائمة الدخل الموحدة رلى طبٌعة العيقة التحوطٌة
 

مورة مشتقات محددة إما كتحوطات رلى القٌمةة العادلةة لألصةول والخصةوم المعتةر  بهةا سو اتلتزامةات تخصص المج

غٌر المعتر  بها باستثناء مخاطر العميت األجنبٌة )القٌمة العادلة للتحوط(   التحوط من التقلبةات فةً التةدفقات النقدٌةة 

ددة سو مخاطر العمةيت األجنبٌةة فةً التزامةات المنشةأة تعزى إلى مخاطر معٌنة ترتبط بأصول وخصوم مح سنالتً إما 

 الغٌر معتر  بها )تحوط التدفق النقدي(.
 

التغٌرات فً القٌمة العادلة للمشتقات التً تم تخصٌصها والمؤهلة كتحوطات بالقٌمة العادلة ٌتم اترترا  بهةا فةً قائمةة 

دلةةة لألصةةول سو الخصةةوم المغطةةاة. فةةً حالةةة التحةةوط الةةدخل الموحةةدة   جنبةةا إلةةى جنةةب مةةع سي تغٌةةرات فةةً القٌمةةة العا

للتدفقات النقدٌة   ٌتم اترترا  بالجزء الفعال من التغٌةرات فةً القٌمةة العادلةة للمشةتقات التةً تةم تخصٌصةها والمؤهلةة 

رلةى  . الةربح سو الخسةارة المتعلقةة بةالجزء غٌةر الفعةال ٌةتم اترتةرا  بةهالمسةاهمٌنكتحوط للتدفقات النقدٌة فةً حقةوق 

 .الفور فً قائمة الدخل الموحدة
 

ٌتم التوق  رن إتباال محاسبة التحوط رندما تقوم المجمورة بجلغاء ريقةة التحةوط  سو بٌةع سداة تحةوط   سو إنهاءهةا   سو 

ممارستها سو سنها لم تعد تلبً متطلبات محاسبة التحةوط. سي ربةح / خسةارة متراكمةة فةً  لة  الوقةت سةتبقً فةً حقةوق 

 رندما ت ٌكون حدود المعاملة متوقعاً. الموحدة وٌتم اترترا  بها فً قائمة الدخل نالمساهمٌ
 
 األطراف ذات العالقة 1-14
 

ريقةة وٌةتم الفصةا  رةن جمٌةع العملٌةات  ات   اتخةيل دورة سرمالهةا العادٌةة بالتعامةل مةع سطةرا   المجمورةتقوم 

 الفتةرةاألهمٌة النسبٌة مع األطرا   ات العيقةة بغةض النلةر رةن وجةود سو رةدم وجةود سرصةدة لهة ا العملٌةات بنهاٌةة 

المالٌة. وٌكةون الفصةا  رةن العملٌةات  ات الطبٌعةة المتماثلةة دفعةة واحةدة رةدا تلة  التةً ٌكةون فٌهةا الفصةا  إفرادٌةاً 

 .للمجمورةٌاً لفهم تأثٌر العملٌات بٌن  وي العيقة رلى البٌانات المالٌة ضرور
 
 
 النقد وما ٌماثله -3
 

ٌوماً فأقل مع ردة بنو  محلٌة.  20استثمار جزء من النقد الفائض فً حسابات مرابحة لفترات استحقاق بتقوم الشركة 

%(. وبل  إجمالً العوائد 0,51: م 1030) %0,61نسبة  م1033وقد بل  متوسط معدل العوائد رلٌها خيل رام 

 ملٌون  (. 7,1: م 1030ملٌون   ) 32 مبل  1033المحققة منها خيل رام 
 

ملٌةون    32كما بل  نصٌب المجمورة من روائد استثمارات الشركات التابعة والمشارٌع المشتركة فً الودائع مبلة  

 ملٌون   سعودي ( 141 م:1030سعودي ) 
 

 وٌتكون رصٌد النقد وما ٌماثله فً نهاٌة السنة مما ٌأتً: 

 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      
  110,317  568,083  حسابات التحصٌل 
  220,040  1,115,309  مرابحات قصٌرة اآلجل 
  4,064,152  1,939,131  ودائع قصٌرة األجل 
  766,341  866,351  حسابات المصروفات 

   6,588,554  6,050,677  
 

 استثمارات قصٌرة األجل -4
 

مع ردة بنو   أكثرٌوماً ف 23جزء من النقد الفائض فً حسابات مرابحة لفترات استحقاق  استثماربتقوم الشركة 

 %(. وبل  إجمالً 0,21: م 1030) %3,13نسبة  م1033محلٌة. وقد بل  متوسط معدل العوائد رلٌها خيل رام 
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كما بل  نصٌب المجمورة من  ملٌون  (. 1: م 1030ملٌون   ) 1 مبل  1033العوائد المحققة منها خيل رام 

 67م: 1030ملٌون   سعودي )  317روائد استثمارات الشركات التابعة والمشارٌع المشتركة فً الودائع مبل  

 ملٌون   سعودي (
 

 حسابات المدٌنٌن، صافً -5
 

 مما ٌأتً: دٌسمبر 13حسابات المدٌنٌن كما فً تتكون  ( س)
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      
  2,160,552  9,350,985  حسابات مدٌنٌن صدرت بها فواتٌر 
  3,123,600  3,190,477  حسابات مدٌنٌن لم تصدر بها فواتٌر بعد 

   30,443,461  30,651,352  
 (3,244,200)  (3,685,981)  المشكو  فً تحصٌلهامخصص الدٌون  

   8,755,480  2,707,152  
 
 

 فً ما ٌلً حركة مخصص الدٌون المشكو  فً تحصٌلها خيل السنة:
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      

  1,322,747  3,944,800  ٌناٌر 3الرصٌد فً  

  3,526,532  3,146,113  ( 13الضافات ) سنلر إٌضا   

   1,193,013  1,776,166  

 (3,213,466)  (3,605,019)  الدٌون المعدومة خيل السنة 

  3,244,200  3,685,981  دٌسمبر 13الرصٌد فً  
 

تقوم الشركة من  إنشائها بجثبات إٌرادات الخدمات المقدمة لبعض العميء رند تحصٌلها  رندما ٌكون لدى )ب( 

الشركة درجة رالٌة من ردم التأكد فً إمكانٌة تحصٌلها. وتقوم الشركة حالٌاً بالسعً لتحصٌل ه ا الٌرادات. 

: م 1030ملٌون   ) 22 م1033عام وقد بلغت الٌرادات المفوترة غٌر المحصلة الخاصة به ا الفئة ل

 .م1033السابقة لعام  اتثنً رشرملٌون   للسنوات  324ملٌون  (  وبمتوسط سنوي قدرا 333
 

خارجٌة ٌتم بموجبها مقاصة األرصدة المدٌنة محلٌة و )ج( لدى المجمورة اتفاقٌات مع مشغلً شبكات اتصاتت

دٌسمبر  13والدائنٌن فً  حسابات المدٌنٌنوالدائنة لنفس المشغل. وقد بلغت المبال  الصافٌة التً تلهر ضمن 

 :ٌأتًم  ما 1030م  و 1033
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      

  3,121,225  1,150,652  صافً األرصدة المدٌنة 

      

  3,471,140  3,211,553  صافً األرصدة الدائنة 
 

(  3المشار إلٌه فً الٌضا  رقم ) 373تقوم الشركة  وفقاً للفقرة )سابعاً( من قرار مجلس الوزراء رقم )د(  

بتسوٌة المبال  المستحقة لحكومة المملكة العربٌة السعودٌة المتعلقة بالرسوم الحكومٌة مقابل األرصدة 

ت المقدمة إلى ه ا الجهات.) سنلر المتراكمة المستحقة رلى الجهات الحكومٌة بالمملكة رن خدمات اتتصات

 (. 12إٌضا  



 

 شركة االتصاالت السعودية
    )شركة مساهمة سعودية(

 م 2011 ديسمبر 31في لمسنة المنتهية إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 18 

 المصروفات المدفوعة مقدماً واألصول المتداولة األخرى -6
 

 تتكون المصروفات المدفورة مقدماً واألصول المتداولة األخرى مما ٌأتً:
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      

  752,571  813,560  المخزون 

  112,611  141,061  مقدمة للموردٌنمدفورات  

  651,402  431,330  إٌجارات مدفورة مقدماً  

  134,022  438,408  ضرائب مدفورة مقدماً  

  132,166  117,661  روائد و مم مستحقة 

  174,212  457,903  مصروفات مؤجلة 

 31,212  184,044   مم مدٌنة غٌر تجارٌة 

 17,244  309,373  الجزء المتداول -قروض المولفٌن السكنٌة  

 252,146  984,113  سخرى 

   4,377,119  1,563,015 
 
 

يداعات مستردة.  " أخرى " تشمل بنودًا متنوعة أهمها : تأمين مدفوع مقدمًا وا 
 
 

 استثمارات  فً حقوق ملكٌة وأخرى -7
 

 تتكون ه ا اتستثمارات مما ٌأتً:
 
 م3010  م3310  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 

نسبة    نسبة الملكٌة   
 الملكٌة

 

       -االستثمارات المسجلة وفق طرٌقة حقوق الملكٌة :  

 3,104,201 %16,66  3,104,813 %16,66  المملكة -المؤسسة العربٌة ليتصاتت الفضائٌة )رربسات(  

 51,107 %50  50,436 %50  المملكة -الشركة العربٌة للكوابل البحرٌة المحدودة  

 1,150 %50  960 %50  المملكة - شركة مراكز اتتصال 

    3,156,107   3,152,160 

        

 3,123,114   3,116,114   االستثمار فً الصكوك وأخرى 

         

 1,540,424   1,681,443   إجمالً االستثمارات فً حقوق ملكٌة وأخرى 

 
 واخرى االستثمار في الصكوك

 
 30م. مدة التموٌل 1007ٌمثل حصة المجمورة فً اتستثمار فً الصكو  ال ي قامت به إحدى شركاتها فً دٌسمبر 

ملٌون   سعودي   وٌبل  معدل هامش الربح المعدل المتبادل بٌن بنو  كوات تمبور  3,166سنوات بمبل  

طرا   ات العيقة داخل المجمورة ) سنلر %. ه ا التموٌل ٌدخل ضمن رملٌات األ0.45"كيٌبور" زائداً نسبة 

 (. 12إٌضا  
 

اتتصاتت السعودٌة فً صندوق رسس المال الجريء المتخصص باتستثمار فً  شركة استثمارسخرى تتضمن 

الشركات الناشئة والصغٌرة والمتوسطة الحجم التً تعمل فً مجاتت اتتصاتت و تقنٌة المعلومات بالسوق السعودي 

ون ملٌون دوتر سمرٌكً اتتصاتت السعودٌة باتستثمار مبدئٌاً بمبل  خمس شركةقامت و األسواق العالمٌة األخرى  
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وستكون المجمورة المستثمر الوحٌد فً ه ا الصندوق كمرحلة  ملٌون دوتر سمرٌكً  31,5والمدفوال منه بتموٌل  اتً

 .سولٌة
 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات، صافً -8
 

 )بآالف الرٌاالت السعودٌة( 
األراضً   

 والمبانً 
شبكة ومعدات   

 االتصاالت 
 

 األصول األخرى  
األعمال   

الرأسمالٌة تحت 
 التنفٌذ 

 اإلجمالً   

  م1030   م 1033      

             إجمالً القٌمة الدفترٌة

  303,761,223   333,947,611   4,573,199   7,353,769   85,934,897   34,109,658  ٌناٌر  3الرصٌد فً 

  5,175,510  5,769,607  5,718,571  30,514  19,894  607  اإلضافات

 -  -  (4,605,455)  144,193  1,955,189  405,675  التحوٌالت
نصٌب المجموعة فً 

حركة تكلفة أصول 
 فٌهاالشركات المستثمر 

 
 

(331,843)   
3,887,149   

(895,450)   
356,850   

3,014,908  
 

5,620,021  

 (223,220)  (1,391,573)  -  (56,383)  (1,310,155)  (6,015)  اإلستبعادات

  333,247,611  336,559,567  5,853,166  6,455,061  89,657,374  34,596,064  دٌسمبر  13الرصٌد  فً 

             

             مجمــع االستهالك

 (42,017,032)  (56,810,380)  -  (4,114,191)  (46,180,740)  (6,105,347)  ٌناٌر  3الرصٌد فً 

 (7,413,506)  (7,557,148)    (501,116)  (6,549,147)   (505,665)  االستهالك
نصٌب المجموعة فً 

حركة مجمع استهالك  
 فٌهاالشركات المستثمر 

 
 

94,974   
713,579   

170,191     
3,086,845  

 
(454,667) 

  21,033  3,836,100  -  47,380  3,766,418  1,691  اإلستبعادات

 (56,210,320)  (63,474,181)  -  (4,439,357)  (50,141,080)  (6,731,346)  دٌسمبر  13الرصٌد  فً 

             

صافً القٌمة الدفترٌة  فً 
  55,317,441  55,085,384  5,853,166  1,015,906  19,135,094  7,881,938  دٌسمبر  13

 
 13م  )1033دٌسمبر  13ملٌون   سعودي كما فً  1,122) س ( تشمل األراضً والمبانً سريا سراٍض بقٌمة    

 ملٌون   سعودي (.   1,112م : 1030دٌسمبر 
 

ماٌو  1( سريا  تحوٌل ملكٌة األصول للشركة فً 3تم بمقتضى المرسوم الملكً  المشار إلٌه فً الٌضا  )  ( ب)

م  إت سن رملٌة تحوٌل الملكٌة القانونٌة لبعض األراضً ما تزال جارٌة. بلغت قٌمة األراضً التً تم 3222

لٌون    وٌجري العمل رلى نقل م 3,212مبل   م 1033دٌسمبر  13نقل ملكٌتها القانونٌة للشركة حتى 

 ملٌون  . 131ملكٌة األراضً المتبقٌة وقٌمتها 
 

) ج ( تتضمن الممتلكات والمعدات والمنشآت سصول ثابتة خاضعة لعقود حقوق امتٌاز لحدى الشركات المستثمر  

ملٌون   سعودي. ستؤول ملكٌة ه ا األصول فً نهاٌة فترة  1,106بها  ٌبل  نصٌب المجمورة منها مبل  

 العقود إلى الدولة.    
 

نصٌب المجمورة فً حركة تكلفة سصول ومجمع استهي  الشركات المستثمر فٌها لهرت بعكس طبٌعتها فً ) د (  

المالٌة لبعض الشركات بعض البنود نتٌجة لتغٌر سسعار صر  العميت اتجنبٌة المستخدمة فً ترجمة القوائم 

 .المستثمر فٌها
 

 األصول غٌر الملموسة، صافً -9
 

تتضةةمن األصةةول غٌةةر الملموسةةة الشةةهرة الناتجةةة مةةن شةةراء حصةةص الشةةركة فةةً مجمورةةة بٌنارٌةةان  القابضةةة بةةً تةةً 

تٌلٌكةوم وشةركة سوجٌةه ليتصةاتت المحةدودة  إضةافة لنصةٌب الشةركة مةن الشةهرة المسةجلة فةً القةوائم المالٌةة  سكسٌس

 لمجمورة بٌنارٌان  القابضة وشركة سوجٌه ليتصاتت المحدودة.
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 وفٌما ٌلً تفاصٌل األصول غٌر الملموسة  صافً:
 

 م3010  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة(
     

  35,643,635   35,188,791          تراخٌص

  5,630,273   4,891,741  الشهرة الناتجة من توحٌد القوائم المالٌة

  1,231,645   1,946,334  ريمات تجارٌة وريقات تعاقدٌة

  1,421,223  1,160,164  حقوق استخدام الطٌ  الترددي

  3,751,334   3,751,334  القابضة % فً مجمورة بٌنارٌان 15الشهرة الناتجة من شراء حصة 

  216,126   816,196  % فً شركة سوجٌه ليتصاتت المحدودة15الشهرة الناتجة من شراء حصة 

  731,323   405,108  فً شركة بً تً سكسٌس تٌلٌكوم % 20,30الشهرة الناتجة من شراء حصة 

  226,123   945,359  سخرى

  19,137,793  13,217,304  
 

 األصول غٌر المتداولة األخرى -01
 

 تتكون األصول غٌر المتداولة األخرى مما ٌأتً:
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      

  242,144  885,919  قروض المولفٌن السكنٌة 

  524,746  568,306  ضرائب مؤجلة 

  121,145  114,361  مصروفات مؤجلة 

  161,746  177,881  استثمارات رقارٌة 

  420,525  191,119  سخرى 

   1,149,119  1,573,666  
 

 " أخرى " تشمل بنودًا متنوعة أهمها : عموالت ورسوم مدفوعة مقدمًا.
 

 حسابات الدائنٌن -00
 

 تتكون حسابات الدائنٌن مما ٌأتً:
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      

  3,524,223  3,987,741  الخارجٌةتسوٌة الشبكات  

 1,600,215  1,117,471  تجارٌة 

  216,265  140,141  الرسوم الحكومٌة 

  3,031,611  614,546  رسسمالٌة 

   5,390,001  7,016,434  
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 األرصدة الدائنة األخرى -02
 

 المتداولة مما ٌأتً: -تتكون األرصدة الدائنة األخرى 
 
 م1030  م3103  الرٌاتت السعودٌة( )بآت  
      

  3,364,276  3,350,614  ( 17   16مخصص الزكاة والضرائب ) سنلر إٌضا   

  121,174  177,516  محتجزات الموردٌن 

  542,103  557,839  مخصص الضرٌبة المستقطعة 

  303,313  344,171  إٌدارات رميء مستردة 

 -  314,748  المولفٌن المعارٌنتسوٌة مستحقات  

 -  383,060  مستحقات رقود مشارٌع قٌد اتنشاء 

 353,275  371,500  رراٌة سندٌة 

 3,342,051  948,368  سخرى 

   1,666,818  1,502,500  
 

 غير تجارية. " أخرى " تشمل بنودًا متنوعة أهمها : مستحقات التأمينات االجتماعية ورعاية األندية الرياضية وذمم
 
 

 غٌر المتداولة مما ٌأتً: -تتكون األرصدة الدائنة األخرى 

 

 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      

  3,655,615  3,180,184  ضرائب مؤجلة 

  241,110  811,111  إٌرادات مؤجلة طوٌلة اآلجل 

  645,502  905,351  مشتقات مالٌة 

  637,672  771,349  اآلجلتجارٌة طوٌلة  

  147,343  116,459  التزامات تأجٌر تموٌلً 

 446,465  187,900  حق بٌع إختٌارىالتزامات  

 3,105,221  639,476  سخرى 

   5,014,651  5,263,740  
 

 .العمالءًا من مقدم مستممة جلطويمة االدفعات وايداعات وضمانات أهمها :  " أخرى " تشمل بنودًا متنوعة
 
 

 المصروفات المستحقة -03
 

 تتكون المصروفات المستحقة مما ٌأتً:
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      

  1,121,251  1,151,799  رسسمالٌة 

  1,141,413  1,776,469  تجارٌة 

  703,045  704,079  مستحقات مولفٌن 

  713,671  741,309  سخرى 

   8,576,456  6,052,001  
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 القروضالمرابحات و -04
 

 وتتمثل فً:
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      
  2,446,216  5,973,834  الجزء المتداول 
  13,743,310  11,959,637  الجزء غٌر المتداول 

   19,913,413  10,322,056  
 
 

  اإلمارات العربٌة المتحدةدولة  –شركة أوجٌه لالتصاالت المحدودة  -
دٌسةمبر  13ٌبل  نصٌب المجمورة من القروض والتسهٌيت البنكٌة الممنوحة لشةركة سوجٌةه ليتصةاتت المحةدودة فةً 

 .سعودي ملٌون   2,670 مبل   م 1033
 

  مالٌزٌا –مجموعة بٌنارٌانج جً إس إم القابضة  -
ملٌةون   سةعودي  ومةن التسةهٌيت البنكٌةة ورقةود الٌجةار التمةوٌلً  1,230 ٌبل  نصةٌب المجمورةة مةن الصةكو  

  وقةةد اسةةتخدمت هةة ا الصةةكو  فةةً تموٌةةل رملٌةةة م1033دٌسةةمبر  13كمةةا فةةً سةةعودي ملٌةةون    5,160مبلةة  

% منهةا ليكتتةاب العةام وسدرجةت بالسةوق 10اتستحوا  رلى مجمورة ماكسٌس القابضةة المالٌزٌةة والتةً طةر  تحقةاً 

 مالٌة المالٌزٌة.ال
 

 ( ) إن تً إس سابقاً  - جمهورٌة اندونٌسٌا – بً تً أكسٌس تٌلٌكوم اندونٌسٌاشركة  -
 

 13فةةً  بةةً تةً سكسةةٌس تٌلٌكةوم اندونٌسةةٌاٌبلة  نصةةٌب المجمورةة مةةن القةروض والتسةةهٌيت البنكٌةة الممنوحةةة لشةركة 

 .سعودي ملٌون  3,140 مبل   م 1033دٌسمبر 
 

    دولة الكوٌت –( )ش.م.ك.م( VIVAالكوٌتٌة )شركة االتصاالت  -
 13( فةةً VIVAٌبلةة  نصةةٌب المجمورةةة مةةن القةةروض والتسةةهٌيت البنكٌةةة الممنوحةةة لشةةركة اتتصةةاتت الكوٌتٌةةة )

 .سعودي ملٌون  117 مبل   م 1033دٌسمبر 
 

  مملكة البحرٌن –( )ش.م.ب.م( VIVAإس تً سً البحرٌن ) -
 13(  فةةً VIVAالقةةروض والتسةةهٌيت البنكٌةةة الممنوحةةة لشةةركة إس تةةً سةةً البحةةرٌن )ٌبلةة  نصةةٌب المجمورةةة مةةن 

 .سعودي ملٌون  555 مبل   م 1033دٌسمبر 
 

 :المملكة العربٌة السعودٌة – شركة االتصاالت السعودٌة -
 

م رلى تسهٌيت تموٌل رلى سساس المرابحة مةن رةدة بنةو  محلٌةة  مةدة التموٌةل 1007تم الحصول خيل الربع الثالد 

 ملٌون  . 6,000م مبل  1033 دٌسمبر 13شهراً  وتبل  قٌمة التسهٌيت المستخدمة كما فً  60
 

حةة مةن سحةد فةروال المصةار  المحلٌةة م رلى تسهٌيت تموٌل رلى سسةاس المراب1007تم الحصول خيل الربع الرابع 

 310نقطةة سسةاس  مةدة التموٌةل  0,45بمالٌزٌا رلى سساس معةدل العائةد المتبةادل بةٌن البنةو  المالٌزٌةة ) كيٌبةور (   

 ملٌون   سعودي. 3,622م مبل  1033دٌسمبر  13شهراً  وتبل  قٌمة التسهٌيت المستخدمة كما فً 
 

 310تسةهٌيت تموٌةل رلةى سسةاس المرابحةة مةن رةدة بنةو  محلٌةة  مةدة التموٌةل  م رلةى1002تم الحصول فً سبرٌل 

  ملٌون  . 2,500م مبل  1033 دٌسمبر 13شهراً  وتبل  قٌمة التسهٌيت المستخدمة كما فً 
 

مةدة التموٌةل   رلى تسهٌيت تموٌل رلى سساس المرابحة من رةدة بنةو  محلٌةةم 1030خيل الربع الثالد حصلت كما 

 .م1033دٌسمبر  13حتى نهاٌة  ملٌون   لم ٌتم استخدامها 3,000بمبل    شهراً 31
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  مةدة التموٌةل رلى تسهٌيت تموٌل رلى سساس المرابحة من رةدة بنةو  محلٌةةم 1033خيل الربع الثالد حصلت كما 

 .م1033دٌسمبر  13ملٌون   لم ٌتم استخدامها حتى نهاٌة  1,150بمبل   شهراً  310
 

م بسداد األقساط المسةتحقة مةن القةروض  وبلغةت المبةال  المسةددة حتةى 1002بدست الشركة خيل الربع الرابع من رام 

 دٌسةمبر 13 السةنة المنتهٌةة فةًملٌةون   تةم تسةدٌدها خةيل  1,555ملٌون    منها  7,412 م 1033 دٌسمبر 13

 .م1033
 
 

 مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة -05
 

 فٌما ٌلً حركة مخصص مكافأة نهاٌة الخدمة خيل السنة:
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      

  1,241,262   1,995,173  ٌناٌر 3الرصٌد فً  

  403,347  183,676  الضافات خيل السنة 

 (142,645)  (134,950)  المدفورات خيل السنة 

  1,225,173  1,061,097  دٌسمبر 13الرصٌد فً  
 

ٌتم احتساب المخصص رلةى سسةاس قٌمةة المنةافع المسةتحقة للمةولفٌن فةً حالةة تةركهم العمةل فةً تةارٌ  قائمةة المركةز 

مكافةآت نهاٌةة  المالً  و ل  باستخدام آخر راتب وبدتت للمول  وسنوات الخدمة. وتستخدم شركات المجمورة برام 

 خدمة وفقاً للقوانٌن السارٌة فً بلدانها.
 

 رأس المال -06
 

رٌةاتت للسةهم  30ملٌةون سةهم بقٌمةة اسةمٌة  1,000ملٌون   سةعودي مقسةمة إلةى  10,000ٌبل  رسس مال الشركة 

سسةةهم % مةةن 70م 1030م و 1033دٌسةةمبر  13مدفورةةة بالكامةةل. وتبلةة  نسةةبة األسةةهم المملوكةةة للحكومةةة كمةةا فةةً 

 الشركة.
 

 االحتٌاطً النظامً -07
 

% من صافً الدخل كاحتٌاطً نلامً إلى سن ٌعادل ه ا 30ٌتم  حسب النلام األساسً للشركة  تجنٌب 

 وبناءاً % من قٌمة رسس المال المصدر. وه ا اتحتٌاطً غٌر قابل للتوزٌع رلى حملة سسهم الشركة50اتحتٌاطً 

 12هـ الموافق 3411ربٌع اآلخر  11للمساهمٌن فً اجتمارها المنعقد بتارٌ  رلى موافقة الجمعٌة العامة العادٌة 

 تم إقرار وق  التجنٌب رندما بل  الحد النلامً.  م1033مارس 
 

 احتٌاطٌات أخرى  -08
 

 تتكون اتحتٌاطٌات األخرى مما ٌأتً:
 
 م1030  م3103   )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
       

  760,201  559,188   ( 13إٌضا  احتٌاطً تحوط ) سنلر  

  463,072  546,083   احتٌاطً تغٌر نسب استحوا  

  47,511  17,967   احتٌاطٌات سخرى 

    3,311,116  3,162,435  
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 إٌرادات الخدمات -09
 

 تتكون إٌرادات الخدمات مما ٌأتً:
 

 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 

      

  14,771,111  17,794,779  اتستخدامسجور  

  35,002,262  35,070,516  رسوم اتشترا  

  117,111  469,110  رسوم التأسٌس 

  3,667,405  1,117,454  سخرى 

   55,661,079  53,726,212  

 

 تكلفة الخدمات -21
 

 :تتكون تكلفة الخدمات مما ٌأتً
 

 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 

      

  2,052,501  9,145,653  رسوم استخدام الشبكات الخارجٌة 

  5,711,371  6,170,576  الرسوم الحكومٌة ) * ( 

  1,150,700  1,453,908  إصي  وصٌانة 

  1,211,633  1,868,801  تكالٌ  المولفٌن 

  1,402,141  1,196,889  سخرى 

   14,111,817  13,464,110  

 
وطباعة بطاقات هاتفية  تشمل بنودًا متنوعة أهمها: إيجارات معدات وممتمكات وسيارات ومصروفات المرافق "أخرى" 

 واستشارات. ومصروفات قرطاسية
 

 ٌلً تفاصٌل الرسوم الحكومٌة: فٌما)*(   

 

 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 

      

  4,714,244  5,318,130  رسوم تقدٌم الخدمة تجارٌاً  

  121,021  418,917  رسوم الرخصة 

  605,317  691,119  رسوم استخدام الطٌ  الترددي 

   6,170,576  5,711,371  
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 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة(

        

  4,411,712  4,507,566      الشركة

  3,122,445  3,761,030  باقً شركات المجمورة

  6,170,576  5,711,371  

 
 المصروفات البٌعٌة والتسوٌقٌة -20
 
 تتكون المصروفات البٌعٌة والتسوٌقٌة مما ٌأتً:  
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      

  1,160,122  1,704,910  دراٌة وإرين 

  3,202,122  3,984,966  تكالٌ  المولفٌن 

  3,526,532  3,146,113  تحصٌلهامصرو  الدٌون المشكو  فً  

  431,125  117,856  طبارة بطاقات هاتفٌة ومستلزمات مكتبٌة 

  311,762  386,631  إصي  وصٌانة 

  622,740  971,871  سخرى 

   7,414,448  7,021,300  
 

االتصاالت والبريد والتوصيل "أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: إيجارات معدات وممتمكات وسيارات ومصروفات 
 .واالستشارات  واألمن والسالمة

 
 اإلدارٌة والعمومٌة  المصروفات -22
 
 الدارٌة مما ٌأتً:و العمومٌة تتكون المصروفات  
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      

  3,621,412  3,819,516  تكالٌ  المولفٌن 

  167,523  165,747  إصي  وصٌانة 

  164,001  145,069  إٌجارات معدات وممتلكات وسٌارات 

  163,100  111,859  استشارات وستعاب قانونٌة ومهنٌة 

  367,621  381,151  مصروفات المرافق 

  765,277  911,187  سخرى 

   1,878,940  1,632,221  
 

 ومستمزمات مكتبية ومصروفات شحن ومناولة وبريد وتوصيل."أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: أقساط تأمين 
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 االستهالك واإلطفاء -23
 

 ٌتكون اتستهي  والطفاء مما ٌأتً:
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      

  7,413,506  7,557,148  استهي  

  3,110,622  3,196,496  إطفاء 

   8,851,844  2,641,104  
 

 تكالٌف التموٌل  -24
 

 وتتمثل فً:
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      
  332,732  89,399  الشركة 
  3,663,253  1,348,659  باقً شركات المجمورة 

   1,117,858  3,720,670  
 

 أخرى، بالصافً -اإلٌرادات والمصروفات األخرى  -25
 

 :ٌأتًسخرى  بالصافً مما  –تتكون الٌرادات والمصروفات األخرى 
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      

  3,122,666  3,564,790  إٌرادات متنورة 
  152,132  (3,305,111)  مكاسب تغٌر سسعار العميت األجنبٌة / ) خسائر ( 
  243,026  97,968  بٌع / استبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات مكاسب 
 (611,217)  (3,018,639)  مصروفات متنورة 
   (483,384)  1,076,151  
 
 

ٌّةر سسةعار العمةيت األجنبٌةة خةيل رةام  م  إلةى الخسةائر المسةجلة مةن قبةل شةركة 1033ُتعزى الزٌادة فً  خسةائر تغٌ

ةةر سسةةعار صةةر  اللٌةةرة التركٌةةة والرانةةد  المحةةدودةسوجٌةةه ليتصةةاتت  ٌّ بسةةبب فروقةةات تحوٌةةل العمةةيت الناتجةةة مةةن تغٌ

ملٌةون   مكاسةب محققةة منهةا  554الجنوب سفرٌقً مقابل الدوتر األمرٌكً. كمةا تتضةمن الٌةرادات المتنورةة مبلة  

ملٌةون   نتٌجةة  162ومبل   ( 11ٌضا  ) سنلر إملٌون   ناتجة رن إرادة هٌكلة شركة بً تً سكسٌس  126مبل  

م 1030كمةا تضةمنت خةيل رةام  (.  15) سنلةر إٌضةا  شراء حصة فةً شةركة سةٌل ليتصةاتت والتوزٌةع المحةدودة 

 .ملٌون   ربارة رن مكاسب بٌع سصول ثابتـــــةـة ) سبةراج ( لحةدى شةركات مجمورةة بٌنارٌةان  القابضةة 712مبل  

ومبلة   ملٌون   مكافةأة راتةب شةهرٌن لمنسةوبً الشةركة 175م مبل  1033ضمن خيل رام المصروفات المتنورة تت

 .ملٌون   تسوٌة مستحقات المولفٌن المعارٌن 315
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 الزكاة  -26
 

 ) أ ( وعاء الزكاة للشركة :
 

 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      
  10,000,000   10,000,000  رسس المال بداٌة السنة 

      
     الضافات: 
  15,637,777  12,445,147  األربا  المبقاة واتحتٌاطً النلامً والمخصصات بداٌة السنة 
  31,274,034  30,137,425  قروض وسرصدة دائنه 
  33,361,371  31,335,226  صافً الدخل المعدل 
      
     الستبعادات: 
 (52,067,011)  (61,771,431)  الممتلكات واتستثماراتصافً  
 (6,000,000)  (4,500,000)  توزٌعات سربا  مدفورة 
 (124,566)  (342,155)  المصروفات المؤجلة غٌر المتداولة 

 
حٌد قامت الشركة خيل العام بتعدٌل احتساب  % من الوراء الزكوي1,5وقد تم احتساب مخصص الزكاة بواقع 

مخصص الزكاة رلى سساس الوراء الزكوي بدتً من الوراء الزكوي سو الربح ألغراض الزكاة سٌهما سرلى  وتعتقد 

 الدارة بأنه لن ٌترتب رلى الشركة سٌه التزامات زكوٌة إضافٌة قد تنشأ نتٌجة ترتمادها السٌاسة المبٌنة سريا .

 ) ب ( مخصص الزكاة : 
 
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      
  725,140   791,335  ٌناٌر 3الرصٌد فً  

  332,102  338,001  المستحق رن السنة 

 (330,411)  (63,754)  المبال  المسددة خيل السنة 

  721,335  849,161  دٌسمبر 13الرصٌد فً  
 
 

م. لم ٌتم الربط النهائً رن 1001لقد تم ارتماد الربط الزكوي النهائً للسنوات من  بدء الشركة وحتى نهاٌة رام 

م حٌد ٌتوق   ل  رلى البت فً ارتراضات الشركة رلى بعض البنود. كما تم 1002م وحتى 1004األروام من 

ر حتى تارٌخه. وقد صدرت للشركة شهادة م إت سن ربط المصلحة لم ٌصد1030تقدٌم القرار الزكوي رن رام 

 م(. 10/4/1031هـ )الموافق  2/6/3411زكاة سارٌة المفعول حتى تارٌ  
 

 شركات التابعة)ج( ال 

هـ القاضً بوجوب تقدٌم إقرار 12/4/3412وتارٌ   3005م تم تطبٌق القرار الوزاري رقم 1002بدسً من رام 

المملوكة لها بالكامل بصورة مباشرة سو غٌر مباشرة  سواء كانت داخل سو زكوي واحد للشركة والشركات التابعة 

 خارج المملكة.
 

 مخصص الضرائب -27
 

ٌمثةةل المبلةة  المةةدرج بقائمةةة الةةدخل نصةةٌب المجمورةةة مةةن الضةةرائب المسةةتحقة رلةةى الشةةركات التابعةةة والمشةةارٌع 

 174م  1033دٌسةةمبر  13المخصةةص كمةا فةةً المشةتركة وفقةةاً لألنلمةة الضةةرٌبٌة السةةائدة فةً بلةةدانها. وٌبلة  رصةةٌد 

 ملٌون   سعودي (. 171م: 1030دٌسمبر  13ملٌون   سعودي )
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 معامالت األطراف ذات العالقة  -28
 

 الجهات الحكومٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة
 

 متنورة للقطاال الحكومً   صوتٌة نقل بٌانات وغٌرها . تتوفر الشركة خدمات اتصات
 

م )شاملة الرسوم الحكومٌة الُمبٌنة فً 1033الٌرادات والمصروفات المتعلقة بالجهات الحكومٌة خيل رام بلغت 

ملٌون 3,452م : 1030ملٌون    رلى التوالً ) 4,611ملٌون   و  1,033سريا( مبل   32الٌضا  رقم 

 ملٌون    رلى التوالً(.  5,002   و 
 

 20 ملٌون   و 100م  مبل  1033دٌسمبر  13المدٌنة والدائنة مع الجهات الحكومٌة فً وبل  إجمالً األرصدة 

 ملٌون    رلى التوالً(.  111ملٌون   و  117م : 1030ملٌون    رلى التوالً )
 

 الستثمارات المسجلة وفق طرٌقة حقوق الملكٌة والشركات التابعة والمشروعات المشتركةا

 المعاميت التً تمت مع اتستثمارات المسجلة وفق طرٌقة حقوق الملكٌة والشركات التابعة والمشروراتلم تكن 

 ملٌون   سعودي 3,166المشتركة خيل السنة  ات سهمٌة نسبٌة فٌما ردا اتستثمار بالصكو  البال  حوالً 

 (. 7)سنلر إٌضا  
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة -29
  

 االرتباطات
 

)س(  تةةدخل المجمورةةة خةةيل ممارسةةة نشةةاطها اترتٌةةادي فةةً ارتباطةةات متعلقةةة بمصةةروفات رسسةةمالٌة جوهرٌةةة 

المصةةروفات الرسسةةمالٌة ارتباطةةات فٌمةةا ٌتعلةةق بمشةةرورات توسةةعة الشةةبكة. بلغةةت وبصةةورة سساسةةٌة 

 1,422 م: 1030دٌسةةمبر  13ملٌةةون   سةةعودي ) 1,711حةةوالً  م1033 دٌسةةمبر 13 القائمةةة كمةةا فةةً

 ملٌون   سعودي(.
 

ٌتم استئجار سراٍض ومباٍن تستخدامها فً رملٌات المجمورة بموجب تعهدات إٌجار تشغٌلٌة تنتهً فةً  تةوارٌ   ( ت)

 13السةنة المنتهٌةة فةً مستقبلٌة مختلفة. وقد بلة  إجمةالً مصةروفات الٌجةار بموجةب رقةود الٌجةار التشةغٌلٌة 

 مبلة  م 1030 دٌسمبر 13)السنة المنتهٌة فً   سعودي رلى التوالً ملٌون   3,055مبل   م 1033 دٌسمبر

 .( ملٌون   سعودي رلى التوالً  611
 

 االلتزامات المحتملة 
تواجه الشركة خيل ممارسة نشاطها اترتٌادي لجراءات قانونٌة ودراوى قضائٌة ومطالبات سخرى. وت ٌتوقع سن 

 القوائم المالٌة.ه ا ٌكون لها تأثٌر جوهري رلى مركز الشركة المالً سو نتائ  رملٌاتها المبٌنة فً 
 

 األدوات المالٌة  -31
 
 

 القٌمة العادلة
 

هييا المبمييذ الييذي يمكيين أن تييتم بيي  مبادليية أصييل أو سييداد إلتييزام بييين أطييرال مطمعيية وراغبيية فييا التعامييل وبشييروط تعامييل 
والمبٌنةة م 1030و  م 1033 دٌسةمبر 13إن القٌمة المسجلة لكل األدوات المالٌة تقةارب قٌمتهةا العادلةة كمةا فةً عادلية. 

 فً ما ٌأتً:
  وما ٌماثله  حسابات المدٌنٌن والدائنٌن واألرصدة المدٌنة والدائنة األخرى تعتبر القٌمة العادلة لكل من النقد

 مقاربة للقٌمة المسجلة نتٌجة لطبٌعة فترتها قصٌرة األجل.

  السوق. وفقاً ألسعار فً األسواق النشطةتستند القٌمة العادلة لألسهم 

  النقدٌة المخصومة.تستند القٌمة العادلة للسندات الحكومٌة والقروض رلى التدفقات 
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 ال تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لمموجودات والمطموبات المالية الخاصة بالمجموعة تختمل كثيرًا عن قيمتها الدفترية.
 

 مخاطر معدالت العوائد
 

هً مخاطر متعددة تتعلق بتأثٌر التغٌرات فً معدتت العوائد فً السوق رلى المركز المالً للشركة وتدفقاتها 

النقدٌة. وتدٌر الشركة تدفقها النقدي رن طرٌق مراقبة التوقٌت بٌن التدفق النقدي المحصل والتدفق النقدي المستخدم. 

قصٌرة وودائع العوائد من خيل سرصدة ٌحتفل بها كمرابحة  وٌتم استثمار الفائض النقدي لزٌادة دخل الشركة من

 وطوٌلة األجل. إت سن مخاطر معدتت العوائد فً ه ا الخصوص ت تعتبر جوهرٌة. 
 

 مخاطر تغٌر أسعار الصرف 
 

هً مخاطر التغٌر فً قٌمة األدوات المالٌة بسبب التغٌرات فً سسعار صر  العميت األجنبٌة. تراقب الدارة 

تقلبات سسعار صر  العميت األجنبٌة وتعتقد سن الشركة لٌست ررضة لمخاطر تغٌر سسعار الصر  اقبة بمر

بدرجة كبٌرة نلراً ألن العملة الرسمٌة للشركة هً ال  السعودي وهو العملة األساسٌة التً تتعامل بها الشركة 

 وسعرا ثابت حالٌاً وبهامش بسٌط مقابل الدوتر األمرٌكً.
 

 االئتمانمخاطر 

هً مخاطر ردم قدرة األطرا  األخرى رلى الوفاء بالتزاماتها تجاا الشركة مما ٌؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة 

مالٌة. تتكون األدوات المالٌة التً قد تعرض الشركة لمخاطر تركز المدٌونٌة بشكل رئٌسً من األرصدة النقدٌة 

لنقدٌة فً ردد من المؤسسات المالٌة  ات القدرات اتئتمانٌة وحسابات المدٌنٌن. تقوم الشركة بجٌداال سرصدتها ا

العالٌة وتباشر سٌاسة للحد من حجم سرصدتها المودرة فً كل مؤسسة مالٌة. وت تعتقد الشركة بوجود مخاطر ردم 

بحسابات كفاءة كبٌرة من ه ا المؤسسات المالٌة. وت تعتقد الشركة سنها ررضة لمخاطر تركز المدٌونٌة فً ما ٌتعلق 

المدٌنٌن نلراً لقاردة مشتركٌها المتنورة )سكنٌة  مهنٌة  مؤسسات تجارٌة كبرى ومؤسسات رامة( التً تعمل فً 

 مجاتت رمل متنورة موزرة رلى مناطق ردٌدة.
 

 مخاطر السٌولة
 

دوات هً مخاطر تعرض الشركة لصعوبات فً الحصول رلى األموال اليزمة لمقابلة اتلتزامات المرتبطة باأل

المالٌة. تدار السٌولة رن طرٌق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادٌر كافٌة لمقابلة سٌة التزامات مستقبلٌة. وت 

 تعتبر الشركة سنها ررضة لمخاطر جوهرٌة متعلقة بالسٌولة. 
 

 المشتقات المالٌة  -30
 

سةعر الفائةدة المتوقةع مةن التةدفقات النقدٌةة للتحةوط مةن مخةاطر تقلبةات سبرمت المجمورة اتفاقٌات لمقاٌضة سعر الفائةدة 

لألثةر الفعةال لهة ا التحوطةات بتةارٌ  . المبل  األصةلً والقٌمةة العادلةة المستقبلٌة فٌما ٌتعلق بسعر الفائدة المتغٌر لدٌونها

المبلة  م : 1030)  ملٌةون   سةعودي رلةى التةوالً 552ملٌون    سةعودي و  30,212م  هو 1033دٌسمبر  13

ملٌةون    سةعودي و  7.127م  هةو 1030دٌسةمبر  13لألثر الفعال له ا التحوطةات بتةارٌ  صلً والقٌمة العادلة األ

( رلمةةاً بةةأن القٌمةةة العادلةةة لألثةةر الفعةةال لهةة ا التحوطةةات تلهةةر مةةن ضةةمن  ملٌةةون   سةةعودي رلةةى التةةوالً 763

 اتحتٌاطٌات األخرى فً قائمة المركز المالً الموحدة.
 

 ومات القطاعٌة المعل -32
 

 وفقاً ألنشطة المجموعة الرئٌسٌة 

قامت المجمورة بتحدٌد قطاراتها التشغٌلٌة الرئٌسة رلى سساس نوال الخدمات المقدمة من قبل المجمورة وتتم 

المعاميت بٌن القطارات التشغٌلٌة وفقاً لألحكام والشروط التجارٌة المعتادة. ت ٌوجد هنا  إٌرادات سو مصارٌ  

 جوهرٌة هامة سخرى بٌن القطارات. 
 

 غٌلٌة الرئٌسة للمجمورة فً:تتمثل القطارات التش 
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 .قطاال الجوال  وتشمل خدماته الرئٌسة: الهات  الجوال والبطاقات مسبقة الدفع والتجوال الدولً والرسائل 

 .قطاال الهات   وتشمل خدماته الرئٌسة: الهات  الثابت وهوات  البطاقة واتتصال البٌنً واتتصاتت الدولٌة 

  الرئٌسة: الدوائر المؤجرة لنقل البٌانات وخط العمٌل الرقمًقطاال المعطٌات  وتشمل خدماته(DSL) .والنترنت 

 .غٌر الموزرة: وتشمل بعض العناصر التً ت ٌمكن ربطها بالقطارات التشغٌلٌة الرئٌسة للمجمورة 
 

 :م 1033دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً وفقاً ألنشطة المجموعة الرئٌسٌة وٌبٌن الجدول التالً المعلومات 
 

 )بآت  الرٌاتت السعودٌة(
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطٌات
 

 غٌر موزعة
 

 اإلجمالً

 إٌرادات الخدمات
 

17,909,306   8,109,113   9,187,511   56,310  55,661,079 

 إٌرادات الربط البٌنً
 

1,075,765   8,341,131   3,181,801   (64,610)  31,418,163  

 مصروفات الربط البٌنً
 

(6,300,587)  (1,654,089)  (1,637,931)  (65,671)  (31,418,163) 

 صافً إٌرادات الخدمات
 

14,884,184   31,798,545   7,051,431   (74,361)  55,661,079 

 اتستهي  والطفاء
 

4,163,547   1,650,197   641,916   397,964   8,851,844 

 صافً الدخل
 

7,639,985  (3,006,119)  3,418,666  (131,660)  7,718,651 

  
         

 إجمالً األصول 
 

43,476,714  15,517,866  8,380,991  16,106,387  333,403,780 

 إجمالً الخصوم
 

10,671,847  31,737,394  1,081,168  13,845,351  57,139,461 

 

 : على النحو التالً م1030دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  وفقاً ألنشطة المجموعةوقد كانت المعلومات 
 
 

 السعودٌة()بآت  الرٌاتت 
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطٌات
 

 غٌر موزعة
 

 اإلجمالً

 إٌرادات الخدمات
 

14,352,740  
 

30,356,013  
 

7,340,222  
 

110,362  
 

53,726,212  

 إٌرادات الربط البٌنً
 

1,153,015  
 

6,712,256  
 

271,454  
 

- 
 

2,261,445  

 مصروفات الربط البٌنً
 
(4,266,442) 

 
(1,212,377) 

 
(1,352,232) 

 
- 

 
(2,261,445) 

 صافً إٌرادات الخدمات
 

13,544,116  
 

34,057,200  
 

5,254,514  
 

110,362  
 

53,726,212  

 اتستهي  والطفاء
 

4,062,232  
 

1,722,271  
 

572,022  
 

105,131  
 

2,641,104  

 صافً الدخل
 

2,032,137  
 

665,267  
 

207,211  
 
(55,725) 

 
2,416,111  

           

 إجمالً األصول 
 

12,151,612  
 

17,245,222  
 

6,726,644  
 

16,225,617  
 

330,720,232  

 إجمالً الخصوم
 

37,062,267  
 

31,772,321  
 

1,105,760  
 

15,163,655  
 

57,136,574  
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 وفقاً لعملٌات المجموعة -
 

 بتقسٌم رملٌاتها التشغٌلٌة الرئٌسٌة إلى رملٌات محلٌة ودولٌة.قامت المجمورة 
 

 :دٌسمبر 13وفقاً لعملٌات المجموعة خالل السنة المنتهٌة فً وٌبٌن الجدول التالً المعلومات 
 م1033

  
 العملٌات المحلٌة

 
 العملٌات الدولٌة

)بآالف الرٌاالت 
  السعودٌة(

المملكة العربٌة 
  السعودٌة

إس تً سً 
  البحرٌن

شركة الخلٌج 
لإلعالم 
الرقمً 
 القابضة

 
شركة 

االتصاالت 
  الكوٌتٌة

شركة بً تً 
أكسٌس 
  تٌلٌكوم

شركة أوجٌه 
لالتصاالت 
  المحدودة

مجموعة 
بٌنارٌانج جً 
 إس إم القابضة

               
 اإلٌرادات التشغٌلٌة

 
17,479,306  781,943   476,196  3,167,145   567,143   33,351,699   1,916,553  

  
             

 إجمالً األصول ) * (
 

78,668,577  3,918,990   504,395  3,698,935   1,616,833  13,153,945  39,957,613 

               
 ( ألف لاير. 36,155,184) * ( تبلغ قٌمة تسوٌات توحٌد القوائم المالٌة المتعلقة باألصول غٌر الملموسة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة مبلغ ) 

               

               

 م1030
  

 العملٌات المحلٌة
 

 العملٌات الدولٌة

)بآالف الرٌاالت 
  السعودٌة(

المملكة العربٌة 
  السعودٌة

إس تً سً 
  البحرٌن

شركة الخلٌج 
لإلعالم 
الرقمً 
 القابضة

 
شركة 

االتصاالت 
  الكوٌتٌة

شركة بً تً 
أكسٌس 
  تٌلٌكوم

شركة أوجٌه 
لالتصاالت 
  المحدودة

مجموعة 
بٌنارٌانج جً 
 إس إم القابضة

               
 الٌرادات التشغٌلٌة

 
15,153,254  

 
171,333  

 
110,320  

 
205,723  

 
371,411  

 
33,317,720  

 
1,216,670  

               
 إجمالً األصول ) * (

 
71,156,130  

 
3,543,447  

 
166,622  

 
3,112,016  

 
1,114,215  

 
14,242,314  

 
11,130,351  

               
 ( سل   . 34.106,671غٌر الملموسة والمعاميت مع األطرا   ات العيقة مبل  ) ) * ( تبل  قٌمة تسوٌات توحٌد القوائم المالٌة المتعلقة باألصول 

 

  ) إن تً إس سابقاً ( - اندونٌسٌا شركة بً تً أكسٌس تٌلٌكومزٌادة حصة المجموعة فً  -11
 

 شةركة بةً تةً سكسةٌس تٌلٌكةومكحصةة إضةافٌة  فةً  12.3 %   نسةبة م 1033 سبرٌةل 6فةً  المجمورةة  تملكةت

 2الموقعةة فةً بةً تةً سكسةٌس و ل  بناء رلى اتفاقٌةة إرةادة هٌكلةة  اتندونٌسٌة المعروفة بعيمتها التجارٌة ) آكسس ( 

( سحةةدى الشةةركات المملوكةةة بالكامةةل لمجمورةةة  MCBم بةةٌن شةةركة اتتصةةاتت و شةةركة ماكسةةٌس ) 1033مةةارس 

مٌة المختصة فً اندونٌسٌا وتم تنفٌ  كافة الشروط اليزمةة بٌنارٌان  وقد حلٌت ه ا اتتفاقٌة رلى موافقة الجهات التنلٌ

 م  وال ي ترتب رلٌه األتً:  1033سبرٌل  6لتمام اتتفاقٌة بتارٌ  
 

ملٌةةون    152ملٌةةون دوتر سمرٌكةةً سي مةةا ٌعةةادل حةةوالً  62قامةةت شةةركة ماكسةةٌس بتقةةدٌم قةةرض بمبلةة    -

 .بً تً سكسٌسسعودي لشركة 
 

بةً تةً من كافة القةروض المسةتحقة لهةا رلةى شةركة بً تً سكسٌس ماكسٌس بجرفاء شركة ومن ثم قامت شركة  -

 ملٌون   سعودي . 3,545ملٌون دوتر سمرٌكً سي ما ٌعادل حوالً  431والبالغة  سكسٌس
 

بةً تةً سهم مةن األسةهم المملوكةة لهةا فةً شةركة  3,264,422,425قامت شركة ماكسٌس بالتنازل رن ملكٌة   -

؛ مما ترتب رلٌه  زٌادة حصة شركة اتتصاتت السعودٌة المباشرة فةً  شركة اتتصاتت السعودٌة إلى سكسٌس

% مةةع بقةةاء 34,2% إلةةى 44% وانخفةةاض حصةةة ماكسةةٌس مةةن 20,3% إلةةى 53مةةن بةةً تةةً سكسةةٌس  شةةركة

 %.5الشرٌ  المحلً رلى حصته البالغة 

ملٌةةون دوتر سمرٌكةةً سي مةةا ٌعةةادل  173ً تلتةةزم شةةركة اتتصةةاتت السةةعودٌة بتقةةدٌم قةةرض سخةةر بمبلةة  حةةوال -

التشغٌلٌة وبدون تكالٌ  تموٌةل. رلمةاً بةأن مجمورةة بً تً سكسٌس ملٌون   ٌدفع حسب حاجة شركة  3,123
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ملٌةةون   سةةعودي مةةن هةة ا التموٌةةل  204ملٌةةون دوتر سي مةةا ٌعةةادل  143اتتصةةاتت السةةعودٌة دفعةةت مبلةة  

 م.1033دٌسمبر  13منتهٌة فً خيل السنة البً تً سكسٌس لصالح 
 

بةً تكفلت شركة اتتصاتت السعودٌة بتقدٌم خطاب مساندة بغرض الحصول رلى التموٌل البنكً اليزم لشةركة  -

 وفقاً لخطة التموٌل المعتمدة للخمس سنوات القادمة.تً سكسٌس 
 

ملٌةون  126تبلة  بةً تةً سكسةٌس ورلٌه فجن صافً المكاسب المحققة رلى مستوى المجمورة نتٌجة إرادة هٌكلة شركة 

 6تةم اسةتخدام القٌمةة العادلةة لصةافً األصةول فةً تةارٌ   و فةً  لة  التةارٌ  السةائد حسب سةعر الصةر    سعودي

فةً شةركة بةً تةً  إضةافٌة% كحصةة 12.3الشةركة نسةبة   و ل  تحتساب الشهرة الناتجة من استحوا   1033ابرٌل 

التقةةارٌر الخاصةةة بتحدٌةةد تلةة  القٌمةةة والتةةً تةةم اتنتهةةاء منهةةا فةةً نهاٌةةة الربةةع سكسةةٌس تٌلٌكةةوم اتندونٌسةةٌة مةةن واقةةع 

 405لتصةبح كمةا ٌلةً )  م  وقةد ترتةب رلةى  لة  إرةادة توزٌةع المبةال  المسةجلة سةابًقا للشةهرة 1033مةن رةام   الرابع

 دٌة (.ملٌون   ريمات تجارٌة وريقات تعاق 17ملٌون   تراخٌص و  112ملٌون   شهرة و 
 

) المشةروال المشةتر  ( وفقةاً لطرٌقةة التوحٌةد بةً تةً سكسةٌس رلماً بأن المجمورةة كانةت تعةال  اسةتثمارها فةً شةركة  

ومةا نةت  رنةه مةن زٌةادة حصةة ملكٌةة شةركة اتتصةاتت السةعودٌة بً تً سكسٌس التناسبً ونتٌجة لرادة هٌكلة شركة 

م سصةةبحت تعةةال  1033%  فةةجن مجمورةةة اتتصةةاتت السةةعودٌة بةةدس مةةن الربةةع الثةةانً 53% بةةدل مةةن 20,3لتبلةة  

 ) الشركة التابعة ( وفقاً لطرٌقة التوحٌد .بً تً سكسٌس استثمارها فً شركة 
 

  ج لإلعالم الرقمً القابضةالخلٌشركة زٌادة حصة المجموعة فً  -14
 

شةركة % حصةة إضةافٌة  فةً 10 نسةبة م 1033دٌسةمبر  31هةـ الموافةق 3411محةرم  32  فةً المجمورةة  تملكةت

ملٌةون   لتصةبح حصةة  20مبلة  ( بIntigralالخلٌ  لإلريم الرقمً القابضة البحرٌنٌة المعروفة بعيمتها التجارٌة )

  %.73بعد الشراء  المجمورة
 

 سٌل للتوزٌع واالتصاالت المحدودةشركة شراء المجموعة حصة فً  -15
 

حصةة مسةٌطرة فةً شةركة سةٌل ليتصةاتت  م 1033دٌسةمبر  16الموافةق هـ  3411صفر  1  فً المجمورة  تملكت

ونت  رةن  لة  تحقٌةق المجمورةة مكاسةب محققةة  ملٌون   سعودي. 102بمبل  قدرا  % 60تبل   والتوزٌع المحدودة

 دودةــةـفةً شةركة سةٌل ليتصةاتت والتوزٌةع المحورلٌه رالجت المجمورةة اسةتثمارها  .ملٌون   سعودي 162تبل  

 )الشركة التابعة( وفقاً لطرٌقة التوحٌد.
 

 األحداث أالحقة  -16
 

بتوزٌع سربةا   م1031 ٌناٌر 32هـ الموافق 3411 صفر 14 األربعاء سوصى مجلس الدارة فً اجتماره المنعقد ٌوم  

  رةن كةل سةهم. وبة ل    0,50م بواقةع 1033ملٌون   سعودي رن الربع الرابع  من رام  3,000سولٌة مقدارها 

   للسهم(. 1م: 1030  للسهم )رام  1م مبل  1033ٌصبح إجمالً األربا  الموزرة رن رام 
 

م( القةوائم 1031فبراٌةر  10هةـ )الموافةق 3411ربٌةع األول  12كما ارتمةد المجلةس فةً اجتمارةه المنعقةد ٌةوم األثنةٌن 

 م.1033المالٌة الموحدة لعام  
 

 إعادة تصنٌف -17
 

م لتتماشى مع التصنٌ  المستخدم للسةنة 1030دٌسمبر  13لقد تم إرادة تصنٌ  بعض سرقام المقارنة للسنة المنتهٌة فً 

 م.1033دٌسمبر  13المنتهٌة فً 
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