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 م3102محتويات التقرير السنوي لشركة االتصاالت السعودية 

 
 : أداء وأنشطة الشركة خالل العام املالي 

ً
   م3102أوال

  األداء التشغيلي -أ
       شركة االتصاالت السعودية -0

  الشركات التابعة املحلية -3

  الشركات التابعة الدولية -2

   االستثمارات -4

 املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية االستثمارات  - أ

 االستثمارات في املشاريع املشتركة 

 باالستثمارات في الشركات الزميلة 

 االستثمارات األخرى  - ب

 

 للمجموعة  األداء املالي –ب 

  التوجهات االستراتيجية -ج 

  املشتريات– د

 املوارد البشرية – ه

 املسئولية االجتماعية  - و 

 خدمة حجاج بيت هللا الحرام - ز 

 : مجلس إدارة الشركة 
ً
 ثانيا

 : توزيع األرباح واملكافآت وتوصيات مجلس اإلدارة
ً
  ثالثا

 : القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 
ً
 م3102ديسمبر  20رابعا
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ِحيِم  ِبْسِم للاِ  ْحمِن الرَّ  الرَّ

 

 السعودية االتصاالتشركة  مساهموالسادة 

 السالم عليكم ورحمة للا وبركاته ، وبعد:

تأسستتش شتتركة  االتصتتاالت  الستتعودية  الفتتركةر ةصتتاهما شتتركة مستتاهمة ستتعودية ةمومتت  املرستتوم املل تت  ر تتم 

 ض ى ةتحويل  طاع البتق  والاتاتب ةتوةارة مر الذي 0991أةريل   30هت  املوافق 0201ذو الحجة  32ةتاريخ  23م/

مع مختلب م وناتته وإم انياتته الانيتة واإلداريتة “ر  طاع االتصاالت”البق  والبقيد والااتب  يفار إليه فيما بعد ةت 

 لقتتتترار مجلتتتتس التتتتوةرا  ر تتتتم 
 
مر 0991أةريتتتتل  31هتتتتت  املوافتتتتق 0201ذو الحجتتتتة   32ةتتتتتاريخ  302إلتتتتش الفتتتتركة، وراقتتتتا

ام الفتتتركة اسسا تتت ي  الن تتتام اسسا تتت يرل و تتتد كانتتتش الفتتتركة لتتتك حينتتته مملوكتتتة ةال امتتتل ل  ومتتتة التتتذي اعتمتتتد ن تتت

 9هتت  املوافتق 0232رمت   3ةتتاريخ  070اململكة العربية السعودية  ال  ومتةرل وبمومت   ترار مجلتس التوةرا  ر تم 

 % من أساماال 21مر،  امش ال  ومة ةبيع 3113سبتمبق 

محتترم  6فيق ختتدمات االتصتتاالت عطتتش نطتتا  اململكتتة العربيتتة الستتعودية  اململكتتةر لتتك ةتتدأت الفتتركة عملاتتا ةتتتو و تتد 

كفتتركة مستتاهمة  0101031369مرل وحصتتلش الفتتركة عطتتش اتتجلاا التجتتاري ر تتم 0991متتايو  3هتتت  املوافتتق 0209

مدينتتتتتتة مرل ويقتتتتتتع املركتتتتتتل الر فيتتتتتت ي للفتتتتتتركة لتتتتتتك 0991يونيتتتتتتو  39هتتتتتتت  املوافتتتتتتق 0209ربتتتتتتتيع اسو    2ستتتتتتعودية ةتتتتتتتاريخ 

   الرياضل

للفتتركة استترامارات مختلاتتة لتتك شتتركات تابعتتة وةميلتتة ومفتتارجع مفتتبقكة ملعتترة مجتمعتتة، ةتتت  املجموعتتة ل تاا تتيل 

 هذه االسرامارات كالتالك:

 اسم الشركة
نسبة 
 المعالجة الملكية

 طريقة التوحيد %100 المملكة العربية السعودية -الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت المحدودة ) أول (

 طريقة التوحيد %100 المملكة العربية السعودية -شركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة 
 طريقة التوحيد %100 مملكة البحرين –( )ش. م. ب. م(  VIVAإس تي سي البحرين ) شركة

 طريقة التوحيد  %100 سعودية المملكة العربية ال -شركة عقاالت المحدودة )إقامة وتملك وإدارة العقار( 

 طريقة التوحيد %11 مملكة البحرين )سابقاً الخليج لإلعالم الرقمي القابضة( –شركة إنتغرال القابضة )ش. م. ب. م( 

 طريقة التوحيد %00 المملكة العربية السعودية -)سيلكو(المتقدمة المحدودة شركة سيل 

 طريقة التوحيد %60 دولة الكويت  –(م ( ) ش.م.ك.VIVAشركة االتصاالت الكويتية )

  أصول محتفظ بها للبيع** %00,10 جمهورية اندونيسيا –شركة بي تي أكسيس تيليكوم اندونيسيا 
 *طريقة حقوق الملكية  %53 دولة اإلمارات العربية المتحدة –شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة 

 *طريقة حقوق الملكية  %63 ماليزيا –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة 

 طريقة حقوق الملكية %30 المملكة العربية السعودية –الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة 

 طريقة حقوق الملكية %50.00 المملكة العربية السعودية –المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( 
 طريقة حقوق الملكية  %30 وديةالمملكة العربية السع –شركة مراكز االتصال 

 م 6015هذه االستثمارات تمت معالجتها بطريقة حقوق الملكية إبتداءاً من عام  *       

 م6015هذا االستثمار تمت معالجته كأصول محتفظ بها للبيع إبتداء من الربع الثاني  **



  

 

4 
 

م3102نوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهمي شركة االتصاالت السعودية لعام التقرير الس  
 

 ااملعلومتات واإلعتتالم، وملفتتمل أ را تتتتتوفيق وتقتديم ختتدمات االتصتتاالت والتتك تتماتل اسشفتتطة الر فستتة للمجموعتة 

  عطش سبيل املاا  ال ال صر، ما يطك:

  إشفا  وإدارة وملفغيل و يانة شا ات وأن مة االتصاالت الااةتة واملتحركةل لأ 

  لو يانهما وإدارتما العمال تو يل وتقديم خدمات االتصاالت املختلاة إلش  لب 

يق ختتتدمات االتصتتتاالت متتتن مميتتتع النتتتوا ك الانيتتتة إعتتتداد ال طتتتر والدراستتتات الالةمتتتة لتطتتتوير وتنايتتتذ وتتتتوف لج 

واملاليتتتتتتة واإلداريتتتتتتةل وإعتتتتتتداد وتنايتتتتتتذ ال طتتتتتتر التدريبيتتتتتتة لتتتتتتك مجتتتتتتا  االتصتتتتتتاالت وتقتتتتتتديم أو ال صتتتتتتو  عطتتتتتتش 

  ال دمات االسرفارية التي تتعلق بف ل مااشر أو  يق مااشر ةأعمالاا وأومه شفاراال

ق استخدام أحدث اسماتلة واملعتدات التتي تو تلش التوّسع لك شا ات ون م االتصاالت وتطويرها عن رري لد 

 لك مجا  تقديم ال دمات وإدارتمال
 
  إليما تقنية االتصاالت خصو ا

تتتتوفيق املعلومتتتات والتقنيتتتات واسن متتتة املعتمتتتدة عطتتتش املعلومتتتات للعمتتتال  ةمتتتا لتتتك ذلتتت  إعتتتداد وراتتتع وتوةجتتتع  له 

ات وتتتتتتوفيق وستتتتتا ل االتصتتتتتا  الالةمتتتتتة لنقتتتتتل أدلتتتتتة الاتتتتتاتب واسدلتتتتتة التجاريتتتتتة واليفتتتتترات واملعلومتتتتتات والايانتتتتت

هتت وختدمات 0201/  01/  32تتاريخ ةر 062ختتدمات  اإلنبقنشر ةما ال يتعتارض مع  ترار مجلس الوةرا  ر م  

ال استت  ايلتتك العامتتة، و يتتق ذلتت  ممتتا يتعلتتق ةأشفتتطة االتصتتاالت أو ال تتدمات التتتي تقتتدماا الفتتركة ستتوا  

  ارة أو الدعاية أو أية أ راض أخرى تراها الفركة مناساةلكان ذل  س راض اإلعالم أو التج

تجتتارة الجملتتة والتجل تتة واستتتيقاد وتصتتدير وشتترا  وامتتتالع وتتتأميق وتصتتييع وملستتويق وبيتتع وتطتتوير وتصتتميم  لو 

وتركيتتتت  و تتتتيانة أماتتتتلة ومعتتتتدات وم ونتتتتات شتتتتا ات االتصتتتتاالت املختلاتتتتة ةمتتتتا لتتتتك ذلتتتت  الفتتتتا ات الااةتتتتتة 

ل  ةتتراما ال استت  ايلتتك واملمتل تتات الاكريتتة اسختترى وتقتتديم ال تتدمات والقيتتام واملتحركتتة وال ا تتة، وكتتذ

  ةأعما  املقاوالت املتعلقة بفا ات االتصاالت املختلاةل

 اسرامار عقارات الفركة وما  د يبقت  عطش ذل  من ةيع وشرا  وتأميق وإدارة وتطوير و يانةل لة 

 عن ذل  أن تؤسس شركات أخرى وأن ملفبقع
 
مع الفركات واملؤسسات أو الايئتات اسخترى الستعودية  ولاا فضال

 شايمة أو مكملتة سعمالاتا أو التتي  تد ملعاوعمتا عطتش تحقيتق  ر تاا أو أن ملفتبقأما كلاتا أو 
 
واسمنبية التي تلاو  أعماال

 منمال
 
  مل ا

ا ا أعمالاتتتتا ، ونتتتتتاملجموعتتتتةجستتتتر مجلتتتتس إدارة الفتتتتركة أن يقتتتتدم للمستتتتاهمين الكتتتترام التقريتتتتر الستتتتنوي عتتتتن أدا  و 

لتتك مختلتتب أومتته أشفتتطهما، وي اتتر دورهتتا  املجموعتتةالتتذي يعكتتس التطتتور املستتتمر لتتك أدا  و ، م3102  للعتتام املتتالك

لتتتك ملعليتتتل وتطتتتوير  طتتتاع االتصتتتاالت لتتتك اململكتتتة العربيتتتة الستتتعودية ةمتتتا يختتتدم املجتمتتتع الستتتعودي ويحقتتتق خطتتتر 

 ورني ويحقق عوا د مجلية ملساهميما لالتنمية الورنية وجساهم ةااعلية لك ملعليل اال تصاد ال
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ً
 م3102: أداء وأنشطة الشركة خالل العام املالي أوال

 األداء التشغيلي - أ
  السعودية االتصاالتشركة  -0

  قطاع األفرادخدمات 

وا لش االتصاالت السعودية ررح العديد من ال دمات املميزة والعروض الجديدة  من اسبقاتيجيهما املايية 

ا  تجربة العمال ، عبق تقديم خيارات متعددة الستخدامات عمالئما للجوا  ولإلنبقنش الالسل   عطش تحسين وإثر 

 البقود ةاند أو النطا  العريضر من خال  ةا ات  كوي  نشر للجيل الرابع لتلاية مميع استخدامات شرا ح 

عالك السرعة لتصل  (4G)ع العمال  املختلاة، حيث رفعش االتصاالت السعودية من ملغطية شاكهما للجيل الراب

% 93% من املنارق املأهولة لك اململكة العربية السعودية مع اسهمداة الو و  إلش ملغطية 77الش اكثق من 

 أن شاكة االتصاالت السعودية للجيل الاالث عالك السرعة 3102ةنماية العام 
 
ملغط   (+3G/HSPA) م علما

 ما يقارب 
 
اململكة العربية السعودية ، وبذل  تصاح االتصاالت السعودية  % من املنارق املأهولة لك69حاليا

بمدة   املفغل اسكبق من حيث عدد املوا ع و شساة التغطية لك شاكة الجيل الاالث وشاكة الجيل الرابع،

 .ميجاةش/ثانية 011تأمين سرعات إنبقنش السلكية عالية السرعة تصل إلش 

دولة  21ت تجوا  اإلنبقنش لعمال  املاوتر وعمال  سوا، لك أكثق من كما  دمش االتصاالت السعودية أفضل ةا ا

حو  العالم، وذل  عطش الفا ات املاضلة  من الفراكة االسبقاتيجية مع شركا  التجوا  لك تل  الدو ، 

 .شاكة اتصاالت حو  العالم 3111وذل  ةاضل االتاا يات التي و عهما الفركة مع أكثق من 

 لفراكاتما 
 
االسبقاتيجية مع اكبق الفركات املصنعة لالمالة الذكية املتطورة، استمرت االتصاالت وملعليلا

السعودية ةطرح العديد من احدث االمالة الذكية مع ةا ات حصرية ةما يتوافق مع احتيامات عمالئما 

 منما ملااوم الريادة التي تميز العمال 
 
 .وتطلعاتمم، تكرجسا

 

  القطاع السكنيخدمات 

تصاالت السعودية عمال ها نحو مااوم املناة  الذكية ةملايا متطورة وفرتما من خال  خدمة اسلياة نقلش اال

، وتأمل  هذه النقلة لك ظل سعيما الستكما  مرحلة االمتداد االسبقاتيجك لفاكة اسلياة الاصرية FTTHالاصرية 

اسةيية التجارية والسكنية ةأحدث داخل املدن الر فسية لتو يل وربر كافة القطاعات واملرافق ةما فيما 

ألب مو ع بفاكة اسلياة الاصرية ةلغ مجموع اروالاا  121 تقنيات االتصا  املعا رة، و د تم ربر أكثق من

مل و د ساهم االستمرار 3103% مقارنة ةالعام 11كيلو مبق، وارتاع عدد عمال  ال دمة ةيساة  18,000اكثق من 
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لك انرفار خدمة التلاليون التااعطك  إناجن  ، حيث ارتاع عدد املفبقكين  ة لك توسعة شاكة اسلياة الاصري

 .م 3103% مقارنة ةالعام 23لك هذه ال دمة ةيساة 

 

  قطاع األعمالخدمات 

تقدم والتي االتصاالت السعودية   مراكل  طاع االعما  النموذمية  لك كل من الرياض ومدة وال بق،  دشيش 

ة ملجموعة واسعة من حلو  التقنية التي تلبي كافة احتيامات  طاعات اسعما  من خاللاا منصة اسرفاري

ر ملتابعة وملفغيل مميع اسن مة ملفروعك NOCرلقش مركل خاص لرفغيل الفاكة  أكما  املختلاة من العمال ل

و  (NSS) التي ملفمل أن مةو ر ITCCر ومجمع تقنية املعلومات واالتصاالت  KAFDمركل املل  عادللا املالك  

 (MPLS) ، حيث تم تجايز وربر شاشات ملتابعة مميع ال دمات وشاكة(BSS)ةاإل افة سن مة  (OSS)أن مة 

 ل واسعطا 

  قطاع النواقل واملشغلين خدمات 

لقد حققش االتصاالت السعودية إنجاةات نوعية  لك مجا  خدمات النوا ل واملفغلين واملتمال لك توفيق كافة 

دمات الدولية لوحدات العمل داخل الفركة من خدمات هاتاية وإنبقنش ومعطيات واما عطش  االحتيامات وال 

الصعيد ال ارجك املتمال لك عمال  الفركة من املفغلين املحليين والدوليين ومقدم  ال دمة والنوا ل 

مجا  الايية التحتية اال ليمين والعامليين إ افة لفريحة  طاع االعما  اال ليمي و د تمالش تل  االنجاةات لك 

الدولية فقد وا لش االتصاالت السعودية حااظاا عطش ريادتما لك هذا املجا  وملعليل حضورها الدولك لك كوعما 

 لك منطقة الفر  اسوسر وشما  أفريقيا، و د تحقق ذل  من خال  
 
تمتل  الفاكة االحدث واالكثق تطورا

واةل الاحرية والبقية ملعتبق اسحدث عطش مستوى العالم من تر ية وتوسعة ما تمتلكه من ةيية تحتية من ال 

حيث التقنية، و د تمش خال  العام املنصرم توسعة عدد منما وعطش سبيل املاا   الكيال الاحري القاري الرابع 

وكيال الاند الفر  االوسر أوروبا ل و د ساعدت هذه املن ومة من ال واةل الاحرية توفر سعات كايقة تتصل 

م دو  العالم مما ساهم لك مقاةلة الطل  املبزايد عطش ال دمات الدولية ةجودة وموثو ية عالية ةاضل ةمع 

التنوع لك مسارات تل  ال واةل، حيث ارتاعش  الدوا ر الدولية املااشرة ل دمة ال ركة الااتاية الدولية ةما 

ية الصادرة والواردة ةجودة فا قة وخا ة % وذل  السريعاب الليادة الكايقة ةال ركة الااتاية الدول13شسبته 

 خال  موسمي رمضان و الحج املا يين، لك حين ةادت املسارات الدولية املخصصة ل دمة اإلنبقنش ةاململكة

%، ةاإل افة إلش 37وكذل  خدمة االنبقنش العاورية لعمال  الفركة اال ليمين ةأكثق من  العربية السعودية

 ليمي ل دمات التخلين املؤ ش ل دمات محتوى اإلنبقنش ةمنطقة الفر  اسوسر الليادة لك سعات املركل اإل

وشما  إفريقيا  ةالرياض ومدة ، مما ساهم لك تقديم خدمات مميزة وذات مودة واستمراريه عالية، مما منح 
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شاكة عمال  الفركة ميزة تاضيلية  يق متاحة لك املنطقةل كما عملش االتصاالت السعودية عطش التوسع لك 

نقاط التوامد الدولية من خال  ةنا  وتدعيم العديد من نقاط التوامد الدولك، وذل  ةالتعاون مع عدد من 

 لك 
 
نقاط توامد دولية عطش مستوى العالم املتوفرة لك عدد من دو   01املفغلين الدوليين، حيث تتوامد حاليا

تمدة الفركة من مرا  هذا التوسع لك شاكهما الفر  االوسر واملراكل العاملية لك بعض دو  العالم ، حيث 

الدولية إلش ت امل خدماتما الدولية، وامتدادها إلش مميع دو  املنطقة اإل ليمية والعالم وذل  لتلاية احتيامات 

عمالئما املحليين والدوليين، ومن عمال   طاع اسعما ، وملودي خدمات االنبقنش واملعلومات، وكذل  الفركات 

لعاملة لك منطقة الفر  اسوسر والعالم وتمكينمم من التوا ل مع فروعام لك مميع أنحا  املنطقة العاملية ا

 لتحقيق أهدافام اال تصادية والرسويقية وتطوير أعمالامل
 
 والعالم ملسايال

 

 الشركات التابعة املحلية -3

  ة اململكة العربي -" أول "الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت املحدودة

 السعودية

تتتتتتتتم تأستتتتتتتفس الفتتتتتتتركة العربيتتتتتتتة ل تتتتتتتدمات اإلنبقنتتتتتتتش واالتصتتتتتتتاالت  ذات مستتتتتتتؤولية محتتتتتتتدودةر لتتتتتتتك اململكتتتتتتتة العربيتتتتتتتة 

م، وملعمتتتتل لتتتتك تقتتتتديم ختتتتدمات اإلنبقنتتتتش وملفتتتتغيل مفتتتتارجع االتصتتتتاالت ونقتتتتل ومعالجتتتتة 3113لتتتتك أةريتتتتل  الستتتتعودية 

% متتتتن الفتتتتركة العربيتتتتة ل تتتتدمات 011وتمتلتتتت  شتتتتركة االتصتتتتاالت الستتتتعودية  املعلومتتتتات لتتتتك الستتتتو  الستتتتعودي ،

 مليون ريا  سعوديل 011اإلنبقنش واالتصاالت والاالغ رأسمالاا 

 

  اململكة العربية السعودية -شركة االتصاالت لالستثمار التجاري املحدودة 

لتتتتك اململكتتتتة العربيتتتتة الستتتتعودية لتتتتك  تتتتتم تأستتتتفس شتتتتركة االتصتتتتاالت لالستتتترامار التجتتتتاري  ذات مستتتتؤولية محتتتتدودةر 

بغرض ملفغيل و يانة شا ات االتصاالت وأعمتا  ن تم شتا ات ال است  ايلتك وشتا ات اإلنبقنتش م 3117وبر أكت

وتمتلتت  شتتركة  و تتيانة وملفتتغيل وتركيتت  ن تتم وبتتراما االتصتتاالت وتقنيتتة املعلومتتات وملعمتتل لتتك الستتو  الستتعودي

 .مليون ريا  سعودي0الاا % من شركة االتصاالت لالسرامار التجاري والاالغ رأسم011االتصاالت السعودية 

 

  اململكة العربية السعودية -شركة عقاالت املحدودة 

م لتتتتك اململكتتتتة العربيتتتتة الستتتتعودية، وتمتلتتتت  شتتتتركة االتصتتتتاالت 3102تأسستتتتش شتتتتركة عقتتتتاالت املحتتتتدودة لتتتتك متتتتار  

ك مليتتون ريتتا  ستتعودي ، وملعمتتل هتتذه الفتتركة لتت 01% متتن شتتركة عقتتاالت والاتتالغ رأستتمالاا 011الستتعودية شستتاة 
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ا امتة وتملت  واسترامار وادارة العقتتار واملقتاوالت وتقتديم ختدمات االسرفتتارات واالستتيقاد والتصتدير لصتال  شتتركة 

 االتصاالت السعودية، لم يادا  الرفغيل التجاري للفركة بعدل

 

  اململكة العربية السعودية -)سيلكو(املتقدمة املحدودة شركة سيل  

م وملعمتل لتك تجتارة الجملتة 3111دة لك اململكة العربية الستعودية لتك ينتاير املحدو  املتقدمة تم تأسفس شركة سيل

والتجل تتة لتتك ختتدمات اتت ن ةطا تتات االتصتتاالت وأماتتلة و معتتدات االتصتتاالت واإلكسستتوارات وختتدمات ال استت  

 اسلتتتتتك  تطايقات، تتتتتيانة و طتتتتتع  يتتتتتار ال استتتتت  ايلتتتتتشر وتجتتتتتارة الجملتتتتتة والتجل تتتتتة لتتتتتك اسماتتتتتلة االلكبقونيتتتتتة وأماتتتتتلة

االتصاالت السلكية و طع الغيار املرتاطتة بمتا وبيتع وإعتادة ةيتع كافتة ختدمات االتصتاالت الااةتتة واملتنقلتة و تيانة 

وتمتلت  شتركة وملفغيل املجمعات التجارية، وملعمل الفركة لك الستو  الستعودي ولاتا فتروع لتك الاحترين وعمتان، 

 لمليون ريا  سعودي011الاالغ رأسمالاا املحدودة و  املتقدمة % من شركة سيل61االتصاالت السعودية 

 

 الشركات التابعة الدولية -2

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

م لك مملكة الاحرين، 3119ر  شل مل بل مر لك فبقاير من عام VIVAتأسسش شركة إ  مل    ي الاحرين  

 73ر والاالغ رأسمالاا VIVA  مل    ي الاحرين  % من شركة إ011 شساة وتمتل  شركة االتصاالت السعودية

وملعمل هذه ، مليون ريا  سعودي بسعر الصرة كما لك ذل  التاريخر726مليون دينار ةحريني  ما يعاد  حوالك  

لك مجا  خدمات االتصاالت املتنقلة  م، 3101مار  من عام   2التي ةدأت الرفغيل التجاري لك  الفركة

وبالر م من املنافسة وال دمات اسخرى ذات الصلة ةالسو  الاحريييةل  طا  العريضوالن واالتصاالت الدولية

التو عات خال  هذا  أفضل ن  تتجاوة أ استطاعش ر الاحرينVIVA  أن إال  الاحرينيالفديدة لك السو  

  لالعمال  عدد الو و   للريادة  لك سو  االتصاالت الاحرييية من ناحية استطاعش حيث العام

 

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

 القابضة(

 لك لك  م3119القاةضة لك يونيو   إنتغرا تم تأسفس شركة 
 
مملكة الاحرين، وهك شركة  اةضة تمل  حصصا

تصاالت السعودية شركات ملعمل لك مجا  خدمات املحتوى واإلعالم الر مي لك دو  ال ليا، وتمتل  شركة اال

مليون ريا  310 مليون دينار ةحريني  ما يعاد  حوالك 31القاةضة والاالغ رأسمالاا  إنتغرا  % من شركة30
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 مع اسبقاتيجية املجموعة لك البقكيز عطش خدمات املحتوى 
 
سعودي بسعر الصرة كما لك ذل  التاريخر، و تماشيا

 %ل70لتصاح  م3100ديسمبق  02ة شساة امللكية لك التي تقدم تجربة ثرية للمسهملكين فقد تم ةياد

 

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

و  رVIVA% من شركة االتصاالت ال ويرية  36م عطش شساة 3117حاةت شركة االتصاالت السعودية لك ديسمبق 

ريا  سعودي بسعر الصرة كما لك ذل   مليون  687مليون دينار كويتي  مايعاد  حوالك  31الاالغ رأسمالاا 

و د ةدأ الرفغيل التجاري ،التاريخر، وملعمل هذه الفركة لك مجا  خدمات الااتب الجوا  لك السو  ال ويتي

ر وملعالج VIVA  مل مجموعة االتصاالت السعودية تدير شركة االتصاالت ال ويرية3111ديسمبق  2لاا لك 

رتما عطش السياسات املالية والرفغيلية وذل  بسب  تمايلاا لك مجلس اسرامارها فيما ةطريقة التوحيد لسيط

 إدارتما ةأ لاية اسعضا ل

  احشأ تنامش بف ل كايق لك السنوات اسولش حيث  دعمليات الرفغيل لك ال ويش  أن إلش اإلشارة تجدر

لجودة شاكهما  اشرةما كنريجة وذل لك مجا  النطا  العريض بسرعات هك اسعطش لك السو ،  الفركة را دة

 دولة ال ويشل أرما  ملغطيهما لجميع وتميز  والرابع  التقنيات للجيل الاالث أحدث واعتمادها عطش

 

   جمهورية اندونيسيا –بي تي أكسيس تيليكوم أندونيسيا  شركة- )
ً
 )إن تي إس سابقا

  ةتقنية الجيل حصلش شركة ب  مل  أكسفس تيلي وم اندونفسيا عطش رخصة ملفغيل شاكة الااتب الجوا

م ةالسو  االندونفسيةل 3111الاالث لك اندونفسيا، و د ةدأت ةتقديم خدماتما التجارية لك الربع اسو  من عام 

% من شركة ب  مل  أكسفس تيلي وم اندونفسيا لك سبتمبق 30و حاةت شركة االتصاالت السعودية عطش شساة 

مليار ريا  سعودي بسعر الصرة  3ل2فسية  ما يعاد  حوالك تريليون روبية اندون 1ل7م والاالغ رأسمالاا  3117

م ةادت شركة االتصاالت السعودية حصهما لك شركة  ب  مل  أكسفس 3100أةريل  6 كما لك ذل  التاريخر، ولك

%، وبنا  عطش ذل  تم إعادة تصييب هذا االسرامار كاسرامار لك 01ل11 الغ% لت01ل39تيلي وم اندونفسيا ةيساة 

 من اسرامار لك مفارجع مفبقكة، و تم استخدام القيمة العادلة لصالك اس و  لك الفركات 
 
أةريل  6التابعة ةدال

% كحصة إ افية لك شركة ب  مل  01ل39الفركة شساة  وذل  الحرساب الفارة الناتجة من استحواذ م3100

تي تم االنهما  منما لك عماية الربع أكسفس تيلي وم االندونفسية من وا ع التقارير ال ا ة ةتحديد تل  القيمة وال

ا للفارةل   3100الرابع  من عام   م، و د ترت  عطش ذل  إعادة توةجع املاالغ املسجلة ساةق 

 مرل3102لك القوا م املالية املوحدة للعام املالك  22 ان ر أيضاح ر م 

  لاتأي أدوات دين مصدرة عطش ش ل   وع أو سند وال يومد للفركات التابعة أعاله
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 االستثمارات  -4

 املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية االستثمارات  - أ

 االستثمارات في املشاريع املشتركة 

  دولة اإلمارات العربية املتحدة  –شركة أوجيه لالتصاالت املحدودة 

ما شركة أوميه لالتصاالت املحدودة هك شركة  اةضة مسجلة لك إمارة دب  ةدولة اإلمارات العربية املتحدة ولدأ

اسرامارات لك شركات ملعمل لك  طاع االتصاالت لك تركيا ومنوب أفريقيال حاةت شركة االتصاالت السعودية 

ما يعاد   مليار دوالر أمري    6ل2م والاالغ رأسمالاا 3111% من شركة أوميه لالتصاالت لك أةريل 23عطش شساة 

 ل خربسعر الصرة كما لك ذل  التاري مليار ريا  سعودي 3ل02حوالك 

 

  ماليزيا –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة 

% من مجموعة ماكسفس القاةضة 011كانش تمتل  ،ةفناريانا املاليزية شركة اسرامارية  اةضة لك ماليزيا

لك السو  املالية ر التي ملعمل لك  طاع االتصاالت املتنقلة لك ماليزيا والتي لم تكن مدرمة Maxisاملاليزية  

 لذل  لك 21م ررح 3119و د تم لك شار نوفمبق ، املاليزية
 
% من أسام ماكسفس لالكتتاب العام وأدرمش تاعا

، وبذل  انخاضش شساة ملكيهما لك 3103لك شار يوليو % 3 أخرى تالغ حصة كما تم ةيعالسو  املالية املاليزية،

االت ملعمل لك كل من الاند %ل لدى ةفناريانا القاةضة اسرامارات أخرى لك شركات اتص63شركة ماكسفس إلش 

لك  22ور م  7 ان ر أيضاح ر م ر  وإندونفسيا  شركة ب  مل  أكسفس تيلي وم اندونفسيا  Aircel شركة إيرسيل 

 مرل3102القوا م املالية املوحدة للعام املالك 

لغ م والاا3117% من مجموعة ةفناريانا لك سبتمبق 33و د حاةت شركة االتصاالت السعودية عطش شساة 

مليار ريا  سعودي بسعر الصرة كما لك ذل  التاريخرل  32مليار رينجش ماليزي  ما يعاد  حوالك  7ل31رأسمالاا 

والغرض من هذا االستحواذ كان االناتاح بف ل كايق وإيجاد مورئ  دم  وي من خال  التوامد لك الدو  ذات 

ة، مما مكن شركة االتصاالت السعودية من التعداد الس اش  العالك و املفابمة بف ل كايق للسو  املحلي

 رلالدخو  إلش أسوا  ذات ثقل ا تصادي كايق لك منوب آسيا يصل مجمل الدخل القوم  فيما إلش تريلوش  دوال 
 

 االستثمارات في الشركات الزميلة 
  اململكة العربية السعودية –الشركة العربية للكوابل البحرية املحدودة 

م 3113لك سبتمبق  ذات مسؤولية محدودة مختلطةر ة لل واةل الاحرية املحدودة تم تأسفس الفركة العربي

بغرض إشفا  وتأميق وإدارة وملفغيل كيال ةحري يربر ةين اململكة العربية السعودية ومماورية السودان 
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املحدودة  لتمرير االتصاالت ةينمما وأي دو  أخرىل و د ةدأ اليفاط الرفغيطك للفركة العربية لل واةل الاحرية

% من الفركة العربية لل واةل الاحرية 31م، وتمتل  شركة االتصاالت السعودية شساة 3112لك شار يونيو 

 مليون ريا  سعوديل 73املحدودة و الاالغ رأسمالاا 

 

  اململكة العربية السعودية – "عربسات"املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية 

مل وتتتتوفر عربستتتات 0976لتتتك أةريتتتل مامعتتتة التتتدو  العربيتتتة   اسعضتتتا  لتتتك تتتتم إشفتتتا  هتتتذه املؤسستتتة متتتن  اتتتل التتتدو 

 متتتتن ال تتتتدمات لاتتتتذه التتتتدو  اسعضتتتتا  إ تتتتافة إلتتتتتش كافتتتتة القطاعتتتتات الرستتتتمية وال ا تتتتة لتتتتك نطتتتتا  ملغطيهمتتتتتا 
 
عتتتتددا

: ال دمتة الااتايتة اإل ليميتة 
 
 توتية،  وبصورة أساسية منطقة الفر  اسوسرل وملفمل ال دمات املقدمة حاليا

، ةتتتث تلاليتتتوش ، ةتتتث إذاعتتتك إ ليمتتتي، ختتتدمات استتتتعادة ال دمتتتة وتتتتأميق ِستتتعات عطتتتش  ةيانتتتات، فتتتاكس وتلكتتتسنقتتتل 

املؤسستتتتتتتة العربيتتتتتتتة متتتتتتتن % 66ل26أستتتتتتتا  ستتتتتتتنوي أو شتتتتتتتاريل وتمتلتتتتتتت  شتتتتتتتركة االتصتتتتتتتاالت الستتتتتتتعودية عطتتتتتتتش شستتتتتتتاة 

مليتون ريتا   07173لك مليتون دوالر أمري ت    متا يعتاد  حتوا 311لالتصتاالت الاضتا ية  عربستات  والاتالغ رأستمالاا 

 سعودي بسعر الصرة كما لك ذل  التاريخرل

 

  اململكة العربية السعودية –شركة مراكز االتصال 

لتقديم خدمات مراكل االتصا  و  ذات مسؤولية محدودة مختلطةر تم تأسفس شركة مراكل االتصا  

شركة وتمتل  كة العربية السعودية، م ةاململ3101لك عماية ديسمبق  رAegis استعالمات الدليل مع شركة أيجل 

مليون ريا   3ل2من شركة مراكل االتصا  والاالغ رأسمالاا  %31 االتصاالت السعودية حصة تالغ حوالك

  سامرل 111ل231من أ ل  110ل333 عدد اسسام اململوكة  سعودي
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م3102نوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهمي شركة االتصاالت السعودية لعام التقرير الس  
 

 االستثمارات األخرى  - ب

  صندوق رأس املال الجرئ 

واملتخصص ةاالسرامار لك الفركات ،ودية ةاالسرامار لك  ندو  رأ  املا  الجري  امش شركة االتصاالت السع

الناشئة والصغيقة واملتوسطة الحجم التي ملعمل لك مجاالت االتصاالت و تقنية املعلومات ةالسو  السعودي و 

  ةمالغ اسسوا  العاملية اسخرى،
 
مليون ريا  سعودي  3ل017خمسون مليون دوالر أمري   ةما يعاد   يالغماد يا

مليون ريا  سعودير وست ون الفركة  1ل92مليون دوالر ةما يعاد   33ةتمويل ذامل   املدفوع منه مالغ 

املسرامر الوحيد لك هذا الصندو  كمرحلة أولية وسفتم دعوة شركات محلية و دولية لالسرامار لك هذا 

أسوا  الفر  اسوسر وشما  إفريقيا الصندو  لك مراحل الحقةل وسفسهمدة الصندو  السو  املحطك و 

وأوروبا والواليات املتحدة بمدة تقليل املخارر االسرامارية للصندو ل وسوة تقوم شركة إير  كاةفتا  ةإدارة 

 الصندو  وهك من كبقى الفركات العاملية املختصة لك إدارة  ناديق رأ  املا  الجري ل

  

  الشركة السعودية لقياس وسائل االعالم 

م ةاالسرامار لك الفركة السعودية لقيا  وسا ل االعالم؛ 3102شركة االتصاالت السعودية خال  العام   امش

وهك شركة تحش التأسفس حاليا و ستقوم لك حا  ملفغيلاا ةقيا  شس  املفاهدة التلاليونية بمدة تلويد 

صاالت السعودية ما شسبته السو  اإلعالم  ةمعلومات ملسرند إلش مصدر املعلومة الص يحل تمتل  شركة االت

مليون ريا  سعودي ؛ علما  6ل3مليون ريا  سعودي؛ ما يعاد   1ل29% من را  ما  الفركة والاالغ  03ل02

 مليون ريا  سعودي ل 3ل2م  يالغ 3102ديسمبق  20ةأن املالغ املدفوع كما لك 
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م3102نوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهمي شركة االتصاالت السعودية لعام التقرير الس  
 

 للمجموعة  األداء املالي - ب
 ةإرتااع م وذل 3103مليون ريا  لعام  77376مليون ريا  مقاةل  9,897م مالغ 3102ةلغ  الك الربح لعام 

م، فيما ةلغ إممالك 3103ريا  لعام  62ل2ريا  مقاةل  4.95م 3102، وبلغش ربحية السام لعام 36%و دره 

ل وبلغ %9و  دره  ةإرتااعم وذل  3103مليون ريا  لعام  25,262مليون ريا  مقاةل  27,413م 3102الربح لعام 

 ةإرتااعم وذل  3103مليون ريا  لعام 9,746 مليون ريا  مقاةل  10,989 مالغم 3102لربح الرفغيطك لعام ا

 م3102ر لعام EBITDA%، كما ةلغ الربح  ال االسهمالع واإلراا  والاوا د واللكاة والضرا     13و دره

التدفق  ارتاع، و %02 ه در  و  ةإرتااعم وذل  3103مليون ريا  لعام  16,274مليون ريا  مقاةل  18,470

حجم إممالك  إرتاع، كما %33 ةيساة م3103م مقارنة بعام 3102النقدي من اسشفطة الرفغيلية لعام 

 ةإرتااعم،3103عام  لك عماية مليون ريا 82,505 م مقاةل 3102مليون ريا  لك عماية عام  87,360غ اس و  ليال

 مليون ريا  لك عماية 31,320م  مقاةل 3102لك عماية عام  ا مليون ري 31,197، كما ةلغش ال صوم %6 دره 

 عطش حقو  املساهمين التي نمش 3103 عام
 
مل وتتمتع املجموعة ةمركل مالك  وي وأرباح عالية اشعكسش إيجاةا

 مل3103مليون ريا  لك عماية عام  51,337مليون ريا  مقاةل  56,230لتصل إلش  %10م ةيساة 3102ةنماية عام 

 

 ثر املالي لألنشطة الرئيسة على مستوى املجموعة  األ 
ملعمتتتتل شتتتتركة االتصتتتتاالت الستتتتعودية عطتتتتش تتتتتوفيق ختتتتدمات االتصتتتتا  عطتتتتش نطتتتتا  اململكتتتتة العربيتتتتة الستتتتعودية  ولاتتتتا 

عتتتترة مجتمعتتتتة لغتتتترض القتتتتوا م املاليتتتتة 
 
استتتترامارات لتتتتك شتتتتركات تابعتتتتة وةميلتتتتة ومفتتتتارجع مفتتتتبقكة محليتتتتة ودوليتتتتة مل

ودية وتتماتتتل اسشفتتتطة الر فستتتة للمجموعتتتة لتتتك تتتتوفيق سلستتتلة متتتن ختتتدمات االتصتتتا  ةمجموعتتتة االتصتتتاالت الستتتع

ر وختتتتتدمات الاتتتتتاتب الااةتتتتتش محليتتتتتة وداخليتتتتتة ودوليتتتتتة و والرابتتتتتع ملفتتتتتمل الاتتتتتاتب الجتتتتتوا    الجيتتتتتل الاتتتتتاش  و الاالتتتتتث

 خدمات املعطيات كنقل الايانات وال طوط املؤمرة و خدمات االنبقنش والتجارة االلكبقونيةل

 ات الرفغيلية الر فسة عطش مستوى املجموعة هك:والقطاع

  والاطا تتتتات والرابتتتتع  طتتتاع الجتتتتوا ، وملفتتتمل خدماتتتتته الر فستتتة: الاتتتتاتب الجتتتتوا  وختتتدمات الجيتتتتل الاالتتتث

 مساقة الدفع والتجوا  الدولك والرسا لل

 الت  طتاع الاتاتب، وملفتمل خدماتته الر فستة: الاتتاتب الااةتش وهواتتب الاطا تة واالتصتا  الاينتي واالتصتتا

 الدوليةل

  طتتاع املعطيتتات، وملفتتمل خدماتتته الر فستتة: التتدوا ر املتتؤمرة لنقتتل الايانتتات وختتر العميتتل الر متتي (DSL) 

 واإلنبقنشل
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  يتتتتق موةعتتتتة : وملفتتتتمل بعتتتتض العنا تتتتر التتتتتي ال يمكتتتتن ربطاتتتتا ةالقطاعتتتتات الرفتتتتغيلية الر فستتتتة للمجموعتتتتة 

 أعالهل

 

 : م3102 ة عطش مستوى املجموعة  خال  عاموياين الجدو  التالك اسثر املالك لألشفطة الر فس

 الجوال   البيان ) ماليين الرياالت(
 

 الهاتف
 

 املعطيات
 

 اإلجمالي   غير موزعة

  
         

 إيرادات الخدمات
 

32,312  4,881  12,759  (938)  45,605 

  
         

 االستهالك واإلطفاء
 

3,347  2,210  633  188  6,378 

  
         

 صافي الدخل
 

3,913  532  5,672  (220)  9,897 

  
         

 إجمالي األصول 
 

29,036  23,681  7,295  27,348  87,360 

  
         

 إجمالي الخصوم
 

18,229  7,438  2,699  2,831  31,197 
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م3102نوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهمي شركة االتصاالت السعودية لعام التقرير الس  
 

 الية ال مس اسخيقة:خال ة أ و  وخصوم املجموعة ونتا ا أعمالاا عن السنوات امل

 البيان ) ماليين الرياالت(
  2009   2010   2011   *2012   2013 * 

 موحدة   موحدة   موحدة   موحدة   موحدة  

 مراجعة   مراجعة   مراجعة   مراجعة   مراجعة    

 قائمة الدخل:
       

  
 

  

 إيرادات النشاط
 

017,21  
 

007,2,  
 

55,662  
 

59,362 
 

45,605 

 مصاريف النشاط
 

(2,737,) 
 

(417213) 
 

(44,491 ) 
 

(48,154) 
 

(34,616) 

 مجمل ربح النشاط
 

037202  
 

0173,2  
 

11,171  
 

11,208 
 

10,989 

 صافي –اإليرادات واملصروفات األخرى 
 

(722) 
 

(0) 
 

(2,683 ) 
 

(1,994) 
 

(541) 

 امللكية غير املسيطرةالزكاة والضرائب وحقوق 
 

(0737,) 
 

(07040) 
 

(759) 
 

(1,938) 
 

(551) 

 صافي الدخل
 

017272  
 

37427  
 

7,729 
 

7,276 
 

9,897 

  
 

 
 

  
 

  
   

 

 قائمة املركز املالي:
 

 
 

  
 

  
   

 

 أصول متداولة ) أ (
 

337772  
 

027,14  
 

21,967 
 

28,793 
 

32,161 

 خصوم متداولة ) ب (
 

337240  
 

377702  
 

25,263 
 

25,288 
 

19,650 

 ب ( -رأس املال العامل ) أ 
 

(777,2) 
 

(,7304) 
 

(3,296) 
 

3,505 
 

12,511 

  
 

 
 

  
 

  
   

 

 أصول متداولة
 

337772  
 

027,14  
 

21,967 
 

28,793 
 

32,161 

 األصول األخرى غير املتداولة
 

47377  
 

07003  
 

5,032 
 

4,976 
 

12,189 

 األصول الثابتة وغير امللموسة
 

207303  
 

277370  
 

84,403 
 

84,135 
 

43,010 

 إجمالي األصول 
 

0137022  
 

0017,20  
 

111,402 
 

117,904 
 

87,360 

  

  
 

 
  

 
  

   
 

 الخصوم املتداولة
 

337240  
 

377702  
 

25,263  
 

25,288 
 

19,650 

 طويلة األجل مرابحات 
 

337,00  
 

307,40  
 

23,960 
 

26,124 
 

6,976 

 الخصوم األخرى 
 

77,12  
 

27302  
 

8,097 
 

7,597 
 

4,571 

 إجمالي الخصوم
 

027,00  
 

0,720,  
 

57,320 
 

59,009 
 

31,197 

  
 

 
 

  
 

  
   

 

 رأس املال املدفوع
 

317111  
 

317111  
 

317111  
 

317111  
 

20,000 

 وفروقات الترجمة االحتياطيات واألرباح املبقاة
 

337120  
 

347337  
 

26,908 
 

31,337 
 

36,230 

 ينحقوق املساهم
 

437120  
 

447337  
 

46,908 
 

51,337 
 

56,230 

 حقوق امللكية غير املسيطرة
 

27,32  
 

27472  
 

7,174 
 

7,558 
 

(67) 

 حقوق امللكية
 

017222  
 

027474  
 

54,082 
 

58,895 
 

56,163 

 إجمالي الخصوم وحقوق امللكية
 

0137022  
 

0017,20  
 

111,402 
 

117,904 
 

87,360 

  
 

 
 

  
 

  
   

 

 ائمة التدفق النقدي: ق
 

 
 

  
 

  
   

 

 صافي التدفق النقدي التشغيلي
 

007307  
 

027323  
 

16,488 
 

12,026 
 

19,635 

 صافي التدفق النقدي االستثماري 
 

(027043) 
 

(037270) 
 

(8,264) 
 

(9,243) 
 

(15,662) 

 صافي التدفق النقدي التمويلي
 

(37,70) 
 

(27322) 
 

(7,686) 
 

(4,252) 
 

(4,427) 

 صافي التدفق النقدي
 

(200) 
 

(07703) 
 

538 
 

(1,469) 
 

(454) 

 1,614  6,589  6,051   7,01,   27170  النقد والنقد املماثل أول الفترة

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

 النقد والنقد املماثل أخر الفترة
 

,7,01  
 

77100  
 

6,589 
 

5,120 
 

960 
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م3102التقرير السنوي ملجلس إلادارة للسادة مساهمي شركة الاتصاالت السعودية لعام   
 

 من عام * 
ً
 من التوحيد 3102بدءا

ً
 لطريقة حقوق امللكية بدال

ً
م ، قامت املجموعة بتطبيق معيار الاستثمارات املسجلة وفقا

 
ً
املحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق ) 01رقم املحاسبي  لمعيار لالتناسبي على استثماراتها في املشاريع املشتركة وفقا

 عن ب انظر الايضاح الخاص)،عودية للمحاسبين القانونيينالصادر عن الهيئة الس( امللكية
ً
تطبيق طريقة حقوق امللكية بدال

ديسمبر  20وعليه قامت املجموعة بأعادة عرض البيانات املالية للسنة املنتهية في (. 30صفحة رقم طريقة التوحيد التناسبي 

دون أن م لتتماش ى مع التصنيف املستخدم 3102ديسمبر  20املنتهية في للسنة م في القوائم املالية السنوية املوحدة 3103

 .يكون لهذا التطبيق آثر على صافي الربح وحقوق املساهمين
 

  املوحدة على مستوى املجموعةإليرادات الخدمات التحليل الجغرافي: 

مليون ريال ساهمت الاستثمارات  45,605م إجمالي إيرادات بلغت 3102حققت املجموعة خالل عام 

 %1ه جية على مستوى املجموعة بما نسبتالخار 
ً
منها والجدول التالي يوضح التوزيع الجغرافي لها وفقا

 :الستثمارات املجموعة الاسترايجية 

 
 (ماليين الرياالت) الدوليةإلايرادات  (ماليين الرياالت)إلايرادات املحلية 

 * إلاجمالي

الاتصاالت السعودية و الشركة العربية 

( أول ) لخدمات الانترنت والاتصاالت املحدودة 

و شركة الاتصاالت لالستثمار التجاري 

 املحدودة وشركة سيل املتقدمة املحدودة

 ( سيلكو)

 

إس تي س ي البحرين  شركة

(VIVA ) 

 

 انتغرال القابضة شركة

 

 

 شركة الاتصاالت الكويتية

(VIVA) 

42,909 1,210 494 2,424 47,037 

 مليون لاير سعودي( 1,432)مبلغ  الخدمات المتبادلة مع الشركات التابعة بإيرادات المتعلقة المالية القوائم توحيد تسويات قيمة تبلغ *

 

فإنه ال يتوافر تحليل جغرافي إليرادات الشركة على املستوى املحلي يخص التوزيع املحلي لإليرادات فيما أما 

 
ً
 لطبيعة عمل القطاع وذلك ألن إلايراد الناتج عن العميل ليس مرتبط بمنطقة واحدة، حيث  نظرا

يتم انشاء  حساب العميل في منطقة ما بينما املكاملات التي يتم فوترته عليها قد تكون حدثت في عدة مناطق 

يجريها العميل فال يمكن ربطها وذلك بحسب تواجده داخل اململكة، أما املكاملات الدولية و التجوال الدولي التي 

 .بأي منطقة ألنها تتم خارج الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية
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م3102نوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهمي شركة االتصاالت السعودية لعام التقرير الس  
 

 :م3103مقارنة بعام  م 3102أةرة النتا ا الرفغيلية عطش مستوى املجموعة لعام 

 البيان ) ماليين الرياالت(
  

3102 
  

3103* 
  

 التغير

  

%         

     موحدة   موحدة    

  
       

  

 : قائمة الدخل
       

  

 إيرادات الخدمات
 

45,605 
 

44,745 
 

860  % 2 

 تكلفة الخدمات
 

(18,191) 
 

(19,483) 
 

1,292  (%7) 

 إجمالي الدخل
 

27,414 
 

25,262 
 

2,152  % 9 

  
 

 
   

   

 املصروفات التشغيلية
 

(16,425) 
 

(15,516) 
 

(909)  % 6 

  
 

 
   

   

 مليات التشغيليةالدخل من الع
 

10,989 
 

9,746 
 

1,243  % 13 

  
 

 
   

   

اإليرادات واملصروفات األخرى ومخصص الزكاة 

  امللكية غير املسيطرةوالضرائب وحقوق 
(1,092) 

 
(2,470) 

 
1,378  (% 56) 

 صافي الدخل
 

9,897 
 

7,276 
 

2,621  % 36 

          

 20م لتتماش ى مع التصييب املستخدم للسنة املنهمية لك 3103ديسمبق  20ملنهمية لك تم أعادة عرض الايانات املالية للسنة ا* 

تطايق رريقة ة م دون أن ي ون لاذا التطايق آثر عطش  الك الربح وحقو  املساهمين  ان ر االيضاح ال اص3102ديسمبق 

 عن رريقة التوحيد التناسبي 
 
 رل30 احة ر م حقو  امللكية ةدال

 
 يعلى بف ل ر في ي الش: % 26م  ةيساة 3103م مقارنة بعام 3102 الك الدخل لعام  اعإرتاأهم اسااب 

الساةق،  ةالعام مقارنة%ر 02 شساة  ريا  مليون  07322 ةمالغ م3102 للعام الرفغيطك الربح ارتااع  ل0

%ر مقارنة ةالعام 3مليون ريا   شساة  161م ةمالغ 3102نريجة الرتااع ايرادات ال دمات للعام 

%ر مقارنة ةالعام الساةق، وذل  7مليون ريا   شساة  07393ساةق، وانخااض ت لاة ال دمات ةمالغ ال

م بسب  ملسجيل مالغ  يق نقدي و يق 3102عطش الر م من ارتااع املصروفات الرفغيلية خال  العام 

سرامارات مليون ريا  خسا ر انخااض متعلقة ةاالسرامارات نريجة اعادة تقييم ا 07012متكرر  دره  

 الفركة لك اسيا  ايرسل و أكسفس  خال  النصب اسو ل 
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م3102نوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهمي شركة االتصاالت السعودية لعام التقرير الس  
 

م ةمالغ 3102انخااض ال سا ر من االسرامارات املسجلة وفق رريقة حقو  امللكية خال  العام  ل3

مليون ريا  مقارنة ةالعام الساةق، كنريجة لعدم توحيد نتا ا شركة ايرسل بسب   يام  07162

  مفروع مفبقعر ال ارمية لك مجموعة ةفناريانا جك إ  إم القاةضةاملجموعة ةمرامعة اسراماراتما 

وما نتا عن  ةما لك ذل  رريقة إدارتما وتحديد مدى السيطرة الاعلية املفبقكة عطش هذه االسرامارات

فيما يتعلق ةحقو اا ةفناريانا  ذل  من تو يع ملعديل عطش االتاا ية مع ةاقك الفركا  لك مجموعة

 لمعالجة حصهما لك مجموعة إيرس  امش املجموعة ةالتو ب عنإيرسلل وعليه وعة الرفغيلية لك مجم

املجموعة بعكس حصهما من  والذي نتا عنه  يام م3102من الربع الااش   اةتدا  ةطريقة حقو  امللكية

مليون ريا   793والاالغة  3102سبتمبق  21الش  3102ريل اة 0 الك خسا ر مجموعة إيرسل للابقة من 

ل وكذل  عدم توحيد نتا ا شركة أكسفس  أ و  محتاظ بما للايعر ةدا   من الربع الااش  لعام يسعود

 م مقارنة ةالعام الساةقل3102

مليون ريا  مقارنة ةالعام  733ارتااع االيرادات اسخرى   من االيرادات واملصروفات اسخرىر ةمالغ  ل2

متعلقة ةصندو  ال دمة الفاملة ال اص  الساةق، والسب  الر في ي يعود الش ايرادات من مفارجع

 بميئة االتصاالت وتقنية املعلومات، والش ايرادات مايعات اسمالة وايرادات املفارجع الكايقةل

 مليون ريا  مقارنة ةالعام الساةقل 322انخااض ت اليب التمويل ةمالغ  ل2

 ةمالغ العمالت رة  اسعار فرو ات عن ناتجة محققة  يق خسا ر ملسجيل تم م،3102 العام خال  ل3

 العام خال  البقكية لليقة حدث الذي االنخااض الش يعود الر في ي والسب  ريا ، مليون  07033

  املجموعة مرابحات 

 وتتمال لك:
 

 البيان ) ماليين الرياالت(
 م3102

 موحدة

 1,561 قصيرة األجل 

 6,976 طويلة األجل

 8,537 األجمالي         
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 طك:وتاا يلاا كما ي
 

 اململكة العربية السعودية –  شركة االتصاالت السعودية -
م عطش ملسايالت تمويل عطش أسا  املراةحة من أحد فروع املصارة 3117تم ال صو  خال  الربع الرابع 

نقطة أسا ، مدة  1723املحلية ةماليزيا عطش أسا  معد  العا د املتااد  ةين الانوع املاليزية   كالياور ر + 

، وتالغ  يمة الرسايالت املستخدمة كما لك  031 التمويل
 
مليون ريا   611ل0م مالغ 3102ديسمبق  20شارا

 سعوديل 

م عطش ملسايالت تمويل عطش أسا  املراةحة من عدة ةنوع محلية، مدة 3111وحصلش الفركة لك أةريل 

، وتالغ  يمة الرسايالت املستخدمة كما لك  031التمويل 
 
مليون ريا   311ل9مالغ م 2013ديسمبق  20شارا

 سعوديل 

م عطش ملسايالت تمويل عطش أسا  املراةحة من عدة ةنوع محلية ةمالغ 3101كما حصلش خال  الربع الاالث 

 مل2013ديسمبق  20مليون ريا  سعودي لم يتم استخداماا حتى  111ل0

عدة ةنوع محلية، مدة م عطش ملسايالت تمويل عطش أسا  املراةحة من 3100كما حصلش خال  الربع الاالث 

، ةمالغ  031التمويل 
 
 مل2013ديسمبق  20مليون ريا  سعودي لم يتم استخداماا حتى  331ل3شارا

، وبلغش ملسايالت التمويلم بسداد اس ساط املستحقة من 3111ةدأت الفركة خال  الربع الرابع من عام 

مليون ريا  سعودي تم  132ل0ي، منما مليون ريا  سعود 733ل2م  3102ديسمبق  20املاالغ املسددة حتى 

 مل3102ديسمبق 20ملسديدها خال  االثني عفر شارا املنهمية لك 

 مليون ريا  سعوديل 6.433مالغ  3102ديسمبق  20وتالغ إممالك الرسايالت القا مة كما لك 
 
 

 اململكة العربية السعودية –)أول(  الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت -

ةمالغ   3102الفركة ةال صو  عطش تمويل اسالم   صيق اسمل من أحد الانوع التجارية لك ديسمبق   امش

 % ويتم سداده خال  سنةل3مليون ريا  سعودي  ةمعد  فا دة  ساياورر + 72

 مليون ريا  سعوديل   72مالغ  م 3102ديسمبق  20كما لك  و يالغ إممالك الرسايالت القا مة
 
 
 

 الكويت   دولة –( )ش.م.ك.م( VIVAالت الكويتية )شركة االتصا -

ةال صو  عطش تمويل عطش أسا  املراةحة من أحد الانوع   3101 امش الفركة خال  الربع االو  من عام 

سنوات  6مليون ريا  سعودير يتم سداده خال  7ل363مليون دينار كويتي  ما يعاد  31التجارية  ةمالغ 

عطش تمويل عطش أسا    3101كما تم ال صو  خال  الربع االو  من عام  . %3ل0وبمعد  فا دة  كاياورر+
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مليون ريا  سعودير،  يتم 7ل363مليون دينار كويتي  ما يعاد  31التور  من أحد الانوع التجارية  ةمالغ 

عطش  3102%ل كما تم ال صو  خال  الربع الااش  من عام 3ل0سنوات ةمعد  فا دة  كاياورر+ 6سداده خال  

مليون ريا   276مليون دينار كويتي ما يعاد   2ل31ملسايالت إ تمانية من أحد الانوع التجارية  ةمالغ 

%   الياوررل كما تم ال صو  خال  الربع الااش  من 2سنوات وبمعد  فا دة  3سعودير،  يتم سداده خال  

مليون دينار كويتي  ما يعاد   01عطش تمويل عطش أسا  املراةحة من أحد الانوع التجارية ةمالغ  3102عام 

 %ل3ل0سنوات وبمعد  فا دة  كاياورر+ 3مليون ريا  سعودير، يتم سداده خال  9ل023

مليون  172مليون دينار كويتي ما يعاد   7ل63مالغ  3102ديسمبق  20و يالغ إممالك الرسايالت القا مة كما لك 

 ريا  سعودير
  
 مملكة البحرين –م( ( )ش.م.ب.VIVAإس تي س ي البحرين ) شركة-

ةال صو  عطش تمويل عطش أسا  املراةحة من أحد الانوع   3103 امش الفركة خال  الربع الاالث من عام 

سنوات  1مليون ريا  سعودير، يتم سداده خال   107.4مليون دينار ةحريني  ما يعاد   1ل01التجارية ةمالغ 

 % ل0.65أشار  ةاياورر +  2وبمعد  فا دة 

عطش تمويل عطش أسا  املراةحة من أحد الانوع التجارية  3103ل صو  خال  الربع الاالث من عام كما تم ا

سنوات ةمعد   3مليون ريا  سعودير، يتم سداده خال  1,057مليون دينار ةحريني  ما يعاد   105.6ةمالغ 

 % ل0.60أشار  ةاياورر +  2فا دة 

مليون دينار ةحريني ما يعاد   2ل006مالغ  3102يسمبق د 20و يالغ إممالك الرسايالت القا مة كما لك 

كما يتضمن الجل   يق املتداو  من املراةحات والقروض عطش مراةحات إسالمية مليون ريا  سعودير،1,157

 مليون ريا  سعودي مقاةل رهن أ و  ثاةتةل 001ةحوالك 
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 ركة مع و ب مومل لاا وبيان أساابما:  ةيان ةقيمة املاالغ الن امية املستحقة واملدفوعة من  ال الف

 بيان 

  

 ماليين الرياالت

 السعودية
 الوصف

 السبب

  

 4,061 الرسوم الحكومية
 ألحكام التراخيص املمنوحة 

ً
ما يتم سداده أو تحميله على الفترة وفقا

 ورسوم استخدام الطيف الترددي
ً
 .للشركة مقابل تقديم الخدمة تجاريا

 متطلب نظامي

 3,762 باحأنصبة أر 

ما يتم سداده أو تحميله على الفترة كتوزيعات أرباح للحكومة والجهات 

شبه الحكومية )صندوق االستثمارات العامة واملؤسسة العامة للتقاعد 

 .واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(

 متطلب نظامي

 021 التأمينات االجتماعية
 أل 

ً
اململكة في حكام نظام العمل ما يتم سداده أو تحميله على الفترة وفقا

 العربية السعودية.
 متطلب نظامي

الزكاة و ضريبة 

 االستقطاع و أخرى 
201 

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

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

واملدفوع إلى  إجمالي املستحق

الجهات الحكومية وشبه 

 الحكومية

8,554 
تمثل املبالغ النظامية املستحقة واملدفوعة لحكومة اململكة العربية    

 .السعودية
  

  

  عن طريقة التوحيد التناسبي 
ً
 تطبيق طريقة حقوق امللكية بدال

 لطريقتتتتة كانتتتتش املجموعتتتتة ملعتتتتالج وتوحتتتتد استتتتراماراتما لتتتتك املفتتتتارجع املفتتتتبقكة لتتتتك  وا 
 
ماتتتتا املاليتتتتة املوحتتتتدة وفقتتتتا

لتتك ظتتل عتتدم ملغطيتتة ذلتت  لتتك املعتتاييق الصتتادرة متتن  20التوحيتتد التناستتبي، ةمتتا يتوافتتق متتع املعيتتار التتدولك ر تتم 

م  تتام مجلتتس معتتاييق املحاستتاة الدوليتتة ةإ تتدار 3100متتايو  03الايئتتة الستتعودية للمحاستتاين القتتانونيينل لتتك 

والتتذي تضتتمن إلغتتا  تطايتتق رريقتتة التوحيتتد  20كاتتديل للمعيتتار التتدولك ر تتم  00املعيتتار املحاستتبي التتدولك ر تتم 

 متن 
 
 عنمتا رريقتة حقتو  امللكيتة إةتتدا ا

 
  مل3102ينتاير  0التناسبي واستتخدام ةتدال

 
وعليته فتإن املجموعتة ةتد ا

م وبتتأثر رم،تتك،  امتتش ةتطايتتق رريقتتة حقتتو  امللكيتتة عطتتش مفتتارجعاا تحتتش الستتيطرة املفتتبقكة 3102متتن عتتام 

 ملعيتتتتار ر تتتتم و 
 
 املحاستتتتاة عتتتتن االستتتترامار وفتتتتق رريقتتتتة حقتتتتو  امللكيتتتتةر الصتتتتادر عتتتتن الايئتتتتة الستتتتعودية  06فقتتتتا

 للمحاساين القانونيينل
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وفيما يلي إيضاح يبين  مقارةية مهين دنيود تياامري املركيي املياخي واليوقب  عيو وتبيب ت بييا معييار امل ا يبة  ي  

 :الا تثمار وفا طريقة حقوق امللكية لفترة املقارةة

(بماليين الرياالت السعودية)  
 

2132ديسمبر  13السنة املنتهية في   
 

  
 بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية

 
يقة حقوق امللكيةقبل تطبيق طر   

 

  
( معدلة)   

   

      
 إيرادات الخدمات

 
44,547 

 
75,161 

 
 إجمالي الدخل

 
27,262 

 
11,785 

 
 صافي الدخل

 
5,256 

 
5,256 

 
 إجمالي ألاصول 

 
82,717 

 
335,514 

 
 إجمالي الخصوم

 
13,121 

 
75,115 

 
 إجمالي املرابحات والقروض

 
33,167 

 
11,842 

 
 حقوق املساهمين

 
73,115 

 
73,115 

 
  327126  377521  صافي التدفق النقدي التشغيلي

(327812)  صافي التدفق النقدي الاستثماري    (57241)   

(47585)  صافي التدفق النقدي التمويلي   (47272)   

(27168)  صافي التدفق النقدي    (37465)   

  67785  17682  النقد والنقد املماثل أول الفترة

د والنقد املماثل أخر الفترةالنق   37634  77321  

 العقوبات والجزاءات والقيود الاحتياطية

 ود م  القرارات ضو شركة الاتصاالت ( CITC)اصورت لجنة الفصب في هيئة الاتصاالت وتقنية املعلومات 

تصاالت الصادر م  السعودية، ولن ترك  الشركة لهذه القرارات دب تظلمت  لى ما ورد فيها دناًء  لى ةظام الا

املقام السامي، وتتنوع ا باب القرارات الصادرة م  لجنة الفصب، فبعضها يتعلا دكيفية إصوار شرااح 

الاقر يتعلا دما ينسب للشركة م  تقوين  روض غنر معتموة م  الهيئة،  الاتصال مسبقة الوفع، والبعض

 م  القرارات املتعلقة  شكاوى العمالء والري ترى الهيئة أ  الشركة تتأقر في الرد  ليها، 
ً
حيث كما يوجو  عضا

ية تورها م، دقيمة اجمال3102تضية، حرى نهاية العام املاخي ( 110)دلغ  ود القرارات الصادرة ضو الشركة 

 لنظام الاتصاالت درفع د اوى إدارية امام .  تماية وقمسن  مليو  ريال( 151)
ً
كما أ  الشركة تامت ا تنادا

 :لل ع  في ترارات لجنة الفصب حيث صور م  ديوا  املظالن الاحكام التالية( ديوا  املظالن)امل كمة الادارية 

 دقيمة اجمالية تورها ( 03)ة دلغ  ود الاحكام الادتوااية الصادرة لصالح الشرك .0
ً
، (25.352.111)حكما

 .قمسة وثالثو  مليو  ومااتا  وثالثة وقمسو  الف ريال

، (5.011.111)حكما  دقيمة اجمالية تورها ( 3)دلغ  ود ألاحكام النهااية الصادرة لصالح الشركة  .3

 .قمسة مالين  ومااة و تة و تو  الف ريال

 دقيمة اجمالية تبلغ ( 03)الصادرة ضو الشركة فعودها  أما ما يتعلا دامحكام النهااية .2
ً
( 202.111)حكما

 .ثالثمااة وثالثة واربعو  الف ريال
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 املخاطر املحتملة 

 مخاطر التشغيل-

يخلتتتتتو أي  طتتتتتاع ا تصتتتتتادي متتتتتن مختتتتتارر محتملتتتتتة، والشتتتتت  أن هنتتتتتاع بعتتتتتض املختتتتتارر التتتتتتت   تتتتتد ملعتتتتتتترض عمتتتتتل  ال 

 لتطتتتتورات  طتتتتاع االتصتتتتاالت التتتتذي يفتتتتاد تطتتتتورات ستتتترجعة ، ويمكتتتتن تل تتتتيص أهتتتتم 
 
االتصتتتتاالت الستتتتعودية وفقتتتتا

ختتتدمات متميتتتتلة قخيص ةتتتدخو  مفتتتغلين إفبقا تتتيين وارتاتتتاع حتتتدة املنافستتتة، وال امتتتة إلتتتش تتتتوفيق بتتتاملختتتارر لتتتك ال

 لكايتتتتتر متتتتن الفتتتتركات   ومتنوعتتتتة
 
ذات متتتتودة عاليتتتتة للعمتتتتال ، والتطتتتتور التقنتتتتي الستتتترجع التتتتذي أ تتتتاح يفتتتت ل تحتتتتديا

العاملتتتة لتتتك  طتتتاع االتصتتتاالت ، حيتتتث يجتتت  عليمتتتا املستتتارعة ةتبنتتتت  تقنيتتتات مديتتتدة ذات ت لاتتتة عاليتتتة  تتتد تحتمتتتل 

ى املجموعتتتة أختتتذت ذلتتت  بعتتتين االعتاتتتار عنتتتد ةنتتتا  مختتتارر مرتاعتتتةل والشتتت  أن االتصتتتاالت الستتتعودية وعطتتتش مستتتتو 

 إسبقاتيجياتما، ةما يضمن املحاف ة عطش مركلها الريادي وم انهما لك السو  املحلية والدوليةل

 املخاطر املالية-

 :مخاطر القيمة العادلة

مطلعتة ورا اتة لتك هك املالغ الذي يمكن أن تتم ةه ماادلة أ تل أو ستداد إلتتتلام ةتين أرتراة القيمة العادلة 

 20إن القيمتتة املستتجلة ل تتل اسدوات املاليتتة تقتتارب  يمهمتتا العادلتتة كمتتا لتتك عادلتتةل  التعامتتل وبفتتروط ملعامتتل

 واملافنة لك ما يأمل :م 3103و  م 3102 ديسمبق

  ملعتبق القيمة العادلة ل ل من النقد وما يماثله، حساةات املدينين والدا نين واسر دة املدينة

 خرى مقاربة للقيمة املسجلة نريجة لطايعة فبقتما  صيقة اسمللوالدا نة اس 

  سسعار  لك اسسوا  اليفطةملسرند القيمة العادلة لألسام 
 
 السو ل وفقا

 ملسرند القيمة العادلة للسندات ال  ومية والقروض عطش التدفقات النقدية املخصومةل 

 عتتتن ال ملعتقتتد اإلدارة أن القيمتتتة العادلتتتة للمومتتتودات واملطلوبتتت
 
ات املاليتتة ال ا تتتة ةاملجموعتتتة تختلتتتب كايتتتترا

  يمهما الدفبقيةل

 :مخاطر معدالت العوائد

رات لتتك معتتدالت العوا تتد لتتك الستتو  عطتتش املركتتل املتتالك للمجموعتتة وتتتدفقاتما تهتتك مختتارر متعتتددة تتعلتتق ةتتتأثيق التغيتت

فق النقتتتتدي املحصتتتتل والتتتتتدفق النقديتتتتةل وتتتتتدير املجموعتتتتة تتتتتدفقاا النقتتتتدي عتتتتن رريتتتتق مرا اتتتتة التو يتتتتش ةتتتتين التتتتتد

النقدي املستخدمل ويتتم استرامار الاتا ض النقتدي لليتادة دختل املجموعتة متن العوا تد متن ختال  أر تدة يحتتاظ 

 بما كمراةحة وودائع  صيقة ورويلة اسملل إال أن مخارر معدالت العوا د لك هذا ال صوص ال ملعتبق موهريةل
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   :مخاطر تغير أسعار الصرف

تقتتتتوم اإلدارة رات لتتتتك أستتتتعار  تتتترة العمتتتتالت اسمنبيتتتتةل تتغيتتتتق لتتتتك  يمتتتتة اسدوات املاليتتتتة بستتتتب  التغيتتتتهتتتتك مختتتتارر ال

أستتتعار  تتترة العمتتتالت اسمنبيتتة والتتتدخو  لتتتك اتاا يتتتات تحتتتوط عنتتد ال امتتتة، لل تتتد متتتن مختتتارر  تقلاتتتات ةمرا اتتة

ملة اسساستية التتي تتعامتل ملغيق أسعار الصرة ، كما أن العملة الرسمية للمجموعة هك الريا  السعودي وهو الع

 وبمامش بسير مقاةل الدوالر اسمري  ل
 
 بما املجموعة وسعره ثاةش حاليا

 :مخاطر االئتمان

هتتتتك مختتتتارر عتتتتدم  تتتتدرة اسرتتتتراة اسختتتترى عطتتتتش الوفتتتتا  ةالبزاماتمتتتتا تجتتتتاه املجموعتتتتة ممتتتتا يتتتتؤدي إلتتتتش تكاتتتتد املجموعتتتتة 

ملجموعة ملخارر تركل املديونيتة بفت ل ر فيت ي متن اسر تدة ل سارة ماليةل وتت ون اسدوات املالية التي  د ملعرض ا

النقدية وحساةات املدينينل تقوم املجموعة ةإيداع أر دتما النقدية لك عدد من املؤسستات املاليتة ذات القتدرات 

اال تمانيتتة العاليتتة وتااشتتر سياستتة لل تتد متتن حجتتم أر تتدتما املودعتتة لتتك كتتل مؤسستتة ماليتتةل وال ملعتقتتد املجموعتتة 

د مختتتتتارر عتتتتتدم كاتتتتتا ة كايتتتتتقة متتتتتن هتتتتتذه املؤسستتتتتات املاليتتتتتةل وال ملعتقتتتتتد املجموعتتتتتة أعمتتتتتا عر تتتتتة ملختتتتتارر تركتتتتتل ةومتتتتتو 

 لقاعتتتدة مفتتتبقكيما املتنوعتتتة  ستتتكنية، مانيتتتة، مؤسستتتات تجاريتتتة 
 
املديونيتتتة لتتتك متتتا يتعلتتتق ةحستتتاةات املتتتدينين ن تتترا

 ديدة لكبقى ومؤسسات عامةر التي ملعمل لك مجاالت عمل متنوعة موةعة عطش منارق ع

 :مخاطر السيولة

هتتتك مختتتارر ملعتتترض املجموعتتتة لصتتتعوبات لتتتك ال صتتتو  عطتتتش اسمتتتوا  الالةمتتتة ملقاةلتتتة االلبزامتتتات املرتاطتتتة ةتتتاسدوات 

املاليةل تدار السيولة عن رريق التأكد بف ل دوري من توفرهتا ةمقتادير كافيتة ملقاةلتة أيتة البزامتات مستتقاليةل وال 

 ر موهرية متعلقة ةالسيولةلملعتبق املجموعة أعما عر ة ملخار

 

 سياسة الشركة في توزيع األرباح

ر من الن ام اسسا  ي لفركة االتصاالت السعودية عطش توةجع أرباح الفركة الصافية السنوية 22تنص املادة  

 بعد خصم مميع املصروفات العمومية والت اليب اسخرى عطش الومه ايمل : 

 وين احتيار  ن ام ، ويجوة للجمعية العامة العادية و ب هذا % من اسرباح الصافية لت01يجن   -0 

 ةأن هذا االحتيار   د ةلغ ال د اسعطش الن ام  
 
 لكالتجن  متى ةلغ االحتيار  املذكور نصب رأ  املا  علما

  لم ولذل  تم و ب التجنف 3101عام 

شساة من اسرباح الصافية لت وين للجمعية العامة العادية، ةنا  عطش ا بقاح مجلس اإلدارة، أن تجن   -3

 احتيار  اتااقك وتخصيصه لغرض أو أ راض معينةل

 %ر من رأ  املا  املدفوعل3يوةع من الااقك بعد ذل  دفعة أولش للمساهمين ملعاد    -2
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يخصص بعد ما تقدم شساة مئوية من الااقك تحددها الجمعية العامة مل افأة مجلس اإلدارة عطش أال تتجاوة  -2

%ر  نصب لك املا ةر من  الك اسرباح بعد اال تطاعات الساةقة، ويوةع الااقك بعد ذل  عطش املساهمين 3ل1 

 كحصة إ افية لك اسرباح مع مراعاة ما تصدره وةارة التجارة من ملعليمات لك هذا الفأنل

اسرباح املقرر  ر من الن ام اسسا  ي لفركة االتصاالت السعودية، عطش أن يتم توةجع45كما تنص املادة  

 
 
توةجعاا عطش املساهمين لك امل ان واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة عطش أال يتجاوة موعد توةجع اسرباح شارا

 من تاريخ إ رار الجمعية العامة للتوةجعل

ت يتو تتتتتب توةجتتتتتتع اسربتتتتتتاح عطتتتتتتش اسربتتتتتاح املحققتتتتتتة وتتتتتتتدفقات الفتتتتتتركة النقديتتتتتة والتو عتتتتتتات املستتتتتتتقالية لالستتتتتترامارا

الر فستتة واالستتترامارات لتتك أعمتتتا  مديتتتدة متتع اسختتتذ لتتتك االعتاتتار أهميتتتة املحاف تتة عطتتتش و تتتع متتالك  تتتوي ملقاةلتتتة أي 

ملغييتتقات لتتتك الو تتتع العتتتام أو أي ملغييتتتقات هامتتتة لتتتك   طتتتاع االتصتتتاالتل و تتتد اعتتتتادت شتتتركة االتصتتتاالت الستتتعودية 

 ةصتالك اسربتاح املحققتة و 
 
 تالك التتدفق النقتديل وبتالر م متن تو تع الفتركة عطش  رة أرباح ربعيتة مجليتة مقارنتة

توةجتع أربتتاح ستتنوية بفتت ل رب،تتك للمستتاهمين، إال أنتته ال تومتد أيتتة  تتمانات لتوةجتتع اسربتتاح بفتت ل مستتتمر، كمتتا ال 

يومد  مانات لقيمة اسرباح املوةعة لك كل عام، كما  د تتغيق سياسة توةجع اسرباح من و ش يختر، ويتتم توةجتع 

 قدية ةالريا  السعودي لاسرباح الن
 

 املساهمة في الناتج الوطني  

م وحتتتتى عمايتتتة العتتتام 3111ةلتتتغ إممتتتالك مستتتاهمة شتتتركة االتصتتتاالت الستتتعودية لتتتك النتتتاتا املحطتتتك التتتورني منتتتذ عتتتام 

مليار ريا  ويمال هذا املالغ الرستوم ال  وميتة املدفوعتة للدولتة ونصتف  الدولتة متن اسربتاح  120من أكثق  م3102

 ةلالسنوي

 

 التوجهات اإلستراتيجيه  -ج 
 من محورها اسسا  ي  العميل  مع حر اا الدا م عطش تقديم 

 
وا لش الفركة تومااتما االسبقاتيجية انطال ا

تجربة مميزة ل افة شرا ح العمال  ل و د تايش الفركة اسبقاتيجيات مستقالية تواك  التطورات املرسارعة لك 

تواةن ةين ةروة حامات ومتطلاات مديدة لعمالئما ةمختلب شرا حام، وذل  عالم االتصا  الر مي، وتحقق ال

 عبق البقكيز عطش اسولويات التالية:

  للنطا  العريض وكس  فرص النمو لك السو  من خال  التومه الجيل الجديد تقديم خدمات الريادة لك

 اسفراد والسكنيلقطاعك  دمات الاملت امل لك تقديم 

 اإل تصاد الر مية  طاع اسعما ، و يادة النمو لك تقديم خدمات اسعما  فيما يخص املحاف ة عطش رياد 
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  للعمال مت اِملة تجربة التمّيز لك تقديم  

 االسرامار اسمال لك الانى التحتية للمحاف ة عطش  يادة تكنولوميا االتصاالت 

  تحقيق الكاا ة والاعالية الرفغيلية 

 

  املشتريات – د
 للو و  إلش اعطك املستويات واملعاييق العاملية شاد  طاع املفب

 
 كايقا

 
قيات لك شركة االتصاالت السعودية تحوال

م، للعمل عطش ملعليل خاض ت اليب املفبقيات 3102لك العملل و د تم ملعيين  ياده مديده للقطاع لك عمايه 

مسؤليه  الدور الش مامه اووالنموض ةالقطاع من الدور ال الك املتمال ةاملسؤليه االداريه وتحويل هذا 

اسبقاتيجيه لك من ومة عمل الفركة عبق ةرناما التحو ، مع االهتمام ةاستمرارية اعما  املفبقيات و مان 

 .مصال  الفركه

ولتحقيق هذا الادة، فقد تم و ع ماادرات لاذه التوماات الجديدة، وو ع إمرا ات وان مة حوكمة مديدة  

تحقيق ودعم تنايذ اسبقاتيجيات الفركة للنمو لك االيرادات وبالتالك الربحية عبق م ل3102لتطايقاا خال  العام 

تقديم ال دمات لك الو ش املطلوب وتحسين وتنمية  اعدة اإلمداد املحلية لضمان استمرارية االعما  لك خضم 

 الش عم
 
ل تقييم شامل التغييقات املستمرة لك سو  االتصاالت، كما عمدت شركة االتصاالت السعودية ايضا

ق اهدافاا يتحقلك االتصاالت السعودية ملساندة للموردين العامليين واملحليين الختيار االشس  واالكثق  دره 

 ل مو عاا التنافي يليوملعل 

 

 املوارد البشرية  – ه
 اسساسية واملساندة بف ل دوري  طاعاتما  ملعمل الفركات املتقدمة لك  ناعة االتصاالت عطش إعادة هي لة 

للتعامل مع تحديات السو  والتي أملهما الضرورة املتمالة لك ملعدد واملساع نطا  ال دمات التي تقدماا تل  

   الفركات وسعيما ال افث نحو التطوير والتحديث ومواكاة التطلعات املستمرة لعمالئمال

العاملية عطش اختيار وبمذا ال صوص فقد عملش اإلدارة التنايذية للفركة وبالتعاون مع أحد ةيوت ال بقة 

 إلعادة هي لة الفركة ومعلاا أكثق تمحورا حو  عمالئما 7 من خال  ةنا  
 
أشس  أش ا  التن يم اإلداري تمايدا

هي ل تن يمي مديد يمٍكن الفركة من تحقيق تومااتما اإلسبقاتيجية وجساعدها عطش فام احتيامات مميع 

التي تلبي احتياماتمم وتو عاتمم ورموحاتمم ةمستوى مرتاع شرا ح عمالئما وتقديم حلم متنوعة من ال دمات 
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من الكاا ة والااعليةل والذي سيّمكن إدارة الفركة ةإذن للا 7 من العمل ةروح الاريق الواحد لتحقيق 

 اسهداة اإلسبقاتيجية العليا للفركةل 

ةاإلعالن عن شا طك املستوى  م3102و  د ةدأ تطايق الاي ل التن يمي الجديد خال  الربع الااش  من العام 

 لم3102 اسو  و الااش  ، و تاعه اإلعالن عن شا طك املستوى الاالث و الرابع خال  الربع اسخيق من العام

وبغرض تاعيل الاي ل الجديد ونقله إلش حيز التنايذ ، فقد تم الاد  كذل  لك مفروع لو ب وتقييم 

هذا املفروع مجموعة من املحاور وعطش رأساا اسو اة الوظا ب عطش املستوى الكطك للفركةل وسيغط  

الوظياية ملختلب مستويات الوظا ب الاي لية7 واملسارات الوظياية لانا  القيادات الواعدة إلش مان  حلمة 

ميّسقه من سياسات املوارد البفرية والتي ستمكن ةإذن للا إدارة الفركة من تحايز الكاا ات الواعدة 

 واالحتااظ بمال

%، حيث تمش عن رريق ةراما السعودة  91و د حققش شركة االتصاالت السعودية شس   سعودة   اربش الت 

والتوظيب والتطوير امليسجمة مع تومااا نحو اسرامار القدرات والطا ات الورنية الفاةةل ولك س،ك الفركة 

 لبقاما التالية:إلش رفع كاا ة املوظاين، وتحسين أدا  القوى العاملة، ركلت الفركة عطش ا

 برنامج تدريب وتطوير املوارد البشرية 

مقعد  06,322متدرب من موظا  الفركة ةمجموع  11,069دورة تدريبية استااد منما  1,391تم عقد 

 3,543ر استااد منما WebExورشة عمل ةتقنية الوياكس   112تدريبي مناذ، ةاإل افة لذل  تم عقد 

 موظبل

 وطنية برنامج توظيف الكفاءات ال 

كما تم  ،  م3103% عن العام 211و ذل  ةليادة تقدر ب  م3102وظياة للتوظيب خال  العام  231تم إتاحة 

الستقطاب الكاا ات الورنية من خريجك ةرناما خادم  تنايذ العديد من حمالت التوظيب املحلية و ال ارمية 

 جك وخريجك الجامعات املحليةلال رمين الفرياين املل  عادللا ةن عادالعليل لالةتعاث ال ار 

 برنامج قروض املوظفين 

 31ل01270017019موظب ةمالغ  13م 3102استمر تنايذ ةرناما القروض السكنية واستااد منه خال  عام 

 ريا ل 273937333موظب ةمالغ  09ريا ل وبرناما  روض السيارات و استااد منه 

 برنامج صندوق التكافل االجتماعي 

تصاالت السعودية لك تبنيما لصندو  الت افل االمتماعك والذي أمدة لتنمية أوا ر اسخوة استمرت شركة اال

والتعاون والت افل للمفبقكين من ميسوب  الفركة واملساهمة لك تذليل ما  د يعبقض ةمالئمم لك العمل من 

وتقديم القروض   عوبات معففية، ويقوم الصندو  عطش تقديم اإلعانات املادية  يق املرتجعة للمستحقين
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مليون ريا  سعودي لك السنة اسولش من  ”5“  ال سنة املرتجعة للمفبقكين ةالبقناما، وساهمش الفركة ةمالغ

 ريا  سعوديل    مليون 3تأسفس الصندو  و دعم سنوي  دره  

 رض حسن ةمالغ  176ريا  و  072717111منحة ت افلية ةمالغ  023 دمش الفركة   م3102وخال  العام 

  ل ريا  0372397310

 

 االجتماعية  املسؤولية - و

ا ةأهمية   مع دورها االمتماعك، إيمان 
 
ملساهم مجموعة االتصاالت السعودية لك تنمية املجتمع وأفراده اشسجاما

التااعل مع احتيامات املجتمع وخدمته ودعم أشفطته؛ لتحقيق التنمية الفاملة املستدامة، عبق دعم ورعاية 

ماعية وال يقية، سوا  ةالتعاون مع الجاات  احاة البقناما، أو عبق إرال  املاادرات التي تص  لك البقاما االمت

 هذا االتجاه، والتي من شأعما إحداث اسثر اإليجاب  الذي ينعكس أثره عطش الائات املسهمدفة ةاملجتمعل

وتطايق سياسة الفاافية وتدرع االتصاالت السعودية أن مااوم املسئولية االمتماعية يعني االناتاح 

واإلفصاح وااللبزام ةضواةر إدارية متميزة، وكذل  ملعني االستمرار لك تطوير عال تنا مع عمال نا، كما عمتم 

 ةاملوظاين وتحايزهم وكذل  االهتمام ةالافئة واملجتمعل

 ةالعديد من املساهمات واليفارات املجتمعية التي3102ولك هذا اإلرار، كان عام 
 
 دمهما الفركة  م حافال

 للمساهمة لك تنمية املجتمع، من أهماا ما يطك:

  تايش الفركة ا دار أو  كتف  إرشادي من نوعه مخصص لائة الصم يحمل عنوان ''خدمات

االتصاالت ةلغة اإلشارة لائة الصم''، وأمدة إلش تاقيب موظا  املايعات ةكياية معرفة ال دمة التي 

وهو ةمااةة ماادرة لدما ذوي االحتيامات ال ا ة لك املجتمع من يحتاماا العميل من هذه الائة، 

خال  ارالعام عطش كل مديد لك خدمات االتصاالت، وير د الكتف  مختلب املصطل ات ال ا ة ةت 

االتصاالت السعودية وال دمات التي تقدماا ةلغة اإلشارة، التي ملسال عطش املوظب تلاية احتياج هذه 

لكتف  عطش مميع م ات  وفروع الفركة؛ ليتمكن مميع موظا  املايعات الائة، و د تم توةجع ا

 ةالفركة من خدمة عمال  هذه الائةل

   ر 2ومن منطلق ما حانا عليه الدين اإلسالم  لك التعامالت والت افل االمتماعك، ن مش الفركة

لعديد من حمالت للتبقع ةالدم، تحمل شعار   طرة من دم  تنقذ حياة إشسان ، ةالتعاون مع ا

 منما ةالاوا د الص ية واالمتماعية لاذا العمل، ومفاركة موظايما إلخواعمم 
 
املسرفايات، إيمانا

ودعما لانوع الدم ، و د تجاوة عدد املتبقعين هذا  -شااهم للا –املرض ى واملصاةين ةاملسرفايات 

 ر متبقع من موظا  الفركةل311العام أكثق من  
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  وث التاريخك والفعبي للمملكة العربية السعودية، ساهمش الفركة لك رعاية ولك مان  االهتمام ةاملور

ا منما ةأهمية دعم الاقافة والبقاث الورني، إلش 31املارمان الورني للبقاث والاقافة  الجنادرية  ر، إيمان 

مان   رورة ت امل اسدوار ةين القطاع ال اص والقطاعات ال  ومية، وهك خطوة ملعكس الدور 

 الذي تلعاه الفركة لك ال راع الفعبي والاقالك الذي يعففه املجتمع السعوديل الورني

  ول دمة مؤسسات العمل ال يقي ةاملجتمع، دشيش الفركة ر م التبقع ال اص لجمعية مودة اليسا ية

ر من أمل تاعيل ماود الجمعية وبرامجاا نحو توعية املجتمع 3113ال يقية لل د من الطال  وآثاره  

 لجمعية وأهدافااةدور ا

  وساهمش الفركة لك شفر حملة توعوية لصال  ممعية افتا  ا طراب ال ركة وملفرش االنرااهر تتضمن

نصا ح تاقياية وتوعوية تمدة إلش شفر الوعك ةين اسسر وأفراد املجتمع عن هذا املرض والطر  

ال دمات  لام ةتقديم أفضلالسليمة للتعامل معه، وكياية معرفة اسراا  املصاةين ةه وتوفيق الدعم 

  .الاحاية والعالمية للمصاةين

  وبادرت االتصاالت السعودية ةافتتاح أو  مكت  من نوعه ةاململكة العربية السعودية مخصص لائة

الصم من ذوي االحتيامات ال ا ة، وذل  لك نادي الصم ةالرياض، ويقدم خدمات الفركة املختلاة 

اس فئة الصم، لك لاتة اشسانية تبقة االهتمام ةجان  الرعاية مليسوب  النادي عبق موظاين من ن

 والعناية ةذوي االحتيامات ال ا ة لك مجتمعنال

  وكان سةنا  وبنات موظا  الفركة مان  من اهتمامات الفركة، حيث تم تن يم عددا من دورات

اين الااش  والاالث التأهيل الختاار القدرات العامة   يا ر للطالب والطالاات الذين يدرسون ةالص

 الاانوي وذل  لل صو  عطش معدالت عالية تؤهلام لدخو  الجامعاتل 

  وكجل  من مسؤوليهما تجاه موظايما،  امش الفركة ةرن يم حملة داخلية لتوعية ميسوبيما ةال دمات

التصاالت املت املة التي تقدماا لام، ورافقهما حملة ليفر كتف   سنكم مل  منار، والذي يبقة اهتمام ا

 السعودية ةميسوبيمال

  كما دعمش الفركة  ةرناما خر مساندة الطالر، التابع لبقناما اسمان اسسري ةإدارة الفؤون

، وتقديم خدمات م افحة العنب اسسري الص ية ةوةارة ال ر  الورني، حيث أمدة البقناما الش 

االسرفارات املجانية لألراا  واليافعين دون سن الاامنة عفرة، و امش الفركة لك هذا الفأن ةيفر 

حملة توعوية عن البقناما، واملفاركة لك  مؤتمر خر مساندة الطال  ةأورا  عمل تتضمن الجوان  

  ر الطال، والجوان  اسخرى االسرفارية والتوعوية واالعالميةلالانية التي  دمهما الفركة ل

http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&highlight=1&sectionid=1&id=13994


  

 

30 
 

م3102نوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهمي شركة االتصاالت السعودية لعام التقرير الس  
 

  ،شاركش الفركة ملعايقا عن مسؤوليهما االمتماعية لك عدة حمالت، كان هدفاا املجتمع وأمنه وسالمته

 من أةرةها:

 حمالت ص ية وتوعوية للجمعيات الغيق ربحيةل 

 ال ملة التص يحية ملخالا  ن ام  اإل امة والعملل 

  اإلعالمية التوعوية لضيوة الرحمن  الحج عاادة وسلوع حضارير لتوعية الحجاج ص يا ال ملة

 وتوميميا سدا  مناس  الحج وفق خطة السيق املقررةل

 حملة التوعية ةال ااظ عطش الافئة وسالمهما ةاملفاركة لك يوم اسرضل 

 وعية املرورية، وال د من حملة توعية ةمناساة أساوع املرور ال ليجك، للمساهمة لك رفع مستوى الت

 السلوكيات ال ارئة عند  يادة املركاات واستخدام الطريق بف ل عامل

  حملة توعية ةمناساة أساوع النزيل ال ليجك املوحد، لتوعية املجتمع ةأهمية االهتمام ةنزال  السجون

 ورعايهمم ليعودوا أعضا  نافعين  ال ين ملجتمعام وورنممل

هما االمتماعية نابع من  يم أخال ية راا ة تانى عليما اسبقاتيجياتما وخططاا وأهدافاا إن أدا  الفركة ملسئولي

 ويتم تبنيما لت ون احد روافد تنايذ خطر التنمية ةورننا الغالك للرقك ةالارد وأسرته ومجتمعهل

 

 خدمة حجاج بيت هللا الحرام  - ز  
 اس ي اليضاهى خبرة ومهنية االتصاالت السعودية في الحج اثمرت موسم قي

حققش االتصاالت السعودية درمات عالية من النجاح لك مواكاة موسم حج العام ال الك، واظارت مؤشرات 

 اشسياةية واض ة ل ركة االتصاالت خال  أيام الحج لك مكة املكرمة 
 
حركة االتصاالت ونقل الايانات أر اما

 
 
 مل وظا

 
لك استاادة حجاج ةفش للا ال رام من خدمات  واملفاعر املقدسة، ور دت لك هذا الصدد ارتااعا

النطا  العريض  السل   والالسل   ، مقارنة ةناس الابقة العام املاض ي، مع تركيزها عطش ملعليل املحطات 

 .القاعدية للجيل الاالث والرابع ةأعداد إ افية وبيس  متااوتة عن العام املاض ي

 بعدد مستخدم  التجوا  الدولك  ور د مركل املل  خالد للتحكم ةالفاكة الورنية
 
 ملموسا

 
ةالرياض ارتااعا

عطش شاكهما، وخا ة لك املنطقة املركلية لل رم امل   الفريب، ولك مختلب احيا  مكة املكرمة واملفاعر ، 

ووفرت الفركة خدماتما لك موا ع املخيمات ومع تحركات  يوة الرحمن والقا مين عطش خدمهمم من مؤسسات 

التي  4Gو  3Gالداخل، ومميع الجاات ال  ومية وال ا ة، وكان للدعم الكايق لفا ات  روافة وحمالت

 لك رفع الطا ة االسريعاةية لل دمات الصوتيه و خدمات 
 
أ افهما االتصاالت السعودية للفاكة هذا العام، دورا



  

 

31 
 

م3102نوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهمي شركة االتصاالت السعودية لعام التقرير الس  
 

ة إلش املفاعر من و إلش مكة الايانات ، مع البقكيز عطش دعم الفاكة وملعليلها عطش رر  السيارات واملفاة املؤدي

املكرمة إ افة إلش املوا ع الجالية، وكان ملئات املحطات القاعدية ال دياة لدعم شا ات الجوا ، مع البقكيز 

 لك نجاح املوسم، وخا ة أن ذل   د شمل أعما  التطوير  4Gو  3Gعطش تميئة الدعم الالةم لفاكتي 
 
، دورا

جع الكبقى والتوسعات الجارية لك املنطقة املركلية لل رم امل   الفريب، و التي مرت هذا العام، وخا ة للمفار 

 املقدسة ومفروع  طار ال رمين وأةراج مفعر منى والجسور واسناا ل املفاعر

 فرقة ميدانية لخدمة حجاج بيت هللا الحرام 021

رام لحج هذا العام، آالة من ميسوب  االتصاالت السعودية ةالرفرة ةخدمة حجاج ةفش للا ال  3أسام 

وتقديم خدمات الفركة لك مكة املكرمة واملدينة املنورة واملفاعر املقدسة واملنافذ الر فسة الجوية والاحرية 

والبقية، مما ساعد عطش تحقيق شس  عالية من النجاحات ةطايعة عمل ال تتجاوة اساوع، ولك ظروة رايعية 

طر روارئ مت املة للحج ملواماة اي رارئ للفا ات عطش مالية ومحدودة ةمساحة شرعية، وتضع الفركة خ

فر ة ميدانية  011مدار الساعة ل دمة الحجاج والقا مين عطش خدمهمم من مختلب القطاعات، من خال  

 مالت لاذا الغرضل

 سعة شبكات الجوال وتغطية توسعات الحرم املكي 

االتصاالت ل دمة عمالئما، من حجاج ةفش و اش االتصاالت السعودية مختلب التطورات ال دياة لك عالم 

،  0222ر ملكة املكرمة واملدينة املنورة مع موسم حج 4Gللا ال رام، لك ظل ملغطية شاكهما للجيل الرابع  

ل دمة حجاج ةفش للا ةأفضل التقنيات ال دياة، وبرهنش هذه ال طوة عطش ريادة االتصاالت السعودية 

ك املنارق املقدسة ل دمة املعتمرين والحجاج واملتجولين عطش شا ات الفركة ةخدمات الجيل الرابع وتوفيقها ل

 من خال  التغطية الواسعة التي تتميز بما شا ات االتصاالت السعودية عن  يقها من املفغلينل

 ( و دوائر لالتصاالت الدوليةWi-Fiبـ ) ىتغطية من

موسم حج هذا العام وتم توةجعاا عطش اربعة  كااش االتصاالت السعودية من عدد دوا ر الربر الدولية لك

مقاسم دولية7 لليادة حركة االتصاالت الدولية، مع توفيق ال لو  الانية عبق شفر شا ات اسلياة الاصرية، كما 

ر لك مفعر منى، عبق ةيادة ر عة ملغطيهما و إ افة موا ع Wi-Fiرورت االتصاالت السعودية خدمة واي فاي  

 لك العديد من اسماكن Hotspotر Wi-Fi  مديدة لك منى ل دمة
 
، لتمكين الحجاج من تصاح اإلنبقنش، مجانا

 العامة ةاملفاعر املقدسةل 

 تطبيق "حجي االتصاالت السعودية" بخدمة الحجيج
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تطايق  حجك  املقدم من االتصاالت السعودية والذي يفرح لل اج كل ما أممه وير   ةمعرفته عن الاريضة، 

الطقس وأو ات الصلوات واالرالع عطش أهم فتاوى العلما  ةمسا ل الحج، ويتضمن التطايق ومعرفة أحوا  

 ال دمة ةاللغتين العربية واإلنجليزيةل 

 دورمجتمعي وجه لضيوف الرحمن

وا لش االتصاالت السعودية حضورها االمتماعك لك املناساات الاامة ، وعطش رأ  هذه املناساات، موسم 

ة الاالد ةاستضافة ما يقارب مليوش  حاج، حيث دأةش االتصاالت السعودية عطش الحج الذي يفاد ملفر 

ملسجيل ةصماتما املجتمعية لك مال تل  املناساات ، ومن ذل  توةجع مئات ايالة من امل الت و يقها من 

 الادايا الرسويقية املناساة لل اج واللوار ل وعما ذكرى رياة من ةالد ال رمين الفرياينل
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 : مجلس إدارة الشركة 
ً
 ثانيا

 تكوين املجلس وتصنيف أعضائه 

حتتتتتددت املتتتتتادة ال امستتتتتة عفتتتتتر متتتتتن الن تتتتتام اسسا تتتتت ي لفتتتتتركة االتصتتتتتاالت الستتتتتعودية عتتتتتدد أعضتتتتتا  مجلتتتتتس إدارة 

الفتتتتركة ةرستتتتعة أعضتتتتا ، وهتتتتو متتتتا يتوافتتتتق متتتتع الاقتتتترة  أر متتتتن املتتتتادة الاانيتتتتة عفتتتترة متتتتن ال حتتتتة حوكمتتتتة الفتتتتركات 

م 03/00/3116هتتتتتت املوافتتتتتق 30/01/0237وتتتتتتاريخ  3116-303-0ة الستتتتتو  املاليتتتتتة ةقرارهتتتتتا ر تتتتتم الصتتتتتادرة متتتتتن هيئتتتتت

م انتختتاب 3103ةخصتوص عتدد اسعضتا  ةحيتث اليقتل عتن ثالثتة واليليتد عطتتش أحتد عفتر، و تد تتم لتك العتام املتالك 

 ا متتتة ةأستتتما  م وملتتتدة ثتتتالث ستتتنوات، وياتتتين الجتتتدو  التتتتالك 31/2/3103مجلتتتس إدارة مديتتتد للدورةال امستتته لتتتك 

أعضتتا  مجلتتس إدارة الفتتركة لتتك دورتتته ال امستتة، وعضتتويهمم لتتك مجتتالس اإلدارة لتتك الفتتركات املستتاهمة املدرمتتة 

    لفيى السو  املالية و يق املدرمة

 عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات املساهمة األخرى املدرجة وغير املدرجة

 

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

 غير مستقل مستقل غير تنفيذي

1  

 الصقيقاملاند  / عاد العليل ةن عاد للا  سعادة

ر فس مجلس اإلدارة ور فس اللجنة التنايذية 

 ور فس لجنة البقشيحات وامل افاة

 ال يومد شركه التعدين السعودية   معادنر   √ 

2  

 د ةن عاد للا ال راش يمعالك اسستاذ / محم

ور فس لجنة ، نا   ر فس مجلس اإلدارة 

 وعضو اللجنة التنايذية املرامعة،

 الفركة السعوديه للصناعات االساسية   ساة ر 

 ال يومد شركه التعدين السعودية   معادنر √  √ 

3  

 سعادة الدكتور / حمد ةن سليمان القسوم 

 ، عضو لجنة البقشيحات وامل افآت

 نة التنايذيهوعضو اللج

 √  √ ال يومد ال يومد

4  
 اسستاذ / محمد ةن  ال  الدهام معالك

 وعضو لجنة االسرامار ،عضو اللجنة التنايذية
 √  √ ال يومد ال يومد

5  
 سعادة اسستاذ / إةراهيم ةن عطك ال سن

 لجنة االسرامارعضو 
 √  √ ال يومد ال يومد

6  

 دانسعادة اسستاذ / عاد العليل ةن هادان الاا

 ،عضو لجنة البقشيحات وامل افآت

 وعضو لجنة املرامعة

 الان  السعودي الارشي ي 

 الفركة السعوديه للصناعات االساسية   ساة ر 
  شركة السعودي الارشي ي املالية √  √ 

7  
 سعادة املاند  / محمد ةن عمران العمران

 عضو اللجنة التنايذية

  شركه الرامحك للتامين التعاوش 

 البقيطاش  الان  السعودي 

  شركه سعودي اوريكس للتأميق التمويطك 

 كرديش سوجس السعودية 
√ √  

8  
 الض يان سعادة اسستاذ / محمد ةن ض يان

 ر فس لجنة االسرامار
 ال يومد

 شركه القصيم الطايةل 

 الفركة السعوديه للمختبقات ال ا ة 
√ √  

9  

 سعادة اسستاذ /  ال  ةن عطك العذ 

 ، افآتالبقشيحات واملعضو لجنة 

 عضو لجنة االسرامارو 

  ةن  االسرامار السعودي 
  شركة الصناعات الكاربا يه 

  الفركة السعودية للمختبقات ال ا ة 
√ √  
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 واللجان مشاركة األعضاء في اجتماعات املجلس 

تالك الجدو  الم الدورة ال امسة من مجلس اإلدارة، وياين 3102م إلش عماية العام 0/0/3102تمال الابقة من 

هذه خال   عقد املجلس ، و د ، وحضور اسعضا  لتل  االمتماعاتواللجان عدد امتماعات مجلس اإلدارة

 رل  الابقة 
 
 ستة عفر امتماعا

 اسم عضو مجلس اإلدارة م

00 03 02 02 03 06 07 01 09 31 30 33 32 32 33 36 

وع
جم

امل
 

31/0/
31

02
 م

03/3/
31

02
 م

31/3/
31

02
 م

07/2/
31

02
 م

32/2/
31

02
 م

6/2/
31

02
 م

30/2/
31

02
 م

39/3/
31

02
 م

02/7/
31

02
 م

07/7/
31

02
 م

30
//7/

31
02

 م

33/1/
31

02
 م

03/9/
31

02
 م

7/
01/

31
02

 م

39/
01/

31
02

 م

21/
03/

31
02

 م

                 06 الصقيقعاد للا ةن  املاند / عاد العليل  سعادة  0

                 06 معالك اسستاذ/ محمد ةن عاد للا ال راش ي  3

                 06 اسستاذ/ محمد ةن  ال  الدهاممعالك   2

                 03 سعادة اسستاذ/ إةراهيم ةن عطك ال سن  2

                 06 سعادة الدكتور/ حمد ةن سليمان القسوم   3

                 06 عادة اسستاذ/ عاد العليل ةن هادان الاادانس  6

                 01 سعادة املاند / محمد ةن عمران العمران  7

                 02 الض يان سعادة اسستاذ/ محمد ةن ض يان  1

                 03 لعذ سعادة اسستاذ/  ال  ةن عطك ا 9

 

ختتارج  لتتدواعك الستتار أو  ،ل تتروة خا تتةمجلتتس االدارة؛ وجعتلى عتتدم حضتتور بعتتض اسعضتتا  لتتاعض امتماعتتات 

املانتد / محمتد ستعادة  االدارة دم حضتور عضتو مجلتسعتكما تجتدر اإلشتارة التش ان   اململكة العربية السعوديةل

ةنتتتتد يتعلتتتتق  اتاالمتماعتتتت هلتتتتك هتتتتذ منا فتتتتة املجلتتتتسلستتتتب   ؛33و 09 ر تتتتم جلتتتتسامل المتمتتتتاعكةتتتتن عمتتتتران العمتتتتران 

لتتك عضتتوية مجلتتس  ةتتن عمتتران العمتتران وجفتتارع املانتتد  محمتتد ، شتتركة أكستتسرلتتك  تتارجك الفتتركة الةاستترامار 

حتتد الجاتتات املقر تتة لاتتذه الفتتركة، ومتتن ماتتدأ تجنتت  ملعتتارض املصتتال  فلتتم يحضتتر هتتذا أوهتتو  ،إدارة ةنتت  ستتاب

 لع االمتما

 

 لجان املجلس 

 لال 
 
 ، واالن مة واللوا ح الصادرة من الجاات ذات العال ة،م3113لك فبقاير  ة حة حوكمة الفركة املعتمدوفقا

وملفمل هذه املجاالت الالةمة لتادية عمله ةما يحقق كاا ة وفاعلية املجلس،  يف ل املجلس اللجان

ويراعش عند ، لمجلس ، م افآت اسعضا  والتنايذييناسبقاتيجيات الفركة ، التقارير املالية ، ترشيح عضو ل

ملفكيل اللجان تحديد مسئولياتما ، وإمرا ات عملاا ، من  ال املجلس كتاةة ، وإ دار القرار الالةم ةذل  ، 

 وملعريب ذوي العال ة بما عطش نحو مناس  ل 



  

 

35 
 

م3102نوي ملجلس اإلدارة للسادة مساهمي شركة االتصاالت السعودية لعام التقرير الس  
 

 ر عطش النحو التالك :ال امسهو د تم ملفكيل لجان املجلس للدورة  ال الية  

 اللجنة التنايذية

  الصقيقاملاند  / عاد العليل ةن عاد للا  سعادة 0
 
 ر فسا

  محمد ةن عاد للا ال راش ي / معالك اسستاذ  3
 
 عضوا

  محمد ةن  ال  الدهام / سعادة اسستاذ  2
 
 عضوا

  حمد ةن سليمان القسوم /  الدكتور سعادة  4
 
 عضوا

  ن محمد ةن عمران العمرا/ سعادة املاند   0
 
 عضوا

 

 املاام واملسئوليات:

واسعمتتتا  املحليتتتة والدوليتتتة للفتتتركة لتتتك مجتتتاالت العمتتتل اسساستتتية و يتتتق اسساستتتية، واملوافقتتتة عليمتتتا ةحستتتت  واملواةنتتتات الستتتنوية التقديريتتتة  وتختتتتص اللجنتتتة التنايذيتتتة ةمرامعتتتة اإلستتتبقاتيجيات

 لم3102امتماعاتر خال  عام  خمسةقدت اللجنة  الصالحيات املنورة بما واملحددة من  ال مجلس اإلدارة، و د ع

 

 االسم ر م

 

 املجموع ر م االمتماع

0 1 0 9 10 3 

      3 الصقيقاملاند  / عاد العليل ةن عاد للا  سعادة 0

      3 محمد ةن عاد للا ال راش ي  / معالك اسستاذ 3

      3 محمد ةن  ال  الدهام / سعادة اسستاذ 2

      3 حمد ةن سليمان القسوم /  لدكتور سعادة ا 2

       3 محمد ةن عمران العمران / سعادة املاند   3
 

 لجنة الترشيحات واملكافآت

  الصقيقاملاند  / عاد العليل ةن عاد للا  سعادة 0
 
 ر فسا

  حمد ةن سليمان القسوم  / سعادة الدكتور  3
 
 عضوا

  عاد العليل ةن هادان الاادان / ستاذ سعادة اس  2
 
 عضوا

  /  ال  ةن عطك العذ سعادة اسستاذ  2
 
 عضوا

 املاام واملسئوليات:

 ةمتا ق وتطتورات الستو ، وتطايقاتوتختص اللجنتة ةمرامعتة عمليتة تصتميم آليتة الرفتغيل املال متة واملصتاد ة عليمتا وإ رارهتا وو تع ومرامعتة هي تل الرواتت  ةمتا يرناست  متع معتايي
 
 عتادال

 
ا تطايقتا

، والتأكتتد بفتت ل ستتنوي متتن غييتقات التتتي يمكتتن إمرائمتتايتؤّمن ال تتوافل الالةمتتة لتتإلدارة واملتتوظاين للقيتتام ةالتتدور املطلتوب، ومرامعتتة هي تتل مجلتتس اإلدارة ورفتتع التو تتيات ملجلتتس اإلدارة بفتتأن الت

، وكتتتتذل  مرامعتتتتة سياستتتتة املميتتتتزات والتعويضتتتتات ملجلتتتتس اإلدارة عضتتتتو يفتتتتغل عضتتتتوية مجلتتتتس إدارة شتتتتركة أختتتترى استتتتتقاللية اسعضتتتتا  املستتتتتقلين وعتتتتدم ومتتتتود أي ملعتتتتارض مصتتتتال  إذا كتتتتان ال

 إلحالهما إلش مجلس اإلدارة، و د عقدت اللجنة  
 
 واملصاد ة عليما تمايدا

 
 لم3102ر خال  عام خمسة عفر امتماعا

 ر م االمتماع    االسم ر م

 المجموع 60 19 10 11 10 13 11 15 16 11 10 9 0 1 0

                13 الصقيق املاند / عاد العليل ةن عاد للا سعادة  0

                13 قسوم  ال حمد ةن سليمان/ سعادة الدكتور  3

                13 عاد العليل ةن هادان الاادان / سعادة اسستاذ  2

                13 /  ال  ةن عطك العذ سعادة اسستاذ  2
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 لجنة املراجعة 

  محمد ةن عاد للا ال راش ي / معالك اسستاذ 0
 
 ر فسا

  عاد العليل ةن هادان الاادان  / سعادة اسستاذ 3
 
 عضوا

  / يحيى ةن عطك الجبقسعادة اسستاذ  2
 
 عضوا

   ةن محمد ال ويطر خالد / سعادة الدكتور  2
 
 عضوا

 املاام واملسئوليات:

 نتتة ةتتاالرالع عطتتش تقتتارير ومالح تتات املرامعتتة الداخليتتةوتختتتص اللجنتتة ةمرامعتتة السياستتات واإلمتترا ات املاليتتة واإلداريتتة للفتتركة ، وإمتترا ات إعتتداد التقتتارير املاليتتة ومخرماتمتتا ، كمتتا تقتتوم اللج

ارة واةتتتدا  اين القتتتانونيين وفصتتتلام وتحديتتتد أملعتتتابمم والتأكتتتد متتتن استتتتقالليهمم، و دراستتتة القتتتوا م املاليتتتة اسوليتتتة والستتتنوية  اتتتل عر تتتاا عطتتتش مجلتتتس اإلدوالتو تتتية ملجلتتتس اإلدارة ةتعيتتتين املحاستتت

و يقهتتا متتن اسعمتتا  ةصتتورة  ،وإةتتدا  مل وظاتمتتا عليمتتاالتترأي والتوميتتة بفتتأعما، ودراستتة مل وظتتات املحاستت  القتتانوش  عطتتش القتتوا م املاليتتة وكتتذل  دراستتة خطتتة املرامعتتة متتع املحاستت  القتتانوش  

 دورية ومنت مة، وبما يمكن من تقويم كاا ة وفاعلية اسشفطة الر اةية وإدارة املخارر لك الفركة، و د عقدت اللجنة  
 
 لم3102ر خال  عام إثنى عفر امتماعا

 

 االسم ر م

 ر م االمتماع

1 
9 01 

00 03 02 02 03 06 07 01 
1

9 

 موعالمج

             11 محمد ةن عاد للا ال راش ي/ معالك اسستاذ  0

             11 دان الاادان اعاد العليل ةن ه/ سعادة اسستاذ  3

             11 / يحيى ةن عطك الجبقسعادة اسستاذ  2

             11 / خالد ةن محمد ال ويطرسعادة الدكتور  2

 

 ل روة خا ة أو بسب  سار خارج اململكة العربية السعوديةل اللجنةوجعلى عدم حضور بعض اسعضا  لاعض امتماعات 
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 لجنة االستثمار

  الض يان سعادة اسستاذ / محمد ةن ض يان 0
 
 ر فسا

  محمد ةن  ال  الدهام / سعادة اسستاذ 3
 
 عضوا

 إةراهيم ةن عطك ال سن / سعادة اسستاذ 2

 /  ال  ةن عطك العذ سعادة اسستاذ 

 
 
 عضوا

2  
 
 عضوا

  *  محمد ةن عمران العمران   املاند  /سعادة  3
 
 عضوا

 املاام واملسئوليات:

اللجنتة ةمرامعتة ودراستة فترص االسترامار اإلستبقاتيجيه والتو تية ةاملناست  منمتا، و تد وتختص اللجنة ةمرامعة سياسة االسرامارات اإلسبقاتيجيه للفركة وفق اسبقاتيجيات الفركة، كمتا تقتوم 

 م3102ر خال  عام ملسع امتماعاتعقدت اللجنة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

؛ ذلتتت  املانتتد  محمتتتد ةتتن عمتتتران العمتتران ةاستتتتقالته متتن لجنتتتة االستترامار املوافقتتة عطتتتش رلتت م، 31/0/3102ه املوافتتتق 1/2/0222لتتتك امتماعتته ال تتتادي عفتتر  املتتتؤر  لتتك   تترر املجلتتس* 

 الشفغاله و يق الو ش وملعدد ساره مما  د ال يساعده لك حضور امتماعات اللجنة بف ل مال م،

 اجل ال ضور  االسم ر م

 املجموع 02 03 00 01 9 1 7 6 3

          9 الض يان محمد ةن ض يان / سعادة املاند  0

          9 محمد ةن  ال  الدهام/ اذ ستاس سعادة  3

          9 إةراهيم ةن عطك ال سن/ سعادة اسستاذ  2

          9 /  ال  ةن عطك العذ سعادة اسستاذ  3

 

 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة 

 فس التنايتتتذي،  أو رم الفتتتركة أيتتتة أعمتتتا  أو عقتتتود فيمتتتا مصتتتل ة موهريتتتة  سعضتتتا  مجلتتتس اإلدارة،  أو للتتتر تلتتتم تاتتت

 ، أو سي ا ص ذي عال ة بممللنا   الر فس لقطاع املالية

 

 ، وأزواجهم وأوالدهم القصر )الطبيعيين( ملكية أعضاء مجلس اإلدارة

 

   نهاية السنة )ملخص( بداية السنة )ملخص(  

 االسم م

عدد االسهم 

عند بداية 

 الفترة

أدوات الدين 

 في بداية الفترة

عدد االسهم في 

 نهاية الفترة

أدوات الدين في 

 نهاية الفترة

 نسبة التغيير صافي التغيير

 %0 0 - 0 - 0 الصقيرالمهندس / عبد العزيز بن عبد هللا  سعادة  1

 %0 0 - 0 - 0 معالي األستاذ / محمد بن عبد هللا الخراشي  2

 %0 0 - 0 - 0 األستاذ / محمد بن صالح الدهاممعالي   3

 %0 0 - 0 - 0 اهيم بن علي الحسنسعادة األستاذ / إبر  4

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

 %(100) 5000 - 0 - 5000 سعادة األستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان  6

 %0 0 - 320920 - 320920 سعادة المهندس / محمد بن عمران العمران  7

 %0 0 - 196989367 - 196989367 يانالضح سعادة األستاذ / محمد بن ضحيان  8

 %0 0 - 2569880 - 2569880 سعادة األستاذ / صالح بن علي العذل  9
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 )االدارة التنفيذية(ملكية كبار التنفيذيين، وأزواجهم وأوالدهم القصر 
   عماية السنة  مل صر ةداية السنة  مل صر  

 اسم املدير م

عدد االسام 

عند ةداية 

 الابقة

ين أدوات الد

لك ةداية 

 الابقة

عدد االسام 

لك عماية 

 الابقة

أدوات الدين لك 

 عماية الابقة

 شساة التغييق  الك التغييق

%0 0 - 29000 - 29000 صالح بياريبن حسين بن خالد   1  

2  KRISHNAN R. KUMAR 0 - 0 - 0 0%  

3  CENK OZER SERDAR 0 - 0 - 0 0%  

%0 0 - 0 - 0   عبدهللا الزماميبن عبدالرحمن بن عبدهللا   4  

%0 0 - 89501 - 89501  عمر النعمانيبن عبدهللا بن عمر   5  

%0 0 - 0 - 0 أمين بن فهد بن عبدالعزيز الشدي  6  

%0 0 - 0 - 0   محمد الشمريبن عبدالعزيز بن سعود   7  

%(100) 29933 - 0 - 29933 ابراهيم القصيربن حمود بن محمد   8  

%0 0 - 0 - 0 مشيطسعيد  فهد بن حسن بن  9  

%0 0 - 0 - 0 سليمان السحيمبن صالح بن ايمن   10  

%0 0 - 0 - 0 الحمالي عبدهللا السابربن سعيد بن فيصل   11  

%0 0 - 0 - 0 مزيد الحربيبن ناصر بن مزيد   12  

%(100) 49000 - 0 - 49000 الصليعبن حمد محمد بن خالد   13  

14  CYRIL G.POURRAT 0 - 0 - 0 0%  

 حوكمة الشركة 

 لتك توميته الفتركة ومرا اهمتا فيمتا يستمى ةتتت  حوكمتة الفتركةر لقد تاي
 
 متميتزا

 
ش شركة االتصاالت السعودية ن اما

م، وجفتتتتمل هتتتذا الن تتتام عطتتتش واحتتتد وثالثتتتين 3113املوافتتتق فبقايتتتر متتتن عتتتام   هتتتت0236لتتتك شتتتار ذي الحجتتتة متتتن عتتتام 

تتتل متتتواد وبنتتتود ن تتتام حوكمتتتة الفتتتركات الصتتتادر متتتن  اتتتل هيئتتتة ال  ملستتتع م 
 
م، كمتتتا 3116ستتتو  املاليتتتة لتتتك عتتتام ماتتتدأ

م والقواعتد الصتادرة 
 
تم ال وكمتة، وذلت  الن تام يتاتق متع التن  

 
 

 
تايش العديد من املمارسات العاملية املتميزة لك ن

 عتتتتن اعتمتتتتاد الفتتتتركة سياستتتتة مكتوبتتتتة لإلفصتتتتاح 
 
متتتتن الجاتتتتات ذات العال تتتتة ةاململكتتتتة العربيتتتتة الستتتتعودية، فضتتتتال

صتتتت  عنتتتته، ومتتتتتى ، وكيتتتتب ، ومتتتتن املستتتتؤو  عنتتتته، وتتتتتم شفتتتترها ةمو تتتتع الفتتتتركة تمتتتتدة إلتتتتش تحديتتتتد متتتتا يجتتتت  أن تا

االلكبقوشتتتتت ل ومتتتتتن ثتتتتتتم فتتتتتإن الفتتتتتتركة  تتتتتد استتتتتتتوفش متطلاتتتتتات ال حتتتتتتة حوكمتتتتتة الفتتتتتتركات الستتتتتعودية االسبقشتتتتتتادية 

م 03/00/3116هتت املوافتق 30/01/0237وتتاريخ  3116-303-0الصادرة من  اتل هيئتة الستو  املاليتة ةقرارهتا ر تم 

 دد اللجان، وت وينما، واستقاللية أعضائما، والعديد من مواد الن ام اسخرى ل من حيث ع
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ولتتك الجتتدو  التتتالك تاصتتيل ملتتدى البتتزام الفتتركة ةال حتتتة حوكمتتة الفتتركات الستتعودية الصتتادرة متتن هيئتتة الستتتو  

 املالية:

م   رقم املادة وفق الئحة حوكمة الشركات 
تم 

 االلتزام

التزام 

 جزئي

لم يتم 

تزاماالل  
 الشرح

    ● الاالاة:  ال قو  العامة للمساهمين  0

    ● الرابعة:  ملسايل ممارسة املساهمين ل قو ام وحصولام عطش املعلومات  3

    ● ال امسة:  حقو  املساهمين املتعلقة ةامتماع الجمعية العامة  2

    ● السادسة : حقو  التصويش  2

    ● امالسابعة:  حقو  املساهمين لك أرباح اسس  3

    ● الاامنة: السياسات واإلمرا ات املتعلقة ةاإلفصاح  6

    ● التاسعة: اإلفصاح لك تقرير مجلس اإلدارة  7

    ● العاشرة : الوظا ب اسساسية ملجلس اإلدارة  1

    ● ال ادية عفر : مسؤوليات مجلس اإلدارة  9

    ● الاانية عفر: ت وين مجلس اإلدارة  01

    ● ن مجلس اإلدارة واستقالليهما الاالاة عفر: لجا  00

    ● الرابعة عفر: لجنة املرامعة  03

    ● ال امسة عفر: لجنة البقشيحات وامل افآت   02

    ● السادسة عفر: امتماعات مجلس اإلدارة ومدو  اسعما   02

    ● السابعة عفر: م افآت أعضا  مجلس اإلدارة وملعويضاتمم   03

    ●   لك مجلس اإلدارةالاامنة عفر : ملعارض املصال  06

 

 الرقابة الداخلية 

يقر مجلس إدارة الفركة ةأنه تم إعداد اجالت ال ساةات ةالف ل الص يح، وال يومد أي ش  يذكر بفأن 

وتم   درة الفركة عطش موا لة شفاراا، كما يقر املجلس ةأن ن ام الر اةة الداخلية أعد عطش أسس سليمة

 بف ل فاعل ومال م لةااعلية وجعمل  تنايذ إمرا اته

وتقوم لجنة املرامعة املنباقة من مجلس اإلدارة ةاإلشراة عطش أعما  املرامعة الداخلية للمجموعة التي تقوم 

بف ل دوري ةاحص مدى كااية وفاعلية ن ام الر اةة الداخلية ةما يمكن من توفيق تقويم مستمر لن ام 

أهداة مجلس اإلدارة لك ال صو  عطش ا تناع معقو  عن الر اةة الداخلية ومدى فاعليتهل ويأمل  ذل   من 

مدى سالمة تصميم وفاعلية أدا  ن ام الر اةة الداخلية ةالفركة، حيث  امش لجنة املرامعة لك هذا السبيل 

  وخال  العام املالك بعقد 
 
 من املو وعات ذات الصلة ةأعما  اللجنة ر اثنى عفر امتماعا

 
نا فش خاللاا عددا

سبيل املاا  مرامعة القوا م املالية واالسرامارات ومرامعة وحدات اسعما  لك الفركة وكذل  ومنما عطش 

الفئون االسبقاتيجية والتن يمية واملوارد البفرية إ افة إلش مرامعة الفاكة وأن مة املعلومات، وذل  
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ذل  من املسا ل املتعلقة  ةحضور املسؤولين لك املرامعة الداخلية والقطاعات ذات العال ة ةالفركة، إلش  يق 

 بسيق العمل لك الفركة من كافة الجوان ل 

 املراجعة الداخلية 

املرامعة الداخلية هك شفاط تأكيدي واسرفاري مو وعك ومستقل بغرض إ افة  يمة وتحسين عمليات 

يم الفركةل وملساعد املرامعة الداخلية للمجموعة الفركة لك تحقيق أهدافاا ةتوفيق مدخل منت م لتقو 

وتحسين فاعلية إدارة املخارر، والر اةة، والعمليات التي ينطوي عليما اسدا  الر اب  للفركةل هذا و د ناذت 

املرامعة الداخلية للمجموعة العديد من عمليات املرامعة الدورية وال ا ة والبقكيز عطش اسشفطة والوظا ب 

ية عمليات الفركة والتي شملش عطش سبيل املاا  ذات املخارر العالية للعمل عطش رفع فاعلية وكاا ة وربح

مرامعة السياسات واإلمرا ات املتعلقة ةاملفبقيات والفئون االسبقاتيجية وتقنية املعلومات ووحدات اسعما  

 ةأنه تم اتخاذ 
 
ةاإل افة إلش القطاع املالك، والتي كان من شأعما ال د من فقد اإليرادات وخاض الت اليب، علما

ت الالةمة ملتابعة مع م ما تضمنته تقارير املرامعة من مالح ات بغرض التحقق من اتخاذ اإلمرا ات اإلمرا ا

التص يحية الالةمةل إ افة إلش املساهمة لك مرامعة القوا م املالية اسولية والنما ية وتيسيق أعما  الجاات 

 الر اةية ال ارميةل
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 : توزيع األرباح واملكافآت 
ً
 وتوصيات مجلس اإلدارة ثالثا

  م3102توزيع األرباح املقترحة لعام 

م ةوا تتع 3102مليتتون ريتتا  أربتتاح ختتال  العتتام املتتالك  111ل2أ تتر مجلتتس إدارة الفتتركة توةجتتع أربتتاح أوليتتة مقتتدارها 

مليتتتون  311ل0م وأوصتتت ى ةتوةجتتتع أربتتتاح أوليتتتة مقتتتدارها 3102ريتتتا  للستتتام للاالثتتتة أربتتتاع الستتتاةقة متتتن العتتتام  31ل0

ريتا  عتن كتل ستامل وبتذل  يصتاح إممتالك اسربتاح املوةعتة عتن  73ل1م ةوا تع  3102يا  عن الربع الرابتع متن عتام ر 

% متتتتن القيمتتتتة اسستتتتمية  3ل33ريتتتتا  للستتتتام الواحتتتتد وملعتتتتاد    33ل3مليتتتتون ريتتتتا  ةوا تتتتع  311ل2م مالتتتتغ 3102عتتتتام 

 للسامل

 ك:م املقره واملوص ى بما كما يط3102و د كانش التوةجعات عن عام 

 البيان

 إجمالي

 التوزيع

) ماليين 

 الرياالت(

 

نصيب 

 السهم

 )ريال(
 

 تاريخ اإلعالن
 

 تاريخ االستحقاق
 

 تاريخ التوزيع

 07111 م3102توزيعات نقدية عن الربع األول 
 

1701  
 

30/4/3102  
 

34/4/3102  
 

2/0/3102 

 07111 م3102توزيعات نقدية عن الربع الثاني 
 

1701  
 

30/,/3102  
 

30/,/3102 
 

00/2/3102 

 07111 م3102توزيعات نقدية عن الربع الثالث 
 

1701  
 

33/01/3102 
 

4/00/3102 
 

03/00/3102 

 0.011 م3102توزيعات نقدية عن الربع الرابع 
 

1.,0 
 

31/0/3104 
 

3/4/3104  
 

 م00/4/3104

 4.011 إجمالي التوزيعات
 

3.30 
      

  دارة وكبار التنفيذيينمكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإل 

ةلغش م افآت وبدالت أعضا  مجلس إدارة الفركة عن حضورهم لجلسات املجلس واللجان املنباقتة عنته ختال  

التتتتتتر فس التنايذي/العضتتتتتتو ةاإل تتتتتتافة إلتتتتتتش أكبتتتتتتق خمستتتتتتة تنايتتتتتتذيين لتتتتتتك الفتتتتتتركة ةمتتتتتتا فتتتتتتيمم  م3102الستتتتتتنة املنهميتتتتتتة 

يوصتتتتت ي املجلتتتتتس  وفتتتتتق الجتتتتتدو  ادنتتتتتاه، كمتتتتتا م3102لعتتتتتام ختتتتتال  االعمليتتتتتات املاليتتتتتة للمجموعتتتتتة املنتتتتتتدب، ور تتتتتفس 

 للمتتادة   م3102ريتتا  ل تتل عضتتو م افتتأة ستتنوية لعتتام التتب ر 311ةصتترة مالتتغ  
 
ر متتن الن تتام اسسا تت ي 22، وفقتتا

 للفركة:

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

 التنايذيين

يق التنايذيين / أعضا  مجلس اإلدارة  

 املستقلين

مجموع ما حصل عليه خمسة من كاار 

 ر/العضو املنتدبالتنايذيين  ةما فيمم الر فس

 719ل170ل1 - 111ل321 الروات  والتعويضات

 731ل131  111ل127 - الادالت

 111ل300ل3  111ل321ل2 - امل افآت الدورية / أو السنوية

 - - - ال طر التحايزية

ايزية أي ملعويضات أو ملايا عييية ال طر التح

 أخرى تدفع بف ل شاري أو سنوي 

- - - 

 239ل312ل03 111ل177ل2 111ل321 مجموع التعويض واسمر
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 إقرارات مجلس اإلدارة 

 مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية ةمايطك:يقر 

 لتم إعداد اجالت ال ساةات ةالف ل الص يح 

 فأن  درة الفركة عطش موا لة شفاراالال يومد لدى املجلس أي ش  يذكر ب 

 لأن ن ام الر اةة الداخلية أعد عطش أسس سليمة وتم تنايذه ةاعالية   

 ملعاييق املحاساة الصادرة عن الايئة السعودية  م3102لعام  تم إعداد القوا م املالية املوحدة 
 
وفقا

  لللمحاساين القانونيين

  أو أكثق من اسسام املصدرة للفركة 3اعتااري تمل  أي ا ص راي،ك أو  عنلم يتم إةالغ الفركة %

 لم3102خال  عام 

   ال يومد أي أدوات دين  اةلة للتحويل إلش أسام أو أي حقو  خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقو

 لم3102مفابمة أ درتما أو منحهما الفركة خال  عام 

  سي أدوات دين  اةلة  م3102عام  ال يومد أي اسبقداد أو شرا  أو إلغا   امش ةه الفركة خال

 لالسبقدادل

  ال يومد أي ترتفاات أو اتاا  تناة  ةموماة أحد أعضا  مجلس إدارة الفركة أو أحد كاار التنايذيين

 عن أي رات  أو ملعويضل

 أحد مساهمي الفركة عن أي حقو  لك اسرباحل ةال يومد أي ترتفاات أو اتاا  تناة  ةموما 

  فيه وتومد أو كانش تومد فيه مصل ة موهرية سحد أعضا  الفركة  ت ون ال يومد أي عقد 
 
ررفا

 أو سي ا ص ذي عال ة ةأي منمملنا   الر فس لقطاع املالية أو  الر فس التنايذي أو اإلدارة مجلس 

  لم تقدم الفركة  رض نقدي من أي نوع سعضا  مجلس إدارتما أو  منش أي  رض عقده واحد منمم

 مع  يقهل

 أي حقو  خيار أو حقو  إكتتاب ملعود إلعضا  مجلس اإلدارة أو كاار التنايذيين أو أةوامام أو  اليومد

 أوالدهم القصرل 

  ال تومد أي أحداث الحقة موهرية تؤثر عطش سالمة املركل املالك للفركة ونتا ا عملياتما حدثش بعد عماية

 لم3102 من عام أرباح للربع الرابعالعام ولم يتم تو يحاا ةخالة اإلعالن عن التو ية ةتوةجعات 

 ان املرامع ال ارجك للفركة  د اةدى رأيه دون تحاظ عطش القوا م املاليةل 
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 التوصيات 

 يوص ي مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية الجمعية العامة للفركة ةما يطك
 

 مل20/03/3102املوافقة عطش تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنهمية لك  ل0

املوافقتتتتتتتتة عطتتتتتتتتش تقريتتتتتتتتر مرام،تتتتتتتتك حستتتتتتتتاةات الفتتتتتتتتركة، وال ستتتتتتتتاةات ال تاميتتتتتتتتة للستتتتتتتتنة املاليتتتتتتتتة املنهميتتتتتتتتة لتتتتتتتتك  ل3

 مل20/03/3102

ر  73ل1م ةمقتدار   3102املوافقة عطش ا بقاح مجلس اإلدارة توةجع أربتاح عتن الربتع الرابتع متن العتام املتالك  ل2

ر ريتتتتا  31ل0م الاتتتتالغ  3102لتتتتش متتتتن عتتتتام ريتتتتا  للستتتتام ةاإل تتتتافة إلتتتتش متتتتا تتتتتم توةجعتتتته عتتتتن الاالثتتتتة أربتتتتاع اسو 

ر ريتتتتتا  للستتتتتام، وستتتتتت ون  33ل3م    3102للستتتتتام ةحيتتتتتث يصتتتتتاح إممتتتتتالك التتتتتربح املتتتتتوةع عتتتتتن العتتتتتام املتتتتتالك 

م للمستتتتتاهمين املقيتتتتتدين لتتتتتك اتتتتتجالت تتتتتتداو  ةنمايتتتتتة تتتتتتداو  يتتتتتوم اشعقتتتتتاد 3102احقيتتتتتة اربتتتتتاح الربتتتتتع الرابتتتتتع 

وترحيتل متا تاقتن متن م، 15/4/2014هـ الموافق  15/6/1435يوم الثالثاء الجمعية وسفتم  ترة اسربتاح 

  الك اسرباح لألعوام القادمةل 

املوافقتتتة عطتتتش اختيتتتار مرامتتتع حستتتاةات الفتتتركة املراتتت  متتتن  اتتتل لجنتتتة املرامعتتتة ملرامعتتتة القتتتوا م املاليتتتة  ل2

 م والايانات املالية الربع سنوية وتحديد أملعاةهل3102للعام 

ر ألتتب ريتتا  ل تتل عضتتو عتتن الستتنة املاليتتة 311جلتتس اإلدارة ةوا تتع  سعضتتا  م املوافقتتة عطتتش  تترة م افتتأة ل3

 مل20/03/3102املنهمية لك 

 مل20/03/3102إةرا  ذمة أعضا  مجلس اإلدارة عن السنة املنهمية لك  ل6

 الخاتمة
ةالفتكر ملقتام ختادم ال ترمين الفترياين امللت   -بعتد شتكر للا عتل ومتل عطتش توفيقته -يتقدم مجلتس إدارة الفتركة 

ةتن عاتتد العليتتل آ  ستتعود ستتلمان ولتتك عاتتده اسمتين  تتاح  الستتمو املل ت  اسميتتق و للا ةتتن عاتتدالعليل آ  ستعود عاتد

وح ومتنتا الرشتيدةل مفتيدين ةالتتدعم  عاتد العليتل آ  ستعودوالنا ت  الاتاش   تاح  الستمو املل ت  اسميتق مقترن ةتتن 

متا وتحستين ختدماتما، كمتا يتقتدم مجلتس إدارة والرعاية والرشجيع الذي تلقاه الفركة متنمم لتك ستعيما لتطتوير أدائ

الفركة ةالفكر والتقدير لعمتال  الفتركة ومستاهميما الكترام عطتش ثقتهمم ، ولجميتع متوظا  الفتركة عطتش إخال تام 

وتاتتتتتتانيمم لتتتتتتك أدا  أعمتتتتتتالام، ول تتتتتتل املتعتتتتتتاملين معاتتتتتتا ، ويؤكتتتتتتد املجلتتتتتتس ستتتتتت،ك الفتتتتتتركة لتطتتتتتتوير أعمالاتتتتتتا ةمتتتتتتا يلبتتتتتتي 

حقق تطلعات املستاهمين ، ويختدم اسهتداة االمتماعيتة ، ويؤكتد امل انتة الرياديتة للفتركة احتيامات العمال  ، وي

 ل لك  طاع االتصاالت لك اململكة العربية السعودية
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 : القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 
ً
 م3102ديسمبر  20رابعا

 




