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  بسم الله الرحمن الرحيم
 

 ٣٥تأسست شركة االتصاالت السعودية ("الشركة") كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/
) والذي قضى بتحويل قطاع البرق والهاتف بوزارة البرق والبريد ١٩٩٨أبريل  ٢١هـ (الموافق ١٤١٨ذو الحجة  ٢٤وتاريخ 

نية واإلدارية إلى الشركة، وطبقاً لقرار مجلس الوزراء والهاتف ("قطاع االتصاالت") مع مختلف مكوناته وإمكانياته الف
) تم اعتماد نظام الشركة األساسي ("النظام األساسي") ١٩٩٨أبريل  ٢٠هـ (الموافق ١٤١٨ذو الحجة  ٢٣بتاريخ  ٢١٣رقم 

 عوكانت الشركة في حينه مملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة"). قامت الحكومة ببي
). يمثل صندوق ٢٠٠٢سبتمبر  ٩هـ (الموافق ١٤٢٣رجب  ٢بتاريخ  ١٧١من أسهمها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  %٣٠

الشركة كما في  أسهممن اجمالي  %٦٤االستثمارات العامة الطرف المسيطر النهائي على الشركة من خالل تملكه 
 أسهممن  %٦االستثمارات العامة بطرح ثانوي نسبته ، قام صندوق ٢٠٢١). خالل عام %٧٠: ٢٠٢٠( ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  .الشركة

هـ ١٤١٩محرم  ٦بدأت الشركة عملها بتوفير خدمات االتصاالت على نطاق المملكة العربية السعودية ("المملكة") في 
ربيع  ٤كشركة مساهمة سعودية بتاريخ  ١٠١٠١٥٠٢٦٩) وحصلت الشركة على سجلها التجاري رقم ١٩٩٨مايو  ٢(الموافق 

). يقع المركز الرئيسي للشركة في مجمع الملك عبد العزيز على طريق اإلمام ١٩٩٨يونيو  ٢٩هـ (الموافق ١٤١٩األول 
 محمد بن سعود في حي المرسالت، الرياض، المملكة العربية السعودية.

 
ع مشتركة ومشاري وتمارس أعمالها التشغيلية في المملكة وللشركة استثمارات مختلفة في شركات تابعة وزميلة

التابعة والزميلة والمشاريع  بـ (المجموعة). وفيما يلي بياناً بالشركات-لغرض القوائم المالية-تعرف مجتمعة 
 :المشتركة

 
  

 الشركات التابعة:

  نسبة الملكية   بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

     ٣١ ٢٠٢١ 
 ديسمبر   

 ٣١ ٢٠٢٠ 
  ديسمبر

 %100 %80  المملكة العربية السعودية  اإلنترنت واالتصاالت (سلوشنز)الشركة العربية لخدمات 
 %100 %100  المملكة العربية السعودية شركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة (تي سي اي سي)

 %100 %100 المملكة العربية السعودية   شركة عقاالت المحدودة (عقاالت)
 %100 %100  المملكة العربية السعودية )specialized by stcشركة االتصاالت العامة (

 %100 - المملكة العربية السعودية   شركة سفاير المحدودة  (سفاير)
 %100 %100 المملكة العربية السعودية   شركة قنوات االتصاالت السعودية (قنوات)

 %100 %100 المملكة العربية السعودية   شركة أبراج االتصاالت (توال)
 %100 %85  المملكة العربية السعودية )stc payبنك اس تي سي (سابقا شركة المدفوعات الرقمية السعودية أو 

 %100 %100 المملكة العربية السعودية   شركة المنطقة الذكية للعقار
 %100 %100  المملكة العربية السعودية )sirar by stcالشركة المتقدمة للتقنية واالمن السيبراني (

 %100 %100  المملكة العربية السعودية شركة الخليج النموذجية لإلعالم الرقمي المحدودة
 - %100 المملكة العربية السعودية   شركة صندوق االبتكار لالستثمار

 %100 %100 مملكة البحرين   شركة اس تي سي البحرين
 %51.8 %51.8  دولة الكويت شركة االتصاالت الكويتية (اس تي سي الكويت)

 %100 %100  فيرجن البريطانية جزر س تي سي تركيا)اس تي سي تركيا القابضة المحدودة (اشركة 
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 %100 %100  فيرجن البريطانية جزر س تي سي آسيا)اس تي سي آسيا القابضة المحدودة (اشركة 
 %100 %100 مملكة البحرين   القابضة لالستثمارشركة اس تي سي الخليج 

 - %100 مملكة البحرين    سي الخليج لنظم الكابالت شركة اس تي
 

 الشركات الزميلة:

  نسبة الملكية   بلد التأسيس اسم الشركة الزميلة

    
ديسمبر  ٣١

٢٠٢١  
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  

 %36.66 %36.66  المملكة العربية السعودية  المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية (عربسات)

 %10 %10  المملكة العربية السعودية السعوديةاتحاد فيرجن موبايل 

 %35 %35 اإلمارات العربية المتحدة   شركة أوجيه تيليكوم

 - %10 دولة الكويت    فيرجن موبايل الكويت
 

 المشاريع المشتركة:

  نسبة الملكية   بلد التأسيس المشاريع المشتركة

    
ديسمبر  ٣١

٢٠٢١  
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  

%٥٠ ٥٠%  المملكة العربية السعودية  للكوابل البحرية المحدودةالشركة العربية   

 ٤٩% ٤٩%  المملكة العربية السعودية شركة مراكز االتصال (سي سي سي)
مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة (بي جي إس 

 ٢٥% ٢٥% ماليزيا   إم)
 

أداء المجموعة، ونتائج أعمالها للعام ويسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن 
في مختلف أوجه أنشطتها، ويظهر دورها في تعزيز  م، الذي يعكس التطور المستمر في أداء المجموعة٢٠٢١المالي 

وتطوير قطاع االتصاالت في المملكة بما يخدم المجتمع السعودي ويحقق خطط التنمية الوطنية ويسهم بفاعلية 
 م.٢٠٣٠الوطني ويحقق عوائد مجزية لمساهميها. واإلسهام في تحقيق رؤية المملكة في تعزيز االقتصاد 

  

المجموعة: وأنشطةأعمال   

تتمثل األنشطة الرئيسة للشركة والشركات التابعة لها (يشار إليهم جميعاً بـ"المجموعة") في توفير خدمات االتصاالت 
   :ل على سبيل المثال ال الحصر، ما يليوالمعلومات واإلعالم والمدفوعات الرقمية، والتي تشتم

   .إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة والمتنقلة والبنى التحتية  -١

   .توصيل خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات المختلفة وتقديمها إلى العمالء، وصيانتها وإدارتها -٢

لتطوير خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وتنفيذها من النواحي الفنية إعداد الخطط والدراسات الالزمة  -٣
   .والمالية واإلدارية. وإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية والخدمات االستشارية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات

حدث يق استخدام أالتوّسع في شبكات ونظم االتصاالت وتقنية المعلومات والبنى التحتية وتطويرها، عن طر  -٤
   .األجهزة والمعدات في مجال تقنية االتصاالت وخصوصاً في مجال تقديم الخدمات والتطبيقات والبرامج وإدارتها

 –تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر (االتصاالت  -٥
   .الخدمات السحابية) –المدارة الخدمات  –خدمات تكنولوجيا المعلومات 
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   .توفير المعلومات واألنظمة المعتمدة على المعلومات للعمالء، وتوفير وسائل االتصال لنقل خــدمات اإلنترنت -٦

تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير وشراء وامتالك وتأجير وتصنيع وتسويق وبيع وتطوير وتصميم وتركيب  -٧
شبكات االتصاالت المختلفة والقيام بأعمال المقاوالت المتعلقة بها، بما في ذلك الشبكات  وصيانة أجهزة ومعدات

  .الثابتة والمتحركة والخاصة، وكذلك برامج الحاسب اآللي والممتلكات الفكرية اُألخرى

   .استثمار العقارات وما قد يترتب على ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة- ٨

   .ل على القروض وتملك األصول الثابتة والمنقولة بقصد تحقيق أغراضهاالحصو -٩

   .تقديم الدعم المالي واإلداري والخدمات اُألخرى للشركات التابعة -١٠

   .تقديم خدمات التطوير والتدريب وإدارة األصول والخدمات اُألخرى ذات العالقة -١١

   .ار البياناتتقديم حلول دعم القرار وذكاء األعمال واستثم -١٢

  .تقديم خدمات سلسلة اإلمدادات والخدمات اُألخرى -١٣

  .تقديم الخدمات البنكية الرقمية -١٤

   .تقديم خدمات االمن السيبراني -١٥

   .إنشاء وإقامة وإصالح محطات وأبراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار -١٦

مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة، كما يجوز لها أن تمتلك لى ذلك يحق لها إنشاء شركات بمفردها ذات إإضافة 
األسهم والحصص في شركات أُخرى قائمة أو تندمج معها، ولها حق االشتراك مع غيرها في تأسيس الشركات 

  المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو أي كيانات أُخرى سواء داخل المملكة أو خارجها.

م٢٠٢١خالل العام المالي أوًال: أداء وأنشطة الشركة   
 التشغيلي األداء – أ

 المملكة العربية السعودية - )stcشركة االتصاالت السعودية ( -١
 

 وحدة المستهلك:
، ال سيما فيما ١٩-على الرغم من االضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيدم، ٢٠٢١عام خالل الالقوي  اأداءه stcت واصل

الدولي. ويبين هذا االداء أن استراتيجيتنا تؤتي ثمارها بفضل التركيز المستمر على إدارة يتعلق بالوافدين والتجوال 
قاعدة العمالء وجهود االحتفاظ بهم والتحسين المستمر لتجاربهم، إضافًة إلى تبني نهج مبيعات قائم على توجهات 

م عروض وخدمات قيمة ومتميزة في تقدياالستمرار السوق، فضًلا عن  ريادةفي  رستمراواال ومستهدفات محددة
وبفضل مراقبة ديناميكيات وتغيرات السوق  .١٩-بالرغم من العقبات والقيود المتغيرة بسبب جائحة كوفيد

، وحافظت االستثنائي في السوقا من المحافظة على أدائه  stcتواالستعانة بأطر عمل مرنة لصنع القرارات، تمكن
، وهو ما ترتب عليه توفير تجربة رقمية موحدة وتحسين رحلة العمالء ادة تصورالرقمي من خالل إع تطورالعلى وتيرة 

غيرها، وتجدر ومزايا التنافسية على صعيد المبيعات الرقمية، وتقديم الخدمات، واالتصاالت الوالمحافظة على  عمالءلل
بالرغم من التحديات التي و .كثر من تسعة ماليين مستخدمأل  Mystcاإلشارة هنا بوصول مستخدمي تطبيق

من المحافظة على ريادته السوقية في مجال خدمات الجوال وزيادة حصة  المستهلكشهدها السوق، تمكن قطاع ي
) االستفادة من التقدم بشبكات الجيل الخامس وتقديم ٢قدرات الخدمات الرقمية، ( تعزيز) ١( :من خالل مشتركيه

) إطالق عروض ترويجية مواتية ٤البيانات وقدرات إدارة قواعد البيانات، () تعزيز تحليالت ٣خدمات استثنائية، (
من  هلكالمست، تمكن قطاع المفوترةواستباقية لمواجهة التحديات التنافسية والسوقية. وعلى صعيد الخدمات 
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بتكرة المخدمات العبر  مسبقة الدفعخدمات البسوق الريادة على  قاعدة عمالئه. إضافًة لهذا، حافظتعزيز إيراداته و
  تحسين معدالت استخدام العمالء لباقات وحزم الخدمات. وجهود 

العمل عن ُبعد والتعلم تزايد معدالت  )١(بسبب السوق طفرًة في النمو  شهدعلى صعيد الخدمات المنزلية، 
) ٣وتطوير خدمات االتصال الثابت بشبكات الجيل الخامس، ( بين المشغلين لشبكاتا قرار فتح) تفعيل ٢اإللكتروني، (

 زيادة ملحوظة في التحدي بسببسوق الخدمات المنزلية المنافسة في . وتشهد البرودباندتعزيز انتشار خدمات 
تها امكانيا stc وظفتومع هذا،  التنظيمية. المتطلباتوازدياد تطور ونضج القدرات التجارية والتشغيلية للمتنافسين، 

نمًوا قيق تم تح. وإجماًلا، العربية السعودية المملكة على مستوىعلى التوقعات المنشودة عمالئها للتفوق وقاعدة 
 غطيةت المنزلية "بيتي" في المناطق المشمولة بنطاق البرودباندفي مبيعات خدمات  كبيربارتفاع ملحوًظا مدعوًما 

س، شبكات الجيل الخام المشمولة بنطاق تغطيةتزايد المناطق  )، باإلضافة إلىFTTHتقنيات األلياف الضوئية (
استخدامهم اشتراكهم بالباقات المتميزة و الجهود الموّجهة إلدارة قاعدة العمالء والرامية لتحسين معدالتو

إلغاء شبكات األسالك النحاسية والتحّول في التقدم التدريجي أيضاً ، ولفترات أطول لخدمات التشغيل الثالثي
 stcت ، حققاألعمال األساسيةإضافًة إلى  ) وخدمات اإلنترنت الالسلكي الثابت.FTTHشبكات األلياف الضوئية (ل

ترفيه وال اإللكترونية في العديد من المجاالت الرقمية ومجاالت النمو التي تشمل األجهزة واأللعابمميزة نتائج 
ي فنجحت حيث ، اإللكترونية والخدمات اللوجستية ارةوخدمات المنازل الذكية والخدمات المالية والتج المنزلي
المحققة جميع التوقعات الموضوعة لتعزيز قاعدة العمالء، إذ سجلت المنصة النتائج وفاقت  StcPlay منصةإطالق 

خطط طموحة لمضاعفة هذه األعداد خالل األشهر القليلة القادمة. وهناك أشهر،  ٦ألف اشتراٍك في أقل من  ٥٠٠
من خالل الباقات المتنوعة والعروض الترويجية. وبالنسبة لقطاع  خدمات الترفيه المنزليفي تحسين  stcتستمر كما 

صة واألجهزة المنزلية الذكية ومن البرودباندباقات تجمع بين خدمات  تم طرحالمنزل الذكية وإنترنت األشياء،  خدمات
   .للمنزل الذكي بتجربة متكاملةإدارة لتزويد عمالئنا 

في قطاع الخدمات المنزلية، مع التأكيد على ريادتنا بسوق الجوال عبر توفير عروض  النمومواصلة إلى  stcوتهدف 
بالكامل. وسيكون ذلك عامًلا أساسًيا في تحقيق عائد ُمجٍد من رقمية ومتميزة أساسية متميزة وتجارب عمالء 

  المرحلة التالية من النمو لمنظومة قطاع العمالء. استثمارات شبكات الجيل الخامس واأللياف الضوئية وإطالق

 وحدة األعمال:
لتشمل الكثير من الشراكات العالمية والمحلية وتقديم المزيد  اعلى توسيع شراكاتهم ٢٠٢١خالل العام   stcركزت

من المنتجات والخدمات الجديدة باإلضافة إلى بناء وتنفيذ الكثير من الحلول للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 
  stcة شراك منها ٢٠٢١قطاع األعمال خالل سنة شراكة استراتيجية عالمية ومحلية ل 20 تم توقيع أكثر منحيث . ٢٠٣٠
ية مع حلول النظم البرمجالعربية السعودية لتسريع دخول شركات صناعة السيارات للمملكة  Cubic Telecom مع 

لتعزيز أمان المنازل الذكية في نيوم.   PMANetworksو  stc المتصلة داخل السيارة. وتوقيع شراكة اتفاقية بين
كما ، لتدشين خدمة سوار الحج الذكي (نسك) stcباإلضافة إلى توقيع شراكة بين سدايا وبرنامج ضيوف الرحمن و 

والتي تمثل مرحلة جديدة في شراكتنا لدعم التحول   Orange Business Servicesتم توقيع مذكرة تفاهم مع 
في عدد من المعارض وشاركت الكثير من االحداث العالمية والمحلية ، قطاع األعمالر عب stcكما رعت  الرقمي. 

 رعاية وصحة والصناعة وكان أهمها مشاركة في العديد من القطاعات منها التعليم وال stcإلظهار إمكانيات 
stc ارتاثون الذكاء االصطناعي وكانت stc@ شريًكا وممكًنا رقمًيا لمنصةHack .٢٠٢١حة العربي بدبي معرض الصو 

بإطالق الكثير من المنتجات   stcاهتمت ايضاً  ورعايتها لتحدي كاوست والحوار االفتراضي لألمن السيبراني تقنًيا.
لبناء وتنفيذ الكثير من الحلول التي تساهم في تسريع التحول الرقمي بالمملكة من م ٢٠٢١العام  والخدمات خالل

باإلضافة إلى خدمة الربط   SD-Edgeوإطالق خدمة مراقبة الشاحنات وخدمة  SOC أهمها خدمة األمن السيبراني
   . كما تم تمكين العمالء من طلب منتجات األعمال مباشرة من خالل موقع الشركة.DIAالمخصص باإلنترنت 

:وحدة النواقل والمشغلين  
إنجازات نوعية في مجال خدمات النواقل والمشغلين من خالل توفير كافة االحتياجات والخدمات الدولية  stcحققت 

لوحدات األعمال داخل الشركة من خدمات الهاتف واالنترنت وكذلك لعمالء الشركة من المشغلين ومقدمي 
ة. وقد تجلت هذه اإلنجازات بشكل خاص في الخدمات المحليين واإلقليميين والدوليين وشريحة األعمال اإلقليمي
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على تميزها، وأكدت حضورها الدولي مع أكثر الشبكات  stcحافظت ، حيث البنية التحتية الوطنية والدوليةمجاالت 
تقدًما وحداثًة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ويرجع ذلك إلى تطوير كابالتها البرية والبحرية وتوسيعها، 

  من أهمها: تحقيق عدد من اإلنجازات م، ٢٠٢١تقدًما في العالم. وشهد عام بر التقنية األكثر والتي تعت
إضافة قدرة دولية عبر تحديثات متعددة تحت البحر ألنظمة الكابالت الثالثة الهند والشرق األوسط وأوروبا  ₋

ات ا الهند، باستخدام أحدث تقنيالغربية وجنوب شرق آسيا والشرق األوسط وأوروبا الغربية الخامس وبوابة أوروب
  أعماق البحار.

االستحواذ على طاقة استيعابية إضافة لنظام كابالت جنوب شرق آسيا والشرق األوسط وأوروبا الغربية الخامس  ₋
  لزيادة جودة حركة البيانات بأوروبا. %٢٨تعادل 

ـ في العديد من األلياف البحرية التي توسع شبكة النواقل وا stcاستثمارات  ₋ نطقة شرق لتشمل م stcلمشغلين ل
  إفريقيا ودول الخليج العربي والهند.

  محطات جديدة للكابالت البحرية في كل من البحر األحمر والخليج العربي لتعزيز المرونة البحرية. ٥إضافة  ₋
إنزال محطات  ٤مع  ٢٠٣٠لدعم رؤية المملكة  stcالبدء في بناء مشروع كابل الرؤية السعودية كأحد مبادرات  ₋

  (جدة، ينبع، ضبا، حقل)
) في IEXرس (إكسب-أوروبا-تنفيذ مذكرة تفاهم ملزمة مع فيسبوك لتثبيت نظام كابالت األلياف الضوئية الهند ₋

 ينبع مع خيار االستحواذ على زوج من األلياف الضوئية السريعة بين سنغافورة وأوروبا.
إكسبرس ومنطقة -أوروبا-أفريقيا، والهند٢بحرية (مسارات جديدة إلى مصر عبر عدة أنظمة كابالت  ٦إضافة  ₋

  .وإنشاء قدرات اتصال فريدة stcالشرق األوسط وشمال أفريقيا) لتعزيز مرونة قطاع النواقل والمشغلين في 
 

المحلية الشركات التابعة -٢  
 المملكة العربية السعودية -) سلوشنزالشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت ( -

، وتقدم خدمات اإلنترنت وتشغيل ٢٠٠٢الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت (سلوشنز) في ابريل تأسست 
مشاريع االتصاالت ونقل ومعالجة المعلومات في السوق السعودي. ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس 

ل الحصص في رأس مال شركة على كام ٢٠٠٧المجموعة في ديسمبر  استحوذت .نشاطها التشغيلي في المملكة
في  .يال سعوديمليون ر  ١٬٢٠٠تم زيادة رأس مالها ليصبح  ٢٠٢٠. خالل عام يال سعوديمليون ر  ١٠٠سلوشنز والبالغ 

من أسهم شركتها التابعة (شركة سلوشنز) حيث بلغ  %٢٠، انتهت المجموعة من الطرح العام االولي لـ ٢٠٢١سبتمبر 
وذلك قبل خصم كافة االتعاب والمصاريف المتعلقة  ريال سعوديمليون  ٣٬٦٢٤اجمالي المتحصالت من الطرح 

 ٤٢٨ونتيجة لهذا الطرح ارتفعت حقوق الملكية غير المسيطرة بمبلغ  يال سعودي،مليون ر  ٦٣٫٧بالطرح والتي بلغت 
 ٣٬١٣٢بمبلغ احتياطيات أخرى) األم (كما ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة  يال سعودي،مليون ر 
من أسهم  %١لى ذلك وعند االنتهاء من الطرح االولي تم تخصيص إباإلضافة  ،بتاريخ المعاملةيال سعودي مليون ر 

نظر اللمزيد من التفاصيل، شركة سلوشنز ليتم منحها كجزء من برنامجها الخاص بحوافز موظفيها طويلة االجل (
 .في القوائم المالية السنوية) ٢-٤٥إيضاح 

 

  المملكة العربية السعودية -ة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة (تي سي اي سي) شرك -
ريال مليون  ١برأس مال  ٢٠٠٧تأسست شركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة (تي سي اي سي) في أكتوبر 

وصيانة  ت اإلنترنتبغرض تشغيل وصيانة شبكات االتصاالت وأعمال تنظيم شبكات الحاسب اآللي وشبكا سعودي
ويقع مركزها الرئيس في المملكة  وتشغيل وتركيب نظم وبرامج االتصاالت وتقنية المعلومات في السوق السعودي.

  .وتمارس نشاطها التشغيلي في المملكة

 المملكة العربية السعودية -شركة عقاالت المحدودة (عقاالت)  -
مملوك بالكامل لشركة االتصاالت يال سعودي مليون ر  ٧٠برأس مال  ٢٠١٣تأسست شركة عقاالت في مارس 

التصدير و واالستيراد االستشاراتالسعودية بغرض إقامة وتملك واستثمار وإدارة العقار والمقاوالت وتقديم خدمات 
  .ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها التشغيلي في المملكة لصالح شركة االتصاالت السعودية.
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 المملكة العربية السعودية - )specialized by stc( العامةصاالت شركة االت -
على  ٢٠١٤، واستحوذت الشركة في يناير ٢٠٠٢) في فبراير specialized by stcتأسست شركة االتصاالت العامة (

وشبكات . وتعمل هذه الشركة في مجال األعمال الكهربائية ريال سعوديمليون  ٢٥٢من رأسمالها البالغ  %١٠٠نسبة 
االتصاالت وتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة االتصاالت السلكية واألجهزة الكهربائية واستيراد وتسويق وتركيب 

ويقع مركزها الرئيس في المملكة  وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية المعلومات المرخصة.
  .وتمارس نشاطها التشغيلي في المملكة

 المملكة العربية السعودية -محدودة (سفاير) شركة سفاير ال -
مملوك بالكامل لشركة االتصاالت السعودية، ريال سعودي مليون  ١٠٠برأس مال  ٢٠١٤تأسست شركة سفاير في يونيو 

وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة وأنظمة الحاسب اآللي واالتصاالت السلكية والالسلكية ومعدات 
لدعاية واإلعالن وقطع الغيار واألجهزة الكهربائية وأجهزة الدفع اآللي ومعدات نقاط البيع اآللية وبيع اإلنترنت ومواد ا

ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس  خدمات مشغلي االتصاالت وإنشاء مراكز االتصاالت وبيع الخدمات.
موعة تصفية شركة سفاير ودمج أعمالها مع ، قرر مجلس إدارة المج٢٠١٧في نوفمبر  .نشاطها التشغيلي في المملكة
، استكملت المجموعة اإلجراءات القانونية ٢٠٢١. خالل عام ٢٠١٨يناير  ١من  ابتداءً شركة االتصاالت السعودية 

  .والتنظيمية لتصفية شركة سفاير

  المملكة العربية السعودية -شركة قنوات االتصاالت السعودية  -
وتزاول تجارة الجملة والتجزئة في خدمات بطاقات الشحن  ٢٠٠٨سعودية في يناير تأسست شركة قنوات االتصاالت ال

وأجهزة ومعدات االتصاالت وخدمات الحاسب اآللي وبيع وإعادة بيع كافة خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة وصيانة 
المملكة وتمارس وتشغيل المجمعات التجارية، وتعمل الشركة في السوق السعودي ويقع مركزها الرئيس في 

نشاطها التشغيلي في المملكة والبحرين وعمان من خالل شركات تابعة لها في البحرين وُعمان تعمل في النشاط 
من شركة قنوات االتصاالت  %٦٠على حصة بنسبة  ٢٠١١ذاته. استحوذت شركة االتصاالت السعودية في ديسمبر 

، استحوذت الشركة على األسهم المتبقية في ٢٠١٧خالل عام . يال سعوديمليون ر ١٠٠السعودية والبالغ رأسمالها 
وبالتالي أصبحت شركة قنوات  يال سعودي،مليون ر  ٤٠٠شركة قنوات االتصاالت السعودية وذلك بمبلغ وقدره 

 االتصاالت السعودية مملوكة بالكامل لشركة االتصاالت السعودية.

 لعربية السعوديةالمملكة ا -شركة أبراج االتصاالت المحدودة (توال)  -
، قامت الشركة بتأسيس شركة أبراج االتصاالت (توال) شركة مساهمه مغلقة (سابقا شركة ذات ٢٠١٨خالل عام 

ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها يال سعودي، مليون ر  ٢٠٠مسؤولية محدودة) برأس مال 
براج وإنشائها وتشغيلها وتأجيرها واستثمارها تجارياً وتتولى شركة توال مسؤولية تملك األ .التشغيلي في المملكة

، حصلت شركة توال على التراخيص التشغيلية الالزمة من هيئة االتصاالت وتقنية ٢٠١٩في المملكة. وخالل عام 
 يال سعوديمليون ر  ٢٬٣٠٠المعلومات وفي ذات العام قامت المجموعة بزيادة رأس مال شركة توال بمبلغ قدره 

  يال سعودي.مليون ر  ٢٬٥٠٠مالي رأسمالها ليصبح اج

  المملكة العربية السعودية  -) stc payبنك اس تي سي (سابقا شركة المدفوعات الرقمية السعودية أو  -
، قامت الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت (سلوشنز) بتأسيس شركة المدفوعات الرقمية ٢٠١٧خالل عام 
ويتمثل نشاطها يال سعودي، مليون ر  ١٠٠بنك اس تي سي) في المملكة برأس مال قدره  (حاليا (stc Pay) السعودية

   .الرئيسي في تقديم خدمات المدفوعات الرقمية

تم انتقال ملكية شركة المدفوعات الرقمية السعودية (حاليا بنك اس تي سي) من شركة سلوشنز  ٢٠١٩وخالل عام 
العام قامت الشركة بزيادة رأس مال شركة المدفوعات الرقمية  إلى شركة االتصاالت السعودية. وخالل ذات

  ريال سعودي.مليون  ٤٠٠ليصبح اجمالي رأسمالها  سعودي مليون ريال ٣٠٠السعودية (حاليا بنك اس تي سي) بمبلغ 



 

التقرير السنوي        2021                                                                                                                                                                        8   

بترخيص شركة المدفوعات الرقمية السعودية كشركة محفظة  قام البنك المركزي السعودي ٢٠٢٠وخالل عام 
 .ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها التشغيلي في المملكة إلكترونية.

من حصة المجموعة في شركة  %١٥مع شركة ويستيرن يونيون لبيع  اتفاقيةوفي ذات العام، وقعت المجموعة 
ما يعادل أي ( يال سعوديمليون ر  ٧٥٠نك اس تي سي) بقيمة اجمالية تبلغ المدفوعات الرقمية السعودية (حاليا ب

  .مليون دوالر امريكي) ٢٠٠

، تمت موافقة مجلس الوزراء على منح شركة المدفوعات الرقمية السعودية رخصة الخدمات البنكية ٢٠٢١خالل عام 
عليه قامت شركة ويستيرن يونيون  وبناءً ريال سعودي، مليار  ٢٫٥الرقمية لتصبح بنك رقمي برأس مال قدره 

على التوالي في حساب مقيد لدى البنك  ريال سعودي مليون ٨٠٢وريال سعودي مليون  ٧٥٠مبلغ  بإيداعوالمجموعة 
مليون  ١٬٥٥٢مبلغ  هرصدة النقد وما يماثلألى حين الحصول على الموافقة النهائية، لذلك تتضمن إالمركزي السعودي 

ل أرصدة نقد مقيدة من قبل البنك المركزي السعودي. تم استكمال كافة المتطلبات والذي يمثريال سعودي 
 ٢٥١مع شركة ويستيرن يونيون والذي ترتب عليه ارتفاع حصة الملكية غير المسيطرة بمبلغ  االتفاقيةالنظامية إلتمام 

 .ريال سعوديمليون  ٤٩٩وارتفاع حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم بمبلغ  ريال سعودي،مليون 

  المملكة العربية السعودية -شركة المنطقة الذكية للعقار  -
شركة ذات مسؤولية محدودة وبرأس مال -، قامت الشركة بتأسيس شركة المنطقة الذكية للعقار ٢٠١٩خالل عام 

وإقامة المرافق  . ونشاطها الرئيسي تطوير وتمويل وإدارة المشاريع العقاريةريال سعوديمليون  ١٠٧نقدي قدره 
ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها التشغيلي ، والمجمعات والمباني التجارية والمكتبية والسكنية

  .في المملكة

 المملكة العربية السعودية  - )sirar by stcالشركة المتقدمة للتقنية واالمن السيبراني ( -
شركة ذات - )sirar by stcمتقدمة للتقنية واالمن السيبراني (، قامت الشركة بتأسيس الشركة ال٢٠٢٠خالل عام 

ويقع مركزها ، لتقديم خدمات االمن السيبرانيريال سعودي مليون  ١٢٠مسؤولية محدودة وبرأس مال نقدي قدره 
 .الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها التشغيلي في المملكة

 المملكة العربية السعودية -شركة الخليج النموذجية لإلعالم الرقمي المحدودة  -
 ٨١١شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدرة  -تأسست شركة الخليج النموذجية لإلعالم الرقمي المحدودة 

بغرض تقديم خدمات البث واإلنتاج االعالمي. ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس ريال سعودي مليون 
لى شركة االتصاالت السعودية من خالل إ، تم نقل ملكية الشركة ٢٠٢١خالل عام  .نشاطها التشغيلي في المملكة

 إعادة هيكلة شركة انتغرال القابضة.  
 
 
 شركة صندوق االبتكار لالستثمار -

شركة ذات مسئولية محدودة برأس  –، قامت المجموعة بتأسيس شركة صندوق االبتكار لالستثمار ٢٠٢١خالل عام 
ة للمجموعة بالكامل ويتمثل نشاطها الرئيسي في الخدمات اإلدارية وخدمات مملوكيال سعودي مليون ر  ٥٦٫٢مال 

  .ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها التشغيلي في المملكة، دعم المعلومات واالتصاالت
  

  الشركات التابعة الدولية -٣

 مملكة البحرين -شركة اس تي سي البحرين  -
مليون  ٧٤٦مليون دينار بحريني أي ما يعادل تقريباً  ٧٥برأس مال  ٢٠٠٩فبراير  س تي سي البحرين فياتأسست شركة 

س تي سي البحرين بتقديم كافة خدمات االتصاالت ابسعر الصرف كما في ذلك التاريخ. تقوم شركة يال سعودي ر 
ياتها ، وقد بدأت عملالمتنقلة واالتصاالت الدولية والنطاق العريض والخدمات اُألخرى ذات الصلة بالسوق البحريني
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خالل  .البحرين فينشاطها التشغيلي  البحرين وتمارس مملكة فييقع مركزها الرئيس و ،٢٠١٠مارس  ٣التجارية في 
س تي سي البحرين على شركة مينا لالتصاالت المحدودة في مملكة البحرين ااستحوذت شركة  ٢٠١٨الربع األول 

  خدمات اإلنترنت.(كشركة تابعة)، ونشاطها الرئيسي تقديم 

 دولة الكويت - شركة االتصاالت الكويتية (اس تي سي الكويت) -
 ٥٠من رأس مال شركة االتصاالت الكويتية (اس تي سي الكويت) البالغ  %٢٦، استحوذت الشركة على ٢٠٠٧خالل عام 

اريخ. شركة االتصاالت حسب سعر الصرف في ذلك الت ريال سعوديمليون  ٦٨٧مليون دينار كويتي أي ما يعادل تقريباً 
مجال  مل فيوتع الكويتية (اس تي سي الكويت) مقرها الرئيس دولة الكويت وتمارس نشاطها التشغيلي في الكويت

تم  ٢٠١٤ديسمبر  ١٤. بتاريخ ٢٠٠٨ديسمبر  ٤خدمات الهاتف النقال في السوق الكويتي وقد بدأت عملياتها التجارية في 
  .سوق الكويت لألوراق الماليةإدراجها كشركة مساهمة عامة في 

ختيارياً لشراء األسهم المصدرة لشركة االتصاالت الكويتية (اس تي سي ا، قدمت الشركة عرضاً ٢٠١٥خالل عام 
من األسهم المصدرة لشركة االتصاالت الكويتية (اس تي سي الكويت). تم  %٧٤الكويت) والتي ال تملكها والبالغة 

الشركة لمساهمي شركة االتصاالت الكويتية (اس تي سي الكويت) بقيمة دينار كويتي تقديم هذا العرض من قبل 
حسب سعر الصرف في ذلك التاريخ). وانتهت فترة هذا  يال سعودير  ١٢٫٣٧واحد لكل سهم (أي ما يعادل تقريباً 

من إجمالي األسهم  %٢٥٫٨سهم تمثل  ١٢٨٬٨٦٠٬٥١٨. وبلغ عدد األسهم التي قبلت هذا العرض ٢٠١٦يناير  ٣١العرض في 
من إجمالي األسهم المصدرة لشركة االتصاالت  %٥١٫٨المصدرة. وبالتالي أصبحت ملكية شركة االتصاالت السعودية 

  .)في القوائم المالية السنوية ٢٥إيضاح  للمزيد من التفاصيل، انظرالكويتية (اس تي سي الكويت) (

من شركة كواليتي نت للتجارة  ٪٩٩تية (اس تي سي الكويت) على ، استحوذت شركة االتصاالت الكوي٢٠١٩خالل عام 
 العامة والمقاوالت (كواليتي نت)، التي تعمل في الكويت وتقدم خدمات اإلنترنت.

 شركة اس تي سي تركيا القابضة المحدودة (شركة اس تي سي تركيا) -
ركات التجارية في جزر فيرجن تأسست شركة إس تي سي تركيا، شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب قانون الش

، وهي شركة ذات أغراض خاصة نشاطها الرئيسي تقديم الخدمات والدعم الالزم ٢٠٠٨ابريل  ٨البريطانية بتاريخ 
   .المتعلق باألنشطة االستثمارية الخاصة بالمجموعة

مليار  ٣٫٦البالغ من رأس مال شركة أوجيه تيليكوم المحدودة  %٣٥استحوذت شركة إس تي سي تركيا على حصة 
والتي مقرها التاريخ، بسعر الصرف في ذلك  ٢٠٠٨في أبريل  يال سعوديمليار ر  ١٣٫٥ما يعادل تقريباً  أي دوالر امريكي

  .مدينة دبي، االمارات العربية المحدودة

وم كالمجموعة في شركة أوجيه تيلي استثمار، وبسبب الخسائر المستمرة واستنفاد كامل رصيد ٢٠١٦خالل عام  
في  ١-٧اح إيض للمزيد من التفاصيل، انظرالمحدودة، توقفت المجموعة عن االعتراف بحصتها في الخسائر اإلضافية. (

  ). القوائم المالية السنوية

 شركة اس تي سي آسيا القابضة المحدودة (اس تي سي آسيا)  -
ت التجارية في جزر فيرجن س تي سي آسيا، شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب قانون الشركااتأسست شركة 

، وهي شركة ذات أغراض خاصة، تستثمر في شركات عاملة في ماليزيا وتملك ٢٠٠٧يوليو  ٢٤البريطانية بتاريخ 
س تي سي ماليزيا) (شركة تابعة مملوكة بالكامل اس تي سي ماليزيا القابضة المحدودة (ااستثمارات في شركة 

   .ت بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانيةس تي سي آسيا) والتي أيضاً تأسسالشركة 

والتي يقع  في مجموعة بيناريانج جي إس ام القابضة %٢٥س تي سي ماليزيا القابضة المحدودة تمتلك حصة اشركة 
رئيسي ). النشاط الفي القوائم المالية السنوية ٢-٧إيضاح  ماليزيا (للمزيد من التفاصيل، انظرمركزها الرئيس في 
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س تي سي آسيا والشركة التابعة لها هو تقديم الخدمات والدعم الالزم بشأن األنشطة االستثمارية الخاصة الشركة 
  بالمجموعة.

 مملكة البحرين -شركة اس تي سي الخليج لالستثمار القابضة  -
ولديها شركات تابعة (مملوكة بالكامل)  ٢٠٠٨مارس  ١٢القابضة بتاريخ  لالستثمارتأسست شركة اس تي سي الخليج 

في مملكة البحرين كما هو موضح أدناه. الهدف الرئيسي لهذه الشركة وشركاتها التابعة التالية هو تقديم الخدمات 
 والدعم الالزم فيما يتعلق باألنشطة االستثمارية للمجموعة:

 (ذات مسؤولية محدودة).  ١مار لالستث القابضة الخليج سي تي اس شركة-أ
 ). محدودة مسؤولية ذات( ٢ لالستثمار القابضة الخليج سي تي اس شركة-ب
 (ذات مسؤولية محدودة).  ٣س تي سي الخليج القابضة لالستثمار اشركة -ج

س تي سي الخليج القابضة ا(ذات مسؤولية محدودة) وشركة  ٣س تي سي الخليج القابضة لالستثمار اتمتلك شركة 
نتغرال انتغرال القابضة. تأسست شركة ا) في شركة %١٠٠: ٢٠٢٠( %١٠٠(ذات مسؤولية محدودة) حصة  ٢لالستثمار 

بسعر ريال سعودي مليون  ٢٨١مليون دينار بحريني أي ما يعادل تقريباً  ٢٨برأس مال يبلغ  ٢٠٠٩القابضة في يونيو 
نتغرال القابضة حصصاً في شركات تعمل في مجال خدمات المحتوى اك شركة الصرف كما في ذلك التاريخ. تمتل

مليون  ١٠١نتغرال ليبلغ ات المجموعة بزيادة رأس مال شركة ، قام٢٠١٨واإلعالم الرقمي في دول الخليج. خالل عام 
 . ٢٠١٨ديسمبر  ٣١بسعر الصرف كما في يال سعودي مليون ر  ١٬٠٠٨دينار بحريني أي ما يعادل تقريباً 

ما أي مليون دينار بحريني ( ٢٠هيكلة راس مال شركة انتغرال القابضة ليصبح  بإعادةقامت المجموعة  ٢٠٢١خالل عام 
الرقمي المحدودة  ) من خالل نقل ملكية شركة الخليج النموذجية لإلعالميال سعوديمليون ر  ١٩٩٫٦تقريباً  يعادل

  لتصبح مملوكة مباشرة لشركة االتصاالت السعودية.
 شركة اس تي سي الخليج لنظم الكابالت -

 شركة ذات مسئولية محدودة –، قامت المجموعة بتأسيس شركة اس تي سي الخليج لنظم الكابالت ٢٠٢١خالل عام 
وهي شركة مملوكة للمجموعة  ريال سعودي،مليون  ١٨٨٫٦ما يعادل تقريباً أي مليون دينار بحريني  ١٨٫٩برأس مال 

 ملكةمبالكامل كجزء من اتفاقية االستثمار في صندوق يدعم االبتكار في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في 
الت س تي سي الخليج لنظم الكاباالبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى. يتضمن النشاط الرئيسي لشركة 

 .مملكة البحرينويقع مركزها الرئيس في ، وتشييد مشاريع المنافع الخاصةبيع وتركيب معدات االتصاالت 
 

  ال يوجد أدوات دين مصدرة على شكل صكوك أو سندات للشركات أعاله 

 االستثمارات -٤
 االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية -أ

 
 االستثمارات في المشاريع المشتركة: 

 

 المملكة العربية السعودية -الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة  -
بغرض إنشاء وتأجير وإدارة وتشغيل كيبل بحري  ٢٠٠٢تأسست الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة في سبتمبر 

 أُخرى. بدأ النشاطيربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان لتمرير االتصاالت بينهما وأي دول 
من رأس  %٥٠على نسبة  ٢٠٠٢، استحوذت شركة االتصاالت السعودية في سبتمبر ٢٠٠٣التشغيلي للشركة في يونيو 

، تم تخفيض رأس ٢٠١٦وفي نوفمبر  يال سعودي،مليون ر  ٧٥مال الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة والبالغ 
  .يقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها التشغيلي في المملكةمليون ريال سعودي. و ٢٥مال الشركة إلى 
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  المملكة العربية السعودية -شركة مراكز االتصال (سي سي سي)  -
تم تأسيس شركة مراكز االتصال لتقديم خدمات مراكز االتصاالت واستعالمات الدليل مع شركة ايجيس في نهاية 

من  %٥٠تمتلك الشركة  يال سعودي،مليون ر  ٤٫٥ية، برأس مال قدره في المملكة العربية السعود ٢٠١٠ديسمبر 
من حصتها في شركة مراكز االتصال لشركاء آخرين وفقاً  %١، قامت الشركة ببيع ٢٠١٥رأسمالها. خالل الربع الرابع من 

طها ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشا .%٤٩لشروط اتفاق الشركاء. وبذلك أصبحت حصة الشركة 
  التشغيلي في المملكة.

  ماليزيا -مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة (بي جي إس إم)  -
مجموعة بيناريانج جي إس إم، مجموعة استثمارية قابضة ويقع مركزها الرئيس في ماليزيا ولديها استثمارات تمارس 

يزية (ماكسيس) والتي تعمل من مجموعة ماكسيس القابضة المال %٦٢من خاللها نشاطها التشغيلي حيث تمتلك 
في قطاع االتصاالت المتنقلة في ماليزيا. كذلك كانت تمتلك استثمارات أُخرى في دولة الهند (شركة إيرسيل) والتي 

   .٢٠١٨تم استبعادها خالل العام 

تابعة: من مجموعة بيناريانج (من خالل شركاتها ال %٢٥حازت شركة االتصاالت السعودية على نسبة  ٢٠٠٧خالل عام 
مليار رينجت ماليزي أي ما يعادل  ٢٠٫٧س تي سي ماليزيا القابضة) والبالغ رأسمالها ا س تي سي آسيا القابضة واشركة 
  .بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ يال سعوديمليار ر  ٢٣تقريباً 

، قامت المجموعة بمراجعة استثمارها الخارجي في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة بما في ٢٠١٣خالل عام  
ذلك طريقة إدارتها وتحديد مدى التأثير الفعلي المشترك على هذا االستثمار. وعليه وقعت تعديًال في االتفاقية مع 

ا التشغيلية في مجموعة إيرسيل (إحدى الشركات التابعة باقي الشركاء في مجموعة بيناريانج فيما يتعلق بحقوقه
لمجموعة بيناريانج في ذلك الحين). وبناًء على ذلك قامت المجموعة بالتوقف عن معالجة استثمارها في مجموعة 

  .٢٠١٣إيرسيل بطريقة حقوق الملكية إبتداًء من الربع الثاني 

 رات في الشركات الزميلةاالستثما: 
  

 المملكة العربية السعودية -لالتصاالت الفضائية (عربسات)  المؤسسة العربية -
تم إنشاء المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية (عربسات) من قبل الدول األعضاء في الجامـعة العربــية في أبريل 

وتوفر عربسات عدداً من الخدمات لهذه الدول األعضاء إضافة إلى كافة  المملكة،ويقع مركزها الرئيس في م ١٩٧٦
القطاعات الرسمية والخاصة في نطاق تغطيتها وبصورة أساسية منطقة الشرق األوسط. تشمل الخدمات المقدمة 

خدمات  ،حالياً: الخدمة الهاتفية اإلقليمية (صوتية، نقل بيانات، فاكس وتلكس)، بث تلفزيوني، بث إذاعي إقليمي
من المؤسسة  %٣٦٫٦٦على حصة  ١٩٩٩إستعادة الخدمة وتأجير ِسعات. حازت شركة االتصاالت السعودية في أبريل 

يال مليون ر  ١٬٨٧٥مليون دوالر أمريكي أي ما يعادل  ٥٠٠العربية لالتصاالت الفضائية (عربسات) والبالغ رأسمالها 
 بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ.سعودي 

 المملكة العربية السعودية -رجن موبايل السعودية اتحاد في -
لتقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة  ٢٠١٣تأسست شركة اتحاد فيرجن موبايل السعودية خالل عام 

من رأس مال شركة فيرجن. تمتلك  %١٠وتمتلك الشركة حصة قدرها  ٢٠١٤االفتراضية، وقد بدأت نشاطها خالل عام 
القدرة على ممارسة التأثير الجوهري على شركة اتحاد فيرجن والشركة من خالل اعتماد شركة اتحاد المجموعة 

 ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها التشغيلي في المملكة. .فيرجن على الشبكة التقنية للشركة
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  دولة اإلمارات العربية المتحدة –شركة أوجيه تيلكوم -
 ٢٠٠٨المحدودة، شركة قابضة مسجلة بمدينة دبي، اإلمارات العربية المتحدة. في أبريل شركة أوجيه تيليكوم 

 %٣٥س تي سي تركيا القابضة) على ااستحوذت شركة االتصاالت السعودية من خالل احدى شركاتها التابعة (شركة 
يال مليار ر  ١٣٫٥ما يعادل تقريباً  أي مليار دوالر أمريكي ٣٫٦من رأس مال شركة أوجيه تيليكوم المحدودة البالغ تقريباً 

، وصلت جهود تصفية شركة اوجيه تيليكوم ٢٠٢١ديسمبر  ٣١بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ. كما في سعودي 
لى مراحلها النهائية حيث تم استبعاد معظم أصولها والتزاماتها. وتم بناء على ذلك اعادة تصنيف مبلغ إالمحدودة 

إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة من بنود االحتياطيات المتعلقة بشركة اوجيه تيليكوم  يال سعوديمليون ر  ١٥٢
 رللمزيد من التفاصيل، انظالمحدودة والتي من الممكن اعادة تصنيفها الحقا إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة (

من بنود االحتياطيات يال سعودي مليون ر  ٨٤٩ ) بينما تم اعادة تصنيف مبلغفي القوائم المالية السنوية ٣-١-٧إيضاح 
المتعلقة بشركة اوجيه تيليكوم المحدودة والتي ليس من الممكن اعادة تصنيفها الحقا إلى قائمة الربح أو الخسارة 

  الموحدة إلى بند األرباح المبقاة.

 دولة الكويت -فيرجن موبايل الكويت -
ة، االفتراضيلتقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة  ٢٠٢١تأسست شركة فيرجن موبايل الكويت في عام 

، استحوذت شركة ٢٠٢١وخالل عام  ويقع مركزها الرئيس في دولة الكويت وتمارس نشاطها التشغيلي في الكويت.
رأس مال الشركة. تمتلك المجموعة القدرة على ممارسة التأثير  من %١٠قدرها  على حصةاس تي سي الكويت 

لى شركة فيرجن موبايل الكويت من خالل اعتماد شركة اتحاد فيرجن موبايل الكويت على الشبكة التقنية الجوهري ع
 .لشركة اس تي سي الكويت

  

 االستثمارات األخرى -ب

 لرأس المال الجريء  اس تي سيصندوق  -
صندوق اس تي سي لرأس المال الجرئ هو صندوق يستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تعمل 
في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات في السوق السعودي وأسواق عالمية أُخرى. تم تقييم الوحدات االستثمارية 

  .)ريال سعودي مليون ١٨٦: ٢٠٢٠( ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  ريال سعوديمليون  ٧٧بمبلغ 

 الجريء لرأس المال  س تي فياصندوق  -
صندوق اس تي في لرأس المال الجريء هو صندوق يستثمر دولياً في الشركات التقنية الريادية الخاصة ذات النمو 

مليون دوالر أمريكي) يمول بخمس شرائح  ٥٠٠ما يعادل أي (يال سعودي مليون ر  ١٬٨٧٥العالي بقيمة إجمالية 
مليون دوالر أمريكي) حتى تاريخ  ١٠٠ما يعادل أي ( يال سعوديمليون ر  ٣٧٥متساوية تباعاً، قيمة الشريحة الواحدة 

 ٤٠٠ما يعادل أي ( يال سعوديمليون ر  ١٬٥٠٠ بإجماليقامت الشركة بتمويل الشرائح األربعة االولى  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 ٢٠٢٠( ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  يال سعوديمليون ر  ٢٬٠٥٨االستثمارية بمبلغ مليون دوالر أمريكي). تم تقييم الوحدات 

 ).ريال سعوديمليون  ٩٣٤:
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  االستثمار في صكوك وزارة المالية -
  م على النحو التالي:٢٠١٩استثمرت المجموعة في الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية خالل الربع األول من عام 

  الشريحة الثانية  الشريحة األولى ت )الـــبــند ( آالف الرياال

 2,140,000 1,762,000  قيمة االستثمار االسمية

  سنوات ١٠ سنوات ٥ مدة االستثمار

 3.90% 3.17%  معدل العائد السنوي
 

 

 االستثمار في صكوك مجموعة بيناريانج جي إس ام القابضة -
(شركة تابعة) باالستثمار في صكوك أصدرتها س تي سي آسيا القابضة المحدودة ا، قامت شركة ٢٠٠٧خالل عام 

مليون رينجيت  ١٬٥٠٨ما يعادل تقريباً أي ( ريال سعوديمليون  ١٬٣٨٣مجموعة بيناريانج جي إس ام القابضة بقيمة 
 ٢٠١٧ديسمبر ٢٨حتى تاريخ  %١٠٫٧٥سنوات) وبهامش ربح سنوي يبلغ  ١٠بعد  لالستدعاءسنة (قابلة  ٥٠ماليزي) لمدة 
للفترات الالحقة. هذه الصكوك غير متأخرة السداد أو منخفضة القيمة وتبلغ قيمتها الدفترية  %٩٫٢٥ح ثم هامش رب

  ).ريال سعوديمليون  ١٬٤٠٨: ٢٠٢٠( ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في ريال سعودي مليون  ١٬٣٦٠

  األداء المالي للمجموعة -ب 

م ٢٠٢٠مليون ريال سعودي لعام  ٥٨٬٩٥٣مليون ريال سعودي مقابل  ٦٣٬٤١٧م مبلغ ٢٠٢١بلغت اإليرادات لعام  -
 %٧٫٥٧قدره  بارتفاعوذلك 

م ٢٠٢٠مليون ريال سعودي لعام  ١٢٬٧٣١مليون ريال سعودي مقابل  ١٣٬١٢٨م مبلغ ٢٠٢١بلغ الربح التشغيلي لعام  -
 %٣٫١٢قدره  بارتفاعوذلك 

مليون ريال  ٢٢٬٨٤١م ٢١20) لعام EBITDAل االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (بلغ الربح قب -
 .%٣٫٤٠قدره  بارتفاعم وذلك ٢٠٢٠مليون ريال سعودي لعام  ٢٢٬٠٩٠ سعودي مقابل

ك م وذل٢٠٢٠مليون ريال سعودي لعام  ١٠٬٩٩٥مليون ريال سعودي مقابل  ١١٬٣١١م مبلغ ٢١20بلغ صافي الربح لعام  -
  م. ٢٠٢٠ريال سعودي لعام  ٥٫٥٠مقابل ريال سعودي  ٥٫٦٦م ٢١20، وبلغت ربحية السهم لعام %٢٫٨٧قدره  بارتفاع

مليون ريال سعودي في  ١٢١٬٩٧٢م مقابل ٢١20مليون ريال سعودي في نهاية عام  ١٢٧٬٧٧٩بلغ إجمالي األصول  -
  .%٤٫٧٦قدره  بارتفاعم، ٢٠٢٠نهاية عام 

مليون ريال سعودي  ٥٦٬٧٠٥م مقابل ١202مليون ريال سعودي في نهاية عام  ٥٦٬٣٩٣االلتزامات إجمالي  بلغ -
  .)%٠٫٥٥(قدره  بانخفاضم، ٢٠٢٠في نهاية عام 

مليون ريال  63,946م مقابل 2021مليون ريال سعودي بنهاية عام  69,271بلغت حقوق مساهمي الشركة مبلغ  -
 .%٨٫٣٣ره قد بارتفاعم، ٢٠20سعودي في نهاية عام 
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 األثر المالي لألنشطة الرئيسة في مستوى المجموعة 

تزاول المجموعة نشاطاً رئيسياً يتمثل بتقديم خدمات االتصاالت والسلع المتعلقة بها. إن أغلبية إيرادات ودخل  -
 وأصول المجموعة تتعلق بعملياتها داخل المملكة (شركة االتصاالت السعودية وشركة قنوات االتصاالت

السعودية). تعمل المجموعة خارج المملكة من خالل شركاتها التابعة وشركاتها الزميلة ومشاريعها المشتركة 
  .في دول متعددة

يوزع اإليراد على القطاع التشغيلي بناًء على المنشأة التي قامت بتقديم تقرير اإليراد. تحسب المبيعات بين  -
  .ديالتعامل التجاري العا ألسعارالقطاعات وفقا 

من اجمالي اإليرادات، وبالتالي تم تجميع  %٧٥القطاعات التي تم اإلفصاح عنها بشكل مستقل تجاوزت مستوى  -
  باقي القطاعات التشغيلية ضمن "قطاعات تشغيلية أُخرى".

  
  ديسمبر: ٣١فيما يلي تحليل إليرادات المجموعة ونتائجها على أساس القطاعات للسنة المنتهية في 

  م٢٠٢٠  م٢٠٢١ آالف الرياالت )البنــد ( 
     )١اإليرادات (

 42,898,826 45,445,839 شركة االتصاالت السعودية 
 17,527,801 20,629,472 شركة قنوات االتصاالت السعودية

 15,733,883 17,762,813 )٢قطاعات تشغيلية أخرى(
 (17,207,192) (20,421,147) االستبعادات/ التسويات

 58,953,318 63,416,977 اإليراداتإجمالي 
 (36,863,318) (40,576,377) تكلفة العمليات التشغيلية (باستثناء االستهالك واإلطفاء)

 (9,358,875) (9,712,845) استهالك وإطفاء
 (600,000) (313,258) تكلفة برنامج التقاعد المبكر

 413,873 377,911 إيرادات تمويل
 (623,925) (618,956) تكاليف تمويل

 (42,995) 49,996 أخرى )مصاريفإيرادات (صافي 
 52,953 (778,028) صافي الحصة في نتائج االستثمارات في صافي شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 424,612 789,643 صافي مكاسب (خسائر) أُخرى
 (1,170,446) (1,040,366) الزكاة وضريبة الدخل

 11,185,197 11,594,697 صافي الربح
 10,994,875 11,311,342 صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة :

 190,322 283,355 حقوق الملكية غير المسيطرة

 
  ديسمبر: ٣١وفيما يلي تحليل إلجمالي الربح على أساس القطاعات للسنة المنتهية في 

  م٢٠٢٠  م٢٠٢١ الـــبــند ( آالف الرياالت )
 26,736,799 26,664,945  شركة االتصاالت السعودية 

 1,384,058 1,587,953 شركة قنوات االتصاالت السعودية 
 6,401,124 7,271,449 )٢قطاعات تشغيلية أخرى (
 (567,586) (1,730,318) االستبعادات/ التسويات

 33,954,395 33,794,029 إجمالي الربح
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  ديسمبر: ٣١في وفيما يلي تحليل أصول والتزامات المجموعة على أساس القطاعات كما 

  م٢٠٢٠  م٢٠٢١ الـــبــند ( آالف الرياالت )

     األصول

 129,915,566 133,034,376 شركة االتصاالت السعودية 

 5,527,646 8,146,496 شركة قنوات االتصاالت السعودية 

 37,788,535 41,835,141 )٢قطاعات تشغيلية أخرى (

 (51,259,647) (55,236,596) االستبعادات/ التسويات

 121,972,100 127,779,417 إجمالي األصول

    االلتزامات

 52,654,060 51,024,262 شركة االتصاالت السعودية 

 3,943,509 6,603,833 شركة قنوات االتصاالت السعودية 

 24,302,252 25,311,757 )٢قطاعات تشغيلية أخرى (

 (24,194,736) (26,546,414) االستبعادات/ التسويات

 56,705,085 56,393,438 إجمالي االلتزامات
  

 

 للسنة القطاعات أساس والمعدات واألصول الغير ملموسة والشهرة على تللممتلكا وفيما يلي اإلضافات
  ديسمبر: ٣١في  المنتهية

 المتداولةاإلضافات لألصول غير 

  م٢٠٢٠  م٢٠٢١  الـــبــند ( آالف الرياالت )

 10,104,014 6,524,157  شركة االتصاالت السعودية

 185,082 128,715 شركة قنوات االتصاالت السعودية

 1,646,304 2,182,984 )٢قطاعات تشغيلية أُخرى (

 11,935,400 8,835,856 إجمالي
 

أعاله، اإليرادات الناتجة من العمالء الخارجيين والداخليين. بلغت المبيعات  المذكورةتمثل إيرادات القطاعات . ١
ريال مليون  ٢٠٬٤٢١مبلغ  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١والتسويات بين القطاعات (بين شركات المجموعة) للسنة المنتهية في 

  ) والتي تم استبعادها عند التوحيد.ريال سعوديمليون  ١٧٬٢٠٧: ٢٠٢٠( سعودي

"أُخرى" الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت (سلوشنز) وشركة أبراج االتصاالت المحدودة  يتضمن قطاع. ٢
(توال) وبنك اس تي سي وشركة اس تي سي الكويت وشركة اس تي سي البحرين وشركة االتصاالت العامة 

)specialized by stc) والشركة المتقدمة للتقنية واالمن السيبراني (sirar by stc(  وشركة عقاالت وشركة الخليج
القابضة وشركة اس تي سي الخليج  لالستثمارعالم الرقمي المحدودة وشركة اس تي سي الخليج النموذجية لإل

 ).في القوائم المالية السنوية ٦ إيضاح للمزيد من التفاصيل، انظرلنظم الكابالت وشركة صندوق االبتكار لالستثمار (

القطاعات، يتم توزيع األصول/ االلتزامات على القطاعات وال يوجد أصول والتزامات مستخدمة ألغراض مراقبة أداء 
 بشكل مشترك بين القطاعات.
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  خالصة أصول وخصوم المجموعة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس األخيرة:

موحدة  البيان (آالف الرياالت)
  م٢٠١٧ معدلة

موحدة 
  م٢٠١٨ معدلة

موحدة 
  م٢٠١٩ معدلة

 معدلةموحدة 
  *م٢٠٢٠

  موحدة 
  م٢٠٢١

       قائمة الدخل:

 63,416,977  58,953,318 54,367,531 51,963,243 50,661,335 إيرادات النشاط

 (29,622,948) (24,998,923) (21,976,306) (21,490,161) (22,105,926) تكاليف إيرادات النشاط

 33,794,029  33,954,395 32,391,225 30,473,082 28,555,409 مجمل ربح النشاط

 (20,666,274) (21,223,270) (19,910,832) (18,227,857) (17,569,398) المصاريف التشغيلية

 13,127,755  12,731,125 12,480,393 12,245,225 10,986,011 ربح النشاط التشغيلي

 (492,692) (375,482) (793,418) (417,060) 3,362 صافي –اإليرادات والمصروفات األخرى 

 (1,323,721) (1,360,768) (1,022,309) (1,048,394) (973,797) الزكاة والضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة

 11,311,342  10,994,875 10,664,666 10,779,771 10,015,576 صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة

      الدخل الشامل اآلخر 

الربح شامال حقوق الملكية غير  صافي
 11,594,697  11,185,197 10,924,831 11,080,498 10,268,673 المسيطرة

إجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقا إلى 
 317,616 (562,514) (710,054) 126,957 (26,804) قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

ا تصنيفها الحق من الممكن إجمالي البنود التي
 99,789 31,430 212,050 (257,320) (23,728) إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

إجمالي ( الخسارة الشاملة ) / الدخل الشامل 
 417,405 (531,084) (498,004) (130,363) (50,532) اآلخر 

 12,012,102  10,654,113 10,426,827 10,950,135 10,218,141 إجمالي الدخل الشامل 

إجمالي الدخل الشامل  العائد إلى مساهمي 
 11,717,489  10,478,455 10,163,477 10,651,283 9,958,319 الشركة

إجمالي الدخل الشامل  العائد إلى حقوق 
 294,613  175,658 263,350 298,852 259,822 الملكية الغير مسيطرة

      قائمة المركز المالي:

 51,468,074  45,858,916 44,841,492 46,029,525 44,435,991 أ )أصول متداولة ( 

 33,560,552  32,891,183 32,606,772 29,457,055 33,638,873 التزامات متداولة ( ب )

 17,907,522  12,967,733 12,234,720 16,572,470 10,797,118 ب ) -رأس المال العامل ( أ 

 51,468,074  45,858,916 44,841,492 46,029,525 44,435,991 أصول متداولة
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 57,939,836  58,314,031 54,992,030 51,480,528 47,115,191 األصول الثابتة وغير الملموسة

 18,371,507  17,799,153 18,492,734 11,860,541 16,930,891 األصول األخرى غير المتداولة

 127,779,417  121,972,100 118,326,256 109,370,594 108,482,073 إجمالي األصول

 33,560,552  32,891,183 32,606,772 29,457,055 33,638,873 االلتزامات المتداولة

 7,846,606  8,637,605 8,923,476 3,965,479 4,005,980 قروض طويلة األجل

 14,986,280  15,176,297 13,740,962 9,286,462 7,035,639 االلتزامات األخرى الغير متداولة

 56,393,438  56,705,085 55,271,210 42,708,996 44,680,492 إجمالي االلتزامات

 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 رأس المال المدفوع

 49,270,505  43,945,782 41,762,594 45,513,684 42,862,401 االحتياطيات واألرباح المبقاة وفروقات الترجمة

 69,270,505  63,945,782 61,762,594 65,513,684 62,862,401 حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 

 2,115,474  1,321,233 1,292,452 1,147,914 939,180 حقوق الملكية غير المسيطرة

 71,385,979  65,267,015 63,055,046 66,661,598 63,801,581 إجمالي حقوق الملكية

 127,779,417  121,972,100 118,326,256 109,370,594 108,482,073 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

      قائمة التدفق النقدي: 

 11,220,155  28,324,705 9,920,626 19,132,416 15,916,051 صافي التدفق النقدي التشغيلي

 (1,714,583) (17,429,177) (1,977,126) (5,027,028) (7,005,637) االستثماريصافي التدفق النقدي 

 (10,235,177) (9,919,218) (8,067,645) (8,516,962) (9,980,182) صافي التدفق النقدي التمويلي

 (729,605)  976,310 (124,145) 5,588,426 (1,069,768) صافي التدفق النقدي

 9,004,286  8,031,010 8,153,865 2,567,044 3,631,202 أول السنةالنقد والنقد المماثل 

 6,620 (3,034) 1,290 (1,605) 5,610 أثر  فروقات ترجمة العمالت األجنبية 

 8,281,301  9,004,286 8,031,010 8,153,865 2,567,044 النقد والنقد المماثل أخر السنة

 ٣١م لتتماشـــى مع التصـــنيف المســـتخدم في القوائم المالية للســـنة المنتهية في ٢٠٢٠ديســـمبر  ٣١للســـنة المنتهية في * تم إعادة تصـــنيف بعض أرقام المقارنة 
 .م٢٠٢١ديسمبر 
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   التحليل الجغرافي إليرادات الخدمات الموحدة على مستوى المجموعة:

ريال سعودي ساهمت االستثمارات  ألف ٦٣٬٤١٦٬٩٧٧ بلغتم إجمالي إيرادات ٢٠٢١حققت المجموعة خالل عام 
 تقريباً منها والجدول التالي يوضح التوزيع الجغرافي لها: %٨نسبته الخارجية على مستوى المجموعة بما 

  اإلجمالي  الرياالت) االفغير محلية (-إيرادات أخرى  الرياالت) االفمحلية (-إيرادات المملكة العربية السعودية 
، specialized by stc ،قنوات ،تي سي اي سي، وشنزسل

شركة المنطقة الذكية  ،توال ،بنك اس تي سي ،عقاالت
 لإلعالمشركة الخليج النموذجية ، sirar by stcللعقار، 

 .شركة صندوق االبتكار لالستثمار، الرقمي المحدودة
  

شركة االتصاالت و  شركة اس تي سي البحرين
  )الكويتية (اس تي سي الكويت

  
58,392,134 5,024,843 63,416,977 

التوزيع المحلي لإليرادات فإنه ال يتوافر تحليل جغرافي إليرادات الشركة على المستوى المحلي نظراً  وفيما يخص
لطبيعة عمل القطاع وذلك ألن اإليراد الناتج عن العميل ليس مرتبط بمنطقة واحدة، حيث يتم انشاء حساب العميل 

يتم فوترة العميل بها تكون حدثت في عدة مناطق وذلك بحسب تواجده داخل  والمكالمات التيفي منطقة ما 
المكالمات الدولية والتجوال الدولي التي يجريها العميل فال يمكن ربطها بأي منطقة ألنها تتم  وفيما يخصالمملكة، 

  خارج الحدود الجغرافية للمملكة.

 م:٢٠٢٠م مقارنة بعام ٢١20أبرز النتائج التشغيلية على مستوى المجموعة لعام 

موحدة مراجعة   م٢٠٢١موحدة  البيان  (آالف الرياالت)
 %  التغير  م٢٠٢٠

      قائمة الدخل: 

 %7.57 4,463,659  58,953,318 63,416,977 اإليرادات 

 %18.50 (4,624,025)  (24,998,923) (29,622,948) تكلفة اإليرادات 

 (%0.47) (160,366)  33,954,395 33,794,029 إجمالي الربح 

 (%2.62) 556,996 (21,223,270) (20,666,274) إجمالي المصاريف التشغيلية

 %3.12 396,630  12,731,125 13,127,755 الربح التشغيلي 

 %31.22 (117,210) (375,482) (492,692) اإليرادات والمصروفات األخرى 

 (%11.11) 130,080 (1,170,446) (1,040,366) الزكاة و ضريبة الدخل 

 %3.66 409,500  11,185,197 11,594,697 صافي الدخل

 %2.88 316,467  10,994,875 11,311,342 صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة 
صافي الدخل العائد إلى حقوق الملكية غير 

 %48.88 93,033  190,322 283,355 المسيطرة
 

مليون ريال مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى األسباب  ٣١٦م بمبلغ ٢٠٢١عام يعود سبب ارتفاع صافي الربح خالل  
  :التالية

  .مليون ريال ٤٬٦٢٤مليون ريال والذي قابله إرتفاع في تكلفة اإليرادات بمبلغ  ٤٬٤٦٤إرتفاع اإليرادات بمبلغ   -
المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ  مليون ريال، ويعود ذلك النخفاض ٥٥٧انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ  -

مليون ريال والذي قابله إرتفاع في االستهالك واإلطفاء  ٣٢١مليون ريال والمصاريف اإلدارية والعمومية بمبلغ  ٥٩٠
  .مليون ريال ٣٥٤بمبلغ 

  .مليون ريال ١٣٠انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ  -
) مليون ريال في العام السابق وذلك ٣٧٥) مليون ريال مقارنة بمبلغ (٤٩٣غ ((مصاريف) أخرى بمبلو تسجيل إيرادات  -

  :يعود بشكل رئيسي إلى
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) ٧٧٨تسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة لالستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ () ١
  .مليون ريال ٥٣مليون ريال مقابل 

  .مليون ريال ٣٦انخفاض إيرادات التمويل بمبلغ  )٢
  :وذلك على الرغم من

مليون ريال، والتي تعود بشكل رئيسي إلى إعادة  ٤٢٥مليون ريال مقابل  ٧٩٠تسجيل صافي مكاسب أخرى بمبلغ  )١
  .تقييم الوحدات االستثمارية لصندوق اس تي في لرأس المال الجريء

  .) مليون ريال٤٣مليون ريال مقابل ( ٥٠تسجيل صافي إيرادات (مصاريف) أخرى بمبلغ  )٢
  .مليون ريال ٢٨٧انخفاض تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ  )٣
 مليون ريال. ٥) انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ ٤
  

 

 قروض المجموعة وتتمثل فيما يلي:
 

  م٢٠20معدلة   م٢٠٢١موحدة  )البيان (ماليين الرياالت
 318 1,45٧  مرابحات قصيرة األجل 
 1,966 1,174 مرابحات طويلة األجل

 2,284 2,631 إجمالي المرابحات 
 6,672 6,673 صكوك 
 - - تورق

 8,956 ٩٬٣04 اإلجمالي  
  

 
 وفيما يلي تفاصيل الصكوك:

مليون ريال  ٢٬٠٠٠مة يتم اصدار القسط األول بق سعودي،مليون ريال  ٥٬٠٠٠أصدرت الشركة برنامج الصكوك بحد اقصى 
شعبان  ١٩بتاريخ  العامةولمدة عشر سنوات في إطار البرنامج المحدد. خالل اجتماع الجمعية  ٢٠١٤سعودي في يونيو 

 و من خاللأم)، وافقت الشركة على إنشاء برنامج الصكوك الدولية إما بشكل مباشر  ٢٠١٩ابريل  ٢٤هـ (الموافق  ١٤٤٠
م إنشاؤها واستخدامها إلصدار صكوك أولية أو ثانوية في جزء واحد أو عدة أجزاء شركة ذات غرض خاص والتي سيت

 ٥٬٠٠٠و من خالل سلسلة من اإلصدارات بالدوالر األمريكي، بما ال يتجاوز إجمالي مبلغ أو عدة مراحل أو مرحلة واحدة أ
صكوك المشار اليها أعاله في أي و أجزاء من برنامج الأمليون دوالر امريكي للقيمة االجمالية إلصدارات الصكوك 

(شركة  ٢٠١٩زمن. وبناًء عليه، أصدرت شركة صكوك االتصاالت السعودية المحدودة خالل الربع الثاني من عام 
تأسست لغرض إصدار صكوك بموجب برنامج الصكوك المشار اليه أعاله بالدوالر األمريكي) الشريحة األولى من 

مليون ريال سعودي) تحمل معدل ربح سنوي  ٤٬٦٨٨ما يعادل أي دوالر امريكي ( مليون ١٬٢٥٠برنامج الصكوك بمبلغ 
وفيما يلي  Reg-S/144Aسنوات. ويعتبر هذا البرنامج الدولي بالدوالر األمريكي متوافق مع  ١٠تستحق خالل  %٣٫٨٩

  :٢٠٢١ديسمبر  ٣١المعلومات اعتباراً من 

  

تاريخ   نسبة الفائدة  اإلجمالية لإلصدارالقيمة   فئة اإلصدار  تاريخ اإلصدار اإلصدار
  االستحقاق

صكوك االتصاالت 
مليون ريال  ١  م٢٠١٤ يونيو  محلية

شهور سايبور  ٣  مليار سعودي ريال ٢  سعودي
  م٢٠٢٤يونيو   %٠٫٧+

صكوك االتصاالت 
ريال مليون  ٤٬٦٨٨  الف دوالر امريكي ٢٠٠  م٢٠١٩مايو   دولية

  سعودي
 م٢٠٢٩مايو  %3.89
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  قروض:       

سعودي)، وبلغ إجمالي القروض المستلمة خالل السنة المنتهية  مليون ريال 402م: ٢٠20( ريال سعودي مليون731: ٢٠٢١ ديسمبر ٣١بلغ إجمالي القروض المســددة خالل السنة المنتهية في 
   مليون ريال سعودي). وفيما يلي بيانا بالقروض: 21: ٢٠20مليون ريال سعودي ( 1,124م: ٢٠٢١ ديسمبر ٣١في 

 

  الرصيد القائم   المسدد خالل العام الرياالت السعودية بماليينجميع المبالغ 

الجهة   الشركة
  المانحة

 طبيعة
  التمويل

مدة 
  التمويل

تاريخ 
الحصول 

على 
  التمويل

قيمة   العملة
  التمويل

قيمة 
  م٢٠٢٠  م٢٠٢١  المستخدم

  الجزء غير المتداول  الجزء المتداول

  م ٢٠٢٠  م ٢٠٢١  م ٢٠٢٠  م ٢٠٢١

كة االتصاالت شر
 -) stcالسعودية (

المملكة العربية 
  السعودية

سوق 
أدوات 
  الدين

 – يونيو  سنوات ١٠  صكوك 
٢٠١٤   

ريال 
   ٢٬٠٠٠   ٢٬٠٠٠   ٠   ٠   ٠   ٠   ٢٬٠٠٠   ٢٬٠٠٠  سعودي

سوق 
أدوات 
  الدين

 -مايو   سنوات ١٠  صكوك 
٢٠١٩  

دوالر 
   ٤٬٦٧٢   ٤٬٦٧٣   ٠   ٠   ٠   ٠   ٤٬٦٧٣   ٤٬٦٧٣  امريكي 

تمويل بنك   قرض
  الصادرات

8.5 
  سنوات

 - مارس
٢٠٢١  

دوالر 
  ٠  332  ٠  61  ٠  34  426  584  امريكي 

  6,672  7,005   ٠  61   ٠   ٣٤  7,099  7,257  		  المجموع

  الشركات التابعة
بنوك 
دولية 
  ومحلية

مرابحة 
وتورق 

وتسهيالت 
  ائتمانية

من سنة 
عشر  إلى

   سنوات
  1,966  842  318  1,396  ٤٠٢  ٦٩٧  3,370  3,735  متنوع  ٢٠١١منذ 

إجمالي مرابحات 
أو قروض 
  المجموعة

  10,992  10,469  ١٬٤٥٧  ٤٠٢  ٧٣١  318  7,847  8,638  
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  فيما يلي بيان بقيمة المبالغ النظامية المستحقة والمدفوعة من قبل الشركة مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:  
 

  السبب  الوصف  ماليين الرياالت البيان

 1,062  الرسوم الحكومية
ألحكام التراخيص ما يتم سداده أو تحميله على الفترة وفقاً 

الممنوحة للشركة مقابل تقديم الخدمة تجارياً ورسوم 
 استخدام الطيف الترددي.

متطلب 
  نظامي

 7,617  أنصبة أرباح
ما يتم سداده أو تحميله على الفترة كتوزيعات أرباح للحكومة 

والجهات شبه الحكومية (صندوق االستثمارات العامة 
 االجتماعية).والمؤسسة العامة للتأمينات 

متطلب 
  نظامي

ما يتم سداده أو تحميله على الفترة وفقاً ألحكام نظام العمل  605   التأمينات االجتماعية
 في المملكة.

متطلب 
  نظامي

الزكاة وضريبة االستقطاع    
 1,085  وأخرى

ما يتم سداده أو تحميله على الفترة وفقاً ألحكام وقواعد 
فريضة الزكاة ونظام ضريبة الدخل ورسوم نظام سداد في 

 المملكة. 

متطلب 
  نظامي

إجمالي المستحق والمدفوع 
إلى الجهات الحكومية وشبه 

  الحكومية
   المدفوعة للحكومة. أوتمثل المبالغ النظامية المستحقة     10,369

  
  العقوبات والجزاءات والقيود االحتياطية 

) ومجلس المنافسة CITCأصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت في هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات (
وغيرها عددا من القرارات ضد شركة االتصاالت السعودية، وانطالقاً من مسؤولية الشركة في دفاعها عن حقوق 

الحق الممنوح لها بموجب نظام االتصاالت تظلمت على تلك القرارات بموجب دعاوي قضائية  المساهمين بناًء على
تم رفعها أمام القضاء. وتتنوع أسباب تلك القرارات الصادرة ضد الشركة، فبعضها يتعلق بتأسيس شرائح االتصال 

شغل مات الدولية عبر شبكة ممسبقة الدفع، والبعض اآلخر يتعلق بما ينسب للشركة من ادعاء بعدم تمرير المكال
آخر أو  عدم تفعيل خدمة نقل األرقام، أو تقديم عروض غير معتمدة من الهيئة، واستخدام ترددات بدون ترخيص، 
كما يوجد بعضاً من القرارات المتعلقة بشكاوى العمالء والتي ترى الهيئة أن الشركة تتأخر في تنفيذ توجيهاتها أو 

وبة، فضًال عن بعض القرارات الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بفرض مقابل تزويدها بالمعلومات المطل
) قضية ٢٬٥٤٢مالي لقاء قيامها بدراسة شكاوى العمالء، حيث بلغ عدد القضايا التي رفعتها الشركة ضد تلك القرارات (

وخمسون مليوناً وثمانمائة وثالثة وسبعون ألفاً  ) مليار١٬٠٥٠٬٨٧٣٬٥٠٠م، بقيمة إجمالية قدرها (٢٠٢١بنهاية العام المالي 
  وخمسمائة ريال سعودي، وتفصيل موقف هذه القضايا على النحو التالي:

) قضية بقيمة ٢٬٠٦١م عددها (٢٠٢١قضايا منتهية بموجب أحكام نهائية ضد الشركة بنهاية العام المالي  ₋
  .) ريال سعودي٣٦٨٬٢٢٢٬٥٠٠إجمالية قدرها (

) قضية بقيمة ٣٥٤م عددها (٢٠٢١موجب أحكام نهائية لصالح الشركة بنهاية العام المالي قضايا منتهية ب ₋
  .) ريال سعودي٦٠١٬١٥٩٬٠٠٠إجمالية قدرها (

) قضية بقيمة إجمالية ١٢٧م عددها (٢٠٢١قضايا قائمة وما زالت متداولة أمام ديوان المظالم بنهاية العام المالي 
 .) ريال سعودي٨١٬٤٩٢٬٠٠٠قدرها (
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 إدارة المخاطر المؤسساتية 
االنخفاض الهيكلي في الطلب على الخدمات الصوتية بسبب النمو  من حيث ثيرةك تحدياتيشهد قطاع االتصاالت 

. وتتميز السوق الرقمية بالديناميكية والتطور السريع، وهو التطور الذي ساهمت هاوانتشار البيانات خدمات توسعمع 
قنيات للت ةوالمتسارع ةثار المستمراآلالديناميكية ولكن من محّركات هذه تسارعه بعدة طرق.  فيساهمت الجائحة 

 .ما يهدد مصادر اإليرادات القائمة والمحتملةباألعمال بأكملها،  اتمنظوم فيالثورية الجديدة 

الحفاظ على أعلى معايير حوكمة الشركات من خالل المراجعة مجلس اإلدارة يضمن : حوكمة إدارة المخاطر
المنبثقة  لجنة المخاطرمجلس اإلدارة شّكل  وعليه،. تطبيقهاالمنتظمة ألفضل ممارسات تطوير الحوكمة وضمان 

 ةدارة المخاطر واستراتيجيالعام إلطار تقيّد جميع الجهات ذات العالقة باإلاإلشراف على بمهام  تضطلعوالتي  هعن
 المخاطر الرئيسة ومتابعة ،إدارة المخاطر في المجموعة أنظمةومراقبة  ،المخاطر وسياسات إدارة المخاطر ذات الصلة

قد و ،مستقل ومنفصل عن مجموعات األعمال في الشركة وقطاعاتهابمهامها بشكل دارة المخاطر وتقوم إ. تهاوإدار
اتها ممارس لتطويرالمجلس  اعتمدهاالستراتيجية المخاطر التي  وفًقا أولى مراحل التقييمهذا العام  اإلدارة أتّمت

  .نضجها ورفع مستوىالحالية 

تنفيذ  يفالمخاطر التي يمكن أن تؤثر وتقييم تحديد مهمة وحدات المجموعة  يقع على عاتق كافة: المخاطرتحديد 
مسح  نتائجمع ذكر قائمة موحدة  فيوتجمع المخاطر المحددة . التشغيلية عملياتهاأداء استراتيجيات المجموعة و

ي فإلى مجموعة مختارة من كبار القادة والتنفيذيين ، ثم تقدم والمقارنات المعيارية ذات الصلةالمحيطة البيئة 
، وكذلك تحديد تحديد األعلى منها من وجهة نظر المجموعةولمجموعة. يتولى المسؤولون تقييم المخاطر ا

والمخاطر  يا،العلتتولى لجنة إدارة المخاطر تحديد المخاطر أخيًرا، . والمتابعة الدقيقة التي تتطلب التهديدات الناشئة
 ،دارةمجلس اإل المنبثقة عنتقديمها إلى لجنة المخاطر  ثم الواجب مراقبتها من منظورها، وقائمة المخاطر ،الناشئة

 تمادها.واعلمراجعتها بصورتها النهائية مجلس اإلدارة  التي ترفعها بدورها إلى

ني، (مؤسسي، تق حسب التصنيفات المعتمدةخالل مرحلة تقييم المخاطر، يتم تصنيف المخاطر : المخاطرإدارة 
يتيح فهًما أفضل لكيفية التعامل مع المخاطر وضمان المستوى المناسب من اإلشراف  ، مماتشغيلي، مالي، التزامي)

خطط الدرء  الضوابط الكافية وتنفيذ تطبيقضمان لمن التنفيذيين كامل المسؤولية  المخاطرةمالك ويتحمل اإلنفاذ. و
لى مدار ع للمتابعة المستمرةالمخاطر كما تخضع استراتيجيات درء الالزمة لجعل المخاطر ضمن نطاق تحمل مقبول. 

الصلة لكل من المخاطر إعداد تقييم شامل للسيناريوهات ذات  ويتمللمخاطر.  متعمقةمع إجراء مراجعات  ،العام
 المخاطر. لدرء مطّورةاستراتيجية  وتفعيلوالفرص المحتملة  العليا، مع تقديم رؤية شاملة حول التهديدات

استمرارية األعمال، ومراكز البيانات، كل ما يتعلق ب هاأولويات على رأس قائمةالشركة تضع  استمرارية األعمال:
 قالعمالء. وتطبّ والبنية التحتية للشبكة، وسالمة الموظفين منشآت ومرافق وشبكة االتصاالت المتنقلة، وغيرها من 

حاالت الحوادث والطوارئ. وكما تجري الشركة اختبارات خطط كافة الشركة نظام استجابة فورية ومناسبة ل
التأثير على األعمال لجميع األنظمة  وفًقا لتحليل ،بشكل منتظم ودوري الحساسةمليات استمرارية األعمال للع

شهادة المعيار الدولي إلدارة  الحساسة من أجل ضمان فعالية الخطط الموضوعة. وقد حصلت المجموعة مؤخًرا على
المجموعة في تنفيذ البروتوكوالت  تتبعهاي تال ةالدؤوب الجهودعلى  أكيًدات، )ISO 22301:2019(األعمال استمرارية 
 .التشغيليةجميع العمليات  من أجل استمرارية واإلرشادات

تطورات مراحل فيروس كورونا وتأثيره لرصد أولت المجموعة اهتماًما بالًغا : )١٩-فيروس كورونا المستجد (كوفيد
ع ، محسب الحاجة بالمجموعةر المخاط المستمر لقوائمتحديث على المع مرور الوقت الدول، وعملت مختلف  في

مجموعة القة للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها عمليات الذات الع الحكوميةو الصحية التواصل الدائم مع الجهات
 ظلت تراقب عن كثبأحد المخاطر الفردية، بل على أنها جائحة كورونا ومنسوبيها، حيث لم تنظر المجموعة إلى 

 المخاطر الرئيسة والناشئة والتشغيلية. توسعالجائحة على مدى تأثير 

 اإلجراءات الوقائيةمن  عدًدا، اتخذت بأسره مجتمعالبصحة وسالمة موظفيها وعمالئها و المجموعةفي إطار التزام و
ووجود خطط مرنة للتعامل مع التطورات والتغيرات حسب الحاجة بما يتناسب مع مكانة  الكافي التهيؤلضمان 



 

التقرير السنوي        2021                                                                                                                                                                        23   

 يفوفيما يلي وصف للمخاطر المهمة التي يمكن أن تؤثر  والممكن األول للتحول الرقمي.الشركة كمشغل وطني 
لمخاطر البيئية أو االجتماعية، والطرق التي نسلكها إلدارتها. تعكس عملية إدارة المخاطر التي ا، شامًال المجموعة

 بةليست شاملة وليست مرتائمة أدناه . علًما بأن المخاطر في القالشركةنتبناها أهم المخاطر المحددة على مستوى 
 .حسب األهمية

الفئة
 

 تدابير التخفيف المخاطر

المخاطر التقنية
 

 تهديدات األمن السيبراني:
حجب  وهجماتالضارة المتقدمة  البرمجياتأدى ظهور 

ما ب السيبرانية مشهد التهديداتتغيير إلى  )DDoS( الخدمة
قتصر . وال يالدفاعية منهجياتهالى إعادة تقييم إالشركات  يجبر

 يمتد إلى بل، نفسها stc داخل مجموعةهذا التهديد على 
، المجموعة مورديلدى  مقدمي خدماتها باستغالل الثغرات

االستفادة من  للمخترقينحيث يمكن  وكذلك لعمالئها
 نالموردي التواصل معتمثّل إدارة كما . تهمالثغرات في مهاجم

على  اكبيرً المجموعة اعتماًدا عتمد ت، حيث بالغةأهمية 
 عدد وجودالذين يخطرون الشركة عن  خارجيينالمقاولين ال

 .من الحوادث

  
تواصل المجموعة تعزيز وحدة األمن السيبراني، وتطوير النظم 
والسياسات الداخلية، ورفع مستويات اإلجراءات األمنية، 

 وزيادة الوعي، واختبار فعالية خطط أمن المعلومات.
ذات كفاءة عالية لضمان المجموعة ممارسات  ستوقد أّس 

ة باإلضاف ،حماية المعلومات وإدارة األصولوسيبراني المن األ
 .متقدمة الختبار االختراق وإدارة الثغراتتعيين كفاءات إلى 

المخاطر التقنية
 

  :خصوصية البيانات
خصوصية البيانات أحد أكبر التحديات التي تواجهها أي  تعد

 نم مراقبةالوال سيما مع استمرار نمو حجم البيانات  شركة،
 اناألهمية بمكمن ووالتدقيق من العمالء.  التنظيمية الجهات
 واجههاتمخاطر الخصوصية التي فيما يتعلق ب الوضوح

للتعامل مع معلومات تحديد الهوية الشخصية، أو  المجموعة
في تحديد نوع البيانات التي يمكن جمعها  المستهلكحق 

 وتخزينها وحمايتها ومشاركتها مع أطراف خارجية.
 

  
وضعت المجموعة إطار خصوصية يحتوي على سياسات 

خصوصية المعلومات الشخصية، ويشمل ذلك  لضبطوإجراءات 
تصنيف البيانات وإدارة السجالت واالحتفاظ بها وإتالفها، 

ة من تقنية لتحديد مستويات مختلف الً حلوتبنيها باإلضافة إلى 
الصالحيات للموظفين بناًء على معلومات تحديد الهوية 

، مثل الوصول العام والخاص إليها الشخصية التي يحتاجون
 والمقيد.

المخاطر التقنية
 

المرونة بعد وقوع الكوارث أو األزمات أو األحداث التي تؤثر على 
 استمرارية األعمال:

ى الشبكة عل اتطلب كبيًرا في ارتفاًعاشهد قطاع االتصاالت 
 رحض وقد بلغ االرتفاع أوجه أثناءمستوى العالم خالل األزمة، 

 نسبة استخدام حيث تم تسجيل ازدياد ملحوظ فيالتجوال 
و أ االنقطاع الكامل أو الجزئي إيعاز تم وقدشبكات االتصاالت. 

ة تعطل شبكإلى المعلومات واالتصاالت  تقنيةخدمات  تدهور
أنظمة دعم األعمال وغيرها من األنظمة تعطل االتصاالت أو 

وتشمل االعتبارات الرئيسة التخطيط للتأهب  الرئيسية.
للكوارث، ومعدات التبادل، واالتصاالت تحت سطح البحر، 

 كابالت األلياف الضوئية. وتعطل

 ى المنشأة تعالجوضعت المجموعة برامج مكتوبة على مستو
أحرزت  .الحساسةوتتحقق من استمرارية العمليات التشغيلية 

 وتم اتخاذ ،)ISO 22301:2019(لمعيار شهادة ا المجموعة
جميع الخطوات الالزمة لالمتثال ألي متطلبات تنظيمية ذات 

 صلة.
مشاريع إضافية لتعزيز نظم تنفيذ وقد اقترحت المجموعة 

التعافي من الكوارث لضمان استمرارية األعمال والخدمات، مع 
يشرف فريق االستجابة للطوارئ ومراعاة مختلف االحتماالت. 

لتخطيط للطوارئ ويجري تجارب لعمال الرئيسة األعلى 
 .اافتراضية دوريً 
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المخاطر االلتزامية
 

 عمالاألنموذج  فيتغيرات تنظيمية غير مواتية تؤثر وجود 
 :الحالي

يشهد القطاع وفرة من حيث العدد والوتيرة واألثر في إطالق 
عة المتعلقة بالتزامات المجمو والتشريعيةاللوائح التنظيمية 

الحالية. وقد يكون لهذه اللوائح الجديدة آثار سلبية خطيرة على 
ومكانتها في السوق، بما في ذلك العقوبات  المجموعةربحية 

 أو االلتزامات المالية.

تدرس المجموعة التشريعات التنظيمية بشكل مستمر، 
وتنسق الجهود مع القطاعات ذات العالقة بها داخل 
المجموعة وخارجها، وتطبق أفضل المعايير لضمان تقديم 
 أفضل الخدمات لعمالئها بما يحقق أهداف الخطط الوطنية.

إنشاء تنظيم إداري لقطاع الشؤون التنظيمية وقد تم 
 .للمساهمة في تعزيز قدرات المجموعة في المجال التنظيمي

المخاطر 
شغيلية

الت
 

 اضطرابات سلسلة التوريد:
سلسلة إمداد  فيمخاطر  وجودقد يكون لنقص المواد و

لمعادن النادرة والمكونات الرئيسة األخرى لتصنيع الرقائق ا
 االتصاالت لقطاع stcبعيدة المدى على ريادة مجموعة  تبعات
م على تقدي المجموعة ة، بما في ذلك قدرالمعلومات وتقنية

لبية عن ت الخدمات األساسية والجيل القادم من التنقل، فضالً 
 متطلبات مشاريع البنية التحتية التي عملنا عليها.

بحيث  االتابعة لهتنويع سالسل التوريد على المجموعة تحرص 
ال تعتمد على عدد محدود من الموردين، كما تؤكد في 
عقودها على أن األنظمة متوافقة مع بعضها بعًضا بغض النظر 
عن المورد. وتراجع كذلك شروط التعاقد مع الشركات وتضع 

متها المالية والتشغيلية لمتطلبات ئالتشريعات لضمان مال
مة خطط المجموعة، بما يتماشى مع التطور التقني وسال

 أعمالها.

سية
س
المخاطر المؤ

 

  :تنفيذ االستراتيجية في سوق ديناميكية
تحقيق النجاح في هذه البيئة التنافسية الحيوية من الضروري ل

أهمية وضع عمليات مرنة  تضع المجموعة في اعتبارهاأن 
حيث على مستوى استراتيجي بتنفيذ الو االستمراريةتطوير ولل

نة التي المروباإلضافة أيًضا إلى  النجاح،تحقيق قادرة على تكون 
 ها.ب عملتالقدرة على تلبية متطلبات األسواق التي تضمن 

وتتم  ،سنوات ٣تخضع استراتيجية المجموعة للتحديث كل 
ومالئمة ا تزال مواكبة ممراجعتها سنوًيا للتأكد من أنها 

للتطورات الحالية. يتسم توقيت المراجعة السنوية والتحديثات 
سنوات بالمرونة بما يتماشى مع السياق  ٣تي تتم كل ال

والديناميكيات ومدخالت الجهات المعنية باإلضافة إلى إجراء 
توجهات القطاع، و، من حيث المنافسينمسح بيئي شامل (

وأداء  ،األداء االجتماعي واالقتصاديواللوائح التنظيمية، و
 ).شركةال

 

  

  المخاطر المالية:
 االئتمانإدارة مخاطر  -

لدى المجموعة سياسات وارشادات معتمدة تسمح فقط بالتعامل مع أطراف أُخرى ذات تصنيف ائتماني مرتفع وتضع 
حدود بمقدار التعرض للمخاطر لكل طرف. تسمح سياسات وإرشادات المجموعة باالستثمار فقط لدى أطراف أُخرى 

دى د التعرض للمخاطر لكل جهة على أن ال تتعذات تصنيف ائتماني جيد صادر عن وكاالت تصنيف ائتمان عالمية وتقي
الخاصة للمجموعة  االئتمانمن حقوق ملكية الشركاء في الطرف المقابل. تتم مراقبة مخاطر  %٣٠نسبة التعرض 

  .بشكل ربع سنوي

المتعلقة ، فإن تركيز المخاطر ١٧القوائم المالية السنوية رقم  باستثناء تركيز مخاطر االئتمان المذكور في إيضاح
بالمدينين التجاريين يعتبر محدوداً ألن عمالء المجموعة يتكونون من عدد كبير من عمالء غير ذوي العالقة. يتم 

  .وضع شروط الدفع والحد االئتماني بالتوافق مع معايير قطاع االتصاالت
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اطر ائتمان ة لتكوين مخصص مخيتم إجراء تقييم مستمر للوضع المالي للمدينين التجاريين وتعتقد اإلدارة عدم الحاج
في القوائم المالية  ١٧إيضاح  للمزيد من التفاصيل، انظرزيادة عن المخصص الحالي لالنخفاض في قيمة هذه االرصدة (

  .)السنوية
باإلضافة إلى ذلك، تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشأن الضمانات المالية المقدمة فيما يتعلق بترتيبات التمويل 

لشركات التابعة. إن الحد األعلى لتعرض المجموعة لهذه المخاطر هو المبلغ األعلى الذي قد يتعين على لبعض ا
المجموعة سداده عند استحقاق الضمان. ال يوجد أي مؤشر يدل على أن المجموعة ستتكبد أي خسائر بشأن 

في القوائم المالية  ٤٤إيضاح  صيل، انظرللمزيد من التفاضماناتها المالية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة (
 ).السنوية

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية -
وعليه، فإن  يعتبر الريال السعودي العملة الوظيفية للمجموعة والمثبت سعر صرفه مقابل الدوالر األمريكي.

 الدوالر األمريكي. ولذاالمجموعة معرضة فقط لتقلبات أسعار الصرف من العمليات بالعمالت األجنبية اُألخرى عدا 
  فإن خطر تقلب العمالت االجنبية منخفض على مستوى المجموعة.

  

  إدارة مخاطر السيولة -
وضعت المجموعة إطار عمل شامل إلدارة مخاطر السيولة من أجل الوفاء بمتطلبات التمويل والسيولة القصيرة 

  .ةوالمتوسطة والطويلة األجل للمجموعة على ضوء التعليمات المعتمد
تقوم المجموعة بالتأكد من توفر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات نقدية واستثمارات قصيرة األجل 
وتسهيالت ائتمانية تلتزم بها وغير مسحوبة من بنوك محلية ودولية ذات تصنيف ائتماني عالي. تحدد المجموعة 

ية قصيرة وطويلة األجل بالمقارنة مع التدفقات النقدمتطلبات سيولتها عن طريق المراقبة المستمرة لتوقعات النقد 
  .الفعلية

يتم مراجعة موقف السيولة بالمجموعة بشكل دوري ويتم إجراء اختبارات الضغط باستخدام عدة افتراضات متعلقة 
  بالمصاريف الرأسمالية، توزيعات األرباح، تحصيل المدينين التجاريين، وسداد القروض بدون إعادة التمويل.

  
يبين الجدول أدناه تواريخ اإلستحقاق التعاقدية المتبقية لاللتزامات المالية للمجموعة وفترات السداد المتفق عليها. 

تاريخ يجب على  ألقربتم إعداد الجدول على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة لاللتزامات المالية ووفقا 
  المجموعة السداد فيه.

 المخصومةالتدفقات النقدية غير  

)الرياالتم (آالف ٢٠٢١ديسمبر  ٣١   سنوات ٥أكثر من   سنوات ٥لى إأكثر من سنة   سنة فأقل القيمة الدفترية 

 - - ١٧٬١١٤٬٢٩٨  ١٧٬١١٤٬٢٩٨  )  ٣٢(إيضاح دائنون تجاريون وآخرون 

 ٥٬٢٨٨٬٤١٦ ٣٬٨٧٦٬٢٣١ ١٬٦٨٨٬٣٦٧  ٩٬٣٠٣٬٢٩٠ )  ٢٦قروض  (إيضاح 

 ٧٦٩٬٥٧٦ ١٬٨٤٧٬٤١٧ ٩٨٤٬١٣٠  ٣٬٢٢٣٬١٦٧ )٢٨(إيضاح التزامات عقود اإليجار 

 - - ٢٬١٩٣٬٩٩٥  ٢٬١٩٣٬٩٩٥ )١-٣١توزيعات أرباح مستحقة (إيضاح 

 ١٬٢٦٩٬٨١٤ ١٬٢٠٧٬٢٣٢ ٢٬٦٩٢٬٢٥٤  ٤٬٤٧٠٬٧١٥ )١-٣١التزامات مالية أُخرى (إيضاح 

م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ ( آالف الرياالت )       

)  ٣٢دائنون تجاريون وآخرون (إيضاح   ١٩٬٧١١٬٢٠٧ ١٩٬٧١١٬٢٠٧ - - 

 ٥٬٥٠٨٬٣٤١ ٣٬٩٨٥٬٥٤٥ ٣١٨٬٤٨٥ ٨٬٩٥٦٬٠٩٠ )  ٢٦قروض  (إيضاح 

 ٩٤٠٬٢١٨ ٢٬٣١٣٬٤٤٨ ٧٤٢٬١٨٥ ٢٬٩٨٠٬٠٣٨ )٢٨التزامات عقود اإليجار (إيضاح 

 - - ٢٬١٥١٬١١٦ ٢٬١٥١٬١١٦ )١-٣١توزيعات أرباح مستحقة (إيضاح 
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 ١٬٢٦٩٬٨١٤ ١٬٨٣٩٬٠٠١ ١٬٧٢٩٬٠٢٨ ٤٬٠٠٩٬٩١٩ )١-٣١التزامات مالية أُخرى (إيضاح 
  المشار إليها أعاله خاصة بالقوائم المالية السنوية  اإليضاحات*
 

). ريال سعوديمليون  ٦٬٢٦٣: ٢٠٢٠( ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  ريال سعوديمليون  ٥٬٦٢٩لدى المجموعة تسهيالت تمويل غير مستخدمة بمبلغ 
بالتزاماتها من خالل التدفقات النقدية التشغيلية والنقد وما يماثله والمتحصالت من األصول المالية المستحقة تتوقع إدارة المجموعة وفاءها 

   .السداد
وفقا لشروط االتفاقيات مع المشغلين، يتم مقاصة المدينين والدائنين التجاريين فيما يتعلق برسوم المكالمات والتجوال ويتم سداد صافي 

 بالتالي تم اظهار المبالغ المتعلقة بها بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة.المبالغ المستحقة. و
 

يوضح الجدول التالي األدوات المالية المعترف بها والتي تم عمل مقاصة لها، أو أنها خاضعة التفاقيات مقاصة رئيسية 
  ملزمة واتفاقيات مشابهة أُخرى كما في:

  صافي المبالغ  المبالغ التي تم إجراء مقاصة لها  المبالغ اإلجمالية )م ( آالف الرياالت ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

     األصول المالية 

 25,464,155 (122,573) 25,586,728  مدينون تجاريون وآخرون

 6,268,674 (7,196,745) 13,465,419  أصول العقد

    المالية  االلتزامات

 17,114,298 (10,467) 17,124,765 دائنون تجاريون وآخرون

 4,363,865 (7,329,785) 11,693,650  التزامات العقد

     الرياالت ) آالفم ( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
    األصول المالية 

 15,724,725 (137,322) 15,862,047 مدينون تجاريون وآخرون

 6,517,097 (5,814,010) 12,331,107  أصول العقد

    المالية  االلتزامات

 19,711,207 (13,960) 19,725,167 دائنون تجاريون وآخرون

 2,673,152 (5,937,372) 8,610,524  التزامات العقد

  

  فيما يلي التغيرات في االلتزامات الناشئة عن األنشطة المالية:

  م٢١20ديسمبر  ٣١  تغيرات غير نقدية  تدفقات نقدية  م٢٠٢١يناير  ١ البند ( آالف الرياالت )

)٦٣١٬٢٣٠( ٣١٨٬٤٨٥  قروض قصيرة االجل  ١٬٤٥٦٬٦٨٤ ١٬٧٦٩٬٤٢٩ 

)٩٧٦٬٧١٩( ٧٤٢٬١٨٥ المتداول الجزء –التزامات عقود اإليجار   ١٬١٠٤٬١٠٨ (*)  ٨٦٩٬٥٧٤ 

)١٬٨١٤٬٩٦٢( ١٬٠٢٣٬٩٦٣ ٨٬٦٣٧٬٦٠٥ قروض طويلة االجل  ٧٬٨٤٦٬٦٠٦ 

 ٢٬٣٥٣٬٥٩٣ ١١٥٬٧٤٠ - ٢٬٢٣٧٬٨٥٣  الجزء غير المتداول –التزامات عقود اإليجار 

)٥٨٣٬٩٨٦( ١١٬٩٣٦٬١٢٨ اإلجمالي  ١٢٬٥٢٦٬٤٥٧ ١٬١٧٤٬٣١٥ 

  م2020ديسمبر  ٣١  تغيرات غير نقدية  تدفقات نقدية  م0٢٠٢يناير  ١ البند ( آالف الرياالت )

)٤٠٢٬٣٨٦( 389,339  قروض قصيرة االجل  331,532 318,485 

)٨٣١٬٦٤٢( 716,762 المتداول الجزء –التزامات عقود اإليجار   ٨٥٧٬٠٦٥(*)  742,185 

)٣٠٧٬٢٣٤( ٢١٬٣٦٣ 8,923,476 قروض طويلة االجل  8,637,605 

 2,237,853 73,438 - 2,164,415 الجزء غير المتداول –االلتزامات عقود اإليجار 

)١٬٢١٢٬٦٦٥( 12,193,992 اإلجمالي  954,801 11,936,128 
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  لى الجزء المتداولإ(*) تتضمن بشكل رئيسي إعادة تصنيف من الجزء الغير متداول 
 

 مخاطر معدل الربح  -
تنشأ مخاطر المجموعة الرئيسية المتعلقة بمعدل الربح من القروض واألصول المالية بمعدالت فائدة متغيرة. تقوم 

  .عقود مقايضة معدل الربح بعض شركات المجموعة بإدارة مخاطر معدالت الربح من خالل استخدام
  .لم يحدث أي تغيير على تعرض المجموعة لمخاطر الربح أو الطريقة التي تدار بها هذه المخاطر وقياسها

تم تحليل األثر أدناه بناًء على التعرض لمعدالت الربح بالنسبة لألدوات المالية غير المشتقة في نهاية السنة المالية. 
وحيث أن تحليل األثر يشير إلى أثر التغير في معدل الربح السائد في السوق على الربح أو الخسارة، وفيما يتعلق 

قد تم إعداد هذا التحليل بافتراض أن المبالغ القائمة في نهاية السنة هي باألصول وااللتزامات ذات المعدل العائم، ف
نقطة أساس تمثل تقييم اإلدارة للتغيرات المعقولة المحتملة  ٢٠قائمة طوال السنة. إن الزيادة أو (النقص) بمقدار 

المتغيرات ثابتة، سينخفض  نقطة أساس مع إبقاء بقية ٢٠في معدل الربح. إذا كانت معدالت الربح أعلى (أقل) بمقدار 
) هذا األثر االفتراضي على ربح ريال سعوديمليون  ١٣: ٢٠٢٠( ريال سعوديمليون  ٨(سيرتفع) ربح المجموعة بمبلغ 

  المجموعة ينشأ بشكل أساسي من األثر المحتمل لاللتزامات المالية بمعدل ربح متغير. 

 القيم العادلة لألدوات المالية -
تقنيات تقييم تتناسب مع الظروف الراهنة والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة. تستخدم المجموعة 

استناداً إلى درجة  ٣أو  ٢أو  ١ألغراض إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف عمليات قياس القيمة العادلة ضمن المستوى 
الحظتها، وأهمية المدخالت لقياس القيمة ما إذا كانت هذه المدخالت إلى عمليات قياس القيمة العادلة يمكن م

  .)في القوائم المالية السنوية ٢٠-٤إيضاح  للمزيد من التفاصيل، انظرالعادلة بصورة شاملة (
القيم العادلة لألدوات المالية المتمثلة في أرصدة المدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى والمرابحات قصيرة 

وأرصدة الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى تقارب قيمتها الدفترية بشكل كبير نظراً األجل والنقد وما يماثله 
 .استحقاقهالقصر أجل 

 
 وااللتزامات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة:األصول 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ المالية،األدوات  فئات
 ( آالف الرياالت )

 القيمة
  الدفترية

  العادلة القيمة مستويات

  الثالث المستوى  الثاني المستوى  االول المستوى    المالية  األصول

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
للمال  الستثماريصندوق رأس المال الجرئ والصندوق ا

  )١-١٥الجريء (إيضاح 
٢،١٣٥،٢٤٦ - - ٢،١٣٥،٢٤٦ 

      االلتزامات المالية 

 الربح أو الخسارة:بالقيمة العادلة من خالل 
 - ٦٧٥ - ٦٧٥  )١-٣١(إيضاح  اخرى ماليةالتزامات 

 القيمة  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١األدوات المالية ،  فئات
  الدفترية

  العادلة القيمة مستويات

  الثالث المستوى  الثاني المستوى  االول المستوى    المالية األصول

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 ١،١١٩،٤١٣ - - ١،١١٩،٤١٣  )١-١٥المال الجرئ (إيضاح صندوق رأس 

      االلتزامات المالية 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 - ٩٬٨٨٢ - ٩٬٨٨٢  )١-٣١(إيضاح  اخرى ماليةالتزامات 

 المشار إليها أعاله خاصة بالقوائم المالية السنوية  اإليضاحات*
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  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١المستويات المختلفة للقيمة العادلة خالل السنة المنتهية في ليس هناك تحويالت بين 
يتم الحصول على القيمة العادلة الستثمارات المجموعة في صندوق رأس المال الجرئ والصندوق االستثماري للمال الجريء 

لفة ث يستخدم مدراء الصناديق تقنيات مخت("الصناديق") من خالل تقارير صافي قيمة األصول المستلمة من مدراء الصناديق. حي
من  ٣(مثل نماذج التدفقات النقدية المخصومة وطرق المضاعفة) لتقييم األدوات المالية األساسية المصنفة تحت مستوى 

ء اتسلسل القيمة العادلة للصناديق. تعبر المدخالت غير المالحظة الهامة جزءاً ال يتجزأ من النماذج المستخدمة من قبل مدر
الصناديق وتشمل مخاطر أسعار الخصم المعدلة، التسويق والسيولة المخصومة وعالوة السيطرة. فيما يلي مطابقة ألرصدة 

  " من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:٣استثمارات المجموعة في هذه الصناديق والتي تقع ضمن المستوى "

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ البيان ( آالف الرياالت)

  يناير   ١صافي قيمة األصول كما في 
٤١٣،١١٩،١  ٨٦٩،٥٥٠،١  

٠٢٠،٣٧٥  المساهمات المدفوعة إلى الصناديق خالل السنة  ٧٠٠،٣٧٥  

)٣٩٥،١٧٢(  التوزيعات المستلمة من الصناديق خالل السنة  )٧٦٧،٧٢٣(  
  صافي الربح غير المحقق (الخسارة غير المحققة) المعترف 

في  ٤٠الخسارة الموحدة (إيضاح فيها في قائمة الربح أو 
٢٠٨،٨١٣  )القوائم المالية السنوية  )٣٨٩،٨٣(  

٢٤٦،١٣٥،٢  ديسمبر ٣١صافي قيمة األصول كما في   ٤١٣،١١٩،١  
  

يمتها يتم قياســها بالتكلفة المطفأة تقارب ق والتيبأن القيمة الدفترية لألصــول وااللتزامات المالية  المجموعةتعتقد 
  ما يلي: باستثناءالعادلة 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١فئات األدوات المالية، 
  )آالف الرياالت(

  مستويات القيمة العادلة  القيمة الدفترية

  األصول المالية 
  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى االول  

 - ٤،٢٦٨،٧٤٩ - ٣،٩٥٥،٥٦٨  صكوك -أصول مالية بالتكلفة المطفأة 

       االلتزامات المالية

 - ٥،٣٨١،٤٩٠ - ٤،٦٧٣،٢٥٤  صكوك -قروض 

  مستويات القيمة العادلة  القيمة الدفترية  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١فئات األدوات المالية ، 

  األصول المالية 
المستوى   

  المستوى الثالث  المستوى الثاني  االول

 - ٤،١٢٩،٦٢٩ - ٣،٩٦٣،٩١٦  صكوك -أصول مالية بالتكلفة المطفأة 

       االلتزامات المالية

 - ٥،١٧٧،١٤٧ - ٤،٦٧١،٦١٥  صكوك -قروض 

  .٢٠٢١ ديسمبر ٣١ في المنتهية السنة خالل العادلة للقيمة المختلفة المستويات بين تحويالت هناك ليس

 إدارة رأس المال -
تدير المجموعة رأسمالها المكون من رأس المال المصدر، االحتياطي النظامي، االحتياطيات االخرى واألرباح المبقاة 

 لى مساهمي الشركة األم لضمان التالي:إالعائدة 
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 قدرتها على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية.  -
 بكفاءة وعلى النحو األمثل. تمويل رأسمالها العامل ومتطلبات االستثمارات االستراتيجية  -
 تقديم سياسة توزيع أرباح على المدى الطويل تحافظ على استقرار دفع توزيعات األرباح.  -
 زيادة العوائد للمساهمين ألقصى حد ممكن.  -
 الحفاظ على تركيبة مالئمة من الدين وحقوق الملكية.   -

تقوم المجموعة بمراجعة هيكلة رأسمالها في ضوء قرارات االستثمارات االستراتيجية، وتغيرات البيئة االقتصادية، 
 وتقوم بتقييم تأثير هذه التغيرات على تكلفة رأس المال والخطر المتعلق برأس المال. 
وعة أي تعديالت على أهداف ال تخضع المجموعة ألي متطلبات خارجية تتعلق بهيكل رأسمالها. ولم تدخل المجم

 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١وإجراءات إدارة رأس المال خالل السنة المنتهية في 
تقوم المجموعة بمراجعة هيكلة رأس المال بشكل سنوي لتقييم تكلفة رأس المال واألخطار المتعلقة به. تهدف 

 المجموعة لتحقيق النسب التالية:
 أو أقل. %٢٠٠ل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء تساوي نسبة مستوى الدين مقابل الدخل ما قب  )١(
 أو أقل.  %٥٠نسبة مستوى الدين مقابل الدين وحقوق الملكية تساوي   )٢(

  

  :كما يلي ديسمبر ٣١كانت النسب في نهاية السنة المنتهية في 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ البيان ( آالف الرياالت)

  الدين (أ)
٨،٩٥٦،٠٩٠ ٩،٣٠٣،٢٩٠ 

 ٢٢،٠٩٠،٠٠٠ ٢٢،٨٤٠،٦٠٠  قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء وانخفاض القيمة (ب) ماالدخل 

%٤١  الدين مقابل الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء وانخفاض القيمة  ٤١%  

 ٨،٩٥٦،٠٩٠ ٩،٣٠٣،٢٩٠  الدين

 ٧٤،٢٢٣،١٠٥ ٨٠،٦٨٩،٢٦٩  الدين + حقوق الملكية (ج)

%١٢  (الدين+حقوق الملكية) الدين مقابل  ١٢%  

في القوائم المالية  ٢٦(للمزيد من التفاصيل، انظر إيضاح يعرف الدين على أنه القروض طويلة وقصيرة األجل  )(أ
  السنوية)

يعرف الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء وانخفاض القيمة على أنه الربح التشغيلي بعد  )(ب
  .باالستهالك واإلطفاءتعديله 

 اح المبقاة وحقوق الملكية غير المسيطرة.واألرب واالحتياطيات المال رأس مجموع بأنها الملكية حقوق تعرف )(ج

  

 معامالت مع الجهات ذات العالقة 
 

القوائم في  ٧إيضاح رقم  - شركات زميلة ومشاريع مشتركةالمعامالت التجارية واالرصدة مع الجهات ذات العالقة (
  )المالية السنوية

  
  :ديسمبر كما يلي ٣١بلغت تعامالت المجموعة التجارية مع الجهات ذات العالقة للسنة المنتهية في 
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  م٢٠٢٠  م٢٠٢١ البيان ( آالف الرياالت )

 322,058 329,614  الخدمات  المقدمة

 347,615 391,028 الخدمات  المستلمة
  

الجهات ذات العالقة وفقاً لشروط التعامل العادية. ان األرصدة القائمة غير مضمونة تتم عمليات البيع والشراء من 
  وبدون عمولة ولم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو إلى الجهات ذات العالقة.

  
  وفيما يلي بياناً باألرصدة القائمة في نهاية السنة المالية:

  جهات ذات عالقةلمبالغ مستحقة   مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة الرياالت)البيان ( آالف 

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 63,820 72,006 354,554 292,223  شركات زميلة 

 157,830 158,634 47,249 27,717 مشاريع مشتركة  

 221,650 230,640 401,803 319,940 اإلجمالي

  ) بالحكومةالمعامالت التجارية واألرصدة مع جهات ذات عالقة (الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة 

 ٣١بلغت اإليرادات المتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة للسنة المنتهية في 
) وبلغت المصاريف المتعلقة بالتعامالت ريال سعوديمليون  ٩٬٦٤٦: ٢٠٢٠( يال سعوديمليون ر  ١٢٬١٩٤: ٢٠٢١ديسمبر 

ديسمبر  ٣١مع الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة (متضمنة الرسوم الحكومية) للسنة المنتهية في 
  يال سعودي)مليون ر  ٣٬٧٥٣: ٢٠٢٠( يال سعوديمليون ر  ٦٬٤٠٥: ٢٠٢١

: ٢٠٢٠( سعودي مليون ريال ٢١٬٦١٦: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ة مع الجهات الحكومية كما في بلغ إجمالي رصيد الذمم المدين
). وبلغ إجمالي في القوائم المالية السنوية ٢-١٧إيضاح رقم  للمزيد من التفاصيل، انظر) (يال سعوديمليون ر  ١٣٬٨٨٩

يال مليون ر  ١٬٠٥٨: ٢٠٢٠( يال سعوديمليون ر  ١٬٠٦٢: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١رصيد الذمم الدائنة مع الجهات الحكومية كما في 
يال سعودي مليون ر  ٣٬٩٠٢). علماً أنه من ضمن االرصدة مع الجهات الحكومية، استثمرت المجموعة بمبلغ سعودي

في القوائم المالية  ١-١٥إيضاح رقم  للمزيد من التفاصيل، انظر( ٢٠١٩في الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية خالل عام 
  .)السنوية

يال مليون ر  ٩٣١: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ا بلغ اجمالي رصيد الذمم المدينة مع الجهات ذات العالقة بالحكومة كما في كم
) وبلغ اجمالي رصيد الذمم الدائنة مع الجهات ذات العالقة بالحكومة كما يال سعوديمليون ر  ٦٥٧: ٢٠٢٠(سعودي 

 ).يال سعوديون ر ملي ٣٠٥: ٢٠٢٠( ريال سعوديمليون  ١٢٠: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
  من مجموع رصيد المدينين التجاريين. %١٠ال يوجد عمالء آخرون يمثلون أكثر من 

  
  وفيما يلي أعمار األرصدة المدينة المستحقة من الجهات الحكومية كما في:

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ ( آالف الرياالت ) البيان

  10,275,707   12،675،429  سنةمن  أقل

  3,153,841     7،626،172 سنتين وأقل منأكثر من سنة 

  459,707       1،314،687 أكثر من سنتين

  13,889,255  21،616،288 اإلجمالي
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 القروض إلى جهات ذات عالقة

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ البيان ( آالف الرياالت )

 4,598 4،762   التنفيذيينالقروض إلى كبار 
  

  برنامج حوافز الموظفين طويلة االجل
 ٣٠٠مليون سهم وبمبلغ ال يتجاوز  ٥٫٥وافق مجلس إدارة الشركة على شراء عدد من أسهم الشركة بحد أقصى 

اصيل، للمزيد من التفوذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة االجل (البرنامج) (يال سعودي مليون ر 
). قام مجلس االدارة برفع توصية إلى الجمعية العامة غير العادية للموافقة المالية السنويةفي القوائم  ٤١إيضاح  انظر

) أشهر من تاريخ الموافقة. تم التصويت بالموافقة على هذا القرار من قبل ٨على البرنامج وشراء األسهم خالل فترة (
. علماً بان األسهم )٢٠٢٠ابريل  ٢٠الموافق (هـ  ١٤٤٢شعبان  ٢٧الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

التي سيتم شراؤها لن يكون لها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة وال تستحق أي توزيعات 
  .أرباح خالل فترة احتفاظ الشركة بها

 عن تحقيق اهداف يهدف البرنامج إلى استقطاب وتحفيز والمحافظة على الموظفين التنفيذيين المسؤولين
واستراتيجية المجموعة. ويوفر البرنامج خطة دفع على أساس األسهم للتنفيذيين المؤهلين المشاركين في البرنامج 
بحيث يتم منحهم أسهما في الشركة عند استيفاء شروط مدة الخدمة واألداء وإنجاز األهداف المقررة من 

   .المجموعة
ات قد يتم تسوية التعويض معينة،في ظروف  ذلك،ل حقوق الملكية. ومع يتم تسوية البرنامج بشكل عام من خال

كانت  ،٢٠٢١ديسمبر  ٣١نقًدا. يتم منح األسهم للموظفين على مدى ثالث دورات مع ثالثة شرائح لكل منها. كما في 
  الحصة الممنوحة من قبل المجموعة كما يلي:

من  الثانية من الدورة األولى والشريحة األولى من الدورة الثانيةبمنح الشريحة  ٢٠٢١قامت المجموعة خالل العام 
  :البرنامج كما يلي

 الشريحة الثانية الشريحة األولى الدورة األولى

 ١ يوليو ٢٠٢١ ١ يوليو ٢٠٢٠  تاريخ المنح
 ٢٢٢ الف سهم ١٣٥ الف سهم (*) اجمالي عدد األسهم الممنوحة

  128.6 ريال سعودي 94.4 ريال سعودي (**) في تاريخ المنحمتوسط القيمة العادلة للسهم الواحد 
 ١٤ مايو ٢٠٢٢ ١ يوليو ٢٠٢١  تاريخ االستحقاق

 تحدد الحقا بتاريخ االستحقاق ١٣٥ الف سهم  عدد األسهم المستحقة فعليا
 الشريحة األولى الدورة الثانية
 ١ يوليو ٢٠٢١  تاريخ المنح

 ١٢٢ الف سهم (*) اجمالي عدد األسهم الممنوحة
  128.6 ريال سعودي (**) متوسط القيمة العادلة للسهم الواحد في تاريخ المنح

 ١٤ مايو ٢٠٢٢  تاريخ االستحقاق
 تحدد الحقا بتاريخ االستحقاق  عدد األسهم المستحقة فعليا

روط المؤهلين المشاركين في البرنامج والذين استوفوا جميع ش(*) تم تحديث عدد األسهم الممنوحة ليعكس عدد األسهم الممنوحة فعلياُ للمديرين التنفيذيين 
  المنح.
 احتساب القيمة العادلة على أساس سعر السوق مخصوما منه توزيعات األرباح المتوقعة للسهم الواحد في تاريخ المنح. (**) تم
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  المالي:الجدول التالي يبين األسهم الممنوحة والقائمة في بداية ونهاية فترة التقرير 
األسهم) البيان ( آالف   ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 - ١٣٠   بداية السنة
 ١٣٠ ٣٤٩ األسهم الممنوحة خالل السنة

)١٣٥( (*) األسهم المستحقة  - 
 ١٣٠ ٣٤٤   نهاية السنة

  .سهم ألف ١٣٢(*) بلغ عدد األسهم التي تمت تسويتها خالل العام 
 

: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( ريال سعوديمليون  ٣٣٫٧مبلغ  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١بلغ اجمالي المصاريف المرتبطة بالبرنامج للسنة المنتهية في 
) تم تضمينها في بند مصاريف منافع الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة مع تسجيل المبلغ يال سعوديمليون ر  ٦٫١

): الدفع على أساس ٢رى في حقوق الملكية وذلك وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (المقابل ضمن بند احتياطيات أخ
 ).في القوائم المالية السنوية ٢٣إيضاح  للمزيد من التفاصيل، انظراألسهم (

ركة بها تفاظ الشإن أسهم الخزينة المخصصة لبرنامج حوافز الموظفين طويلة األجل ال تستحق أي توزيعات أرباح خالل فترة اح
عدد أسهم الخزينة المخصصة لبرنامج حوافز الموظفين  وبلغ ).في القوائم المالية السنوية ٢٣إيضاح  للمزيد من التفاصيل، انظر(

  .سهم 2,850,655 م:٢٠٢١ديسمبر  ٣١طويلة األجل بتاريخ 
  

 مصالح االطراف ذات العالقة (أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية)
يس أو الرئ /تبـرم الشركة أية أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية ألعضاء مجلس اإلدارة، أو للرئيس التنفيذيلم 

بتاريخ  ةلى الجمعية العامما تم اإلفصاح عنه في التوصيات إ غير، التنفيذي للمالية، أو ألي شخص ذي عالقة بأٍي بهم
مجلس اإلدارة األستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم، مصلحة غير لعضو والتي )، ٢١/٢0/٢٠٢٢ لموافقهـ (ا٢٠/٠٧/١٤٤٣

مباشرة فيها، باعتباره عضو في مجلس إدارة الشركة وعضو في مجلس إدارة شركة والء للتأمين التعاوني، وهي 
م، ٢٠٢١-١٢-١٠عبارة عن اتفاقية توقيع عقد إلحاقي لتقديم تغطية تأمينية لمدة ست سنوات ميالدية اعتباراً من تاريخ 

  .مليون ريال سعودي ١٩٫٣وذلك ضمن سياق األعمال االعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ 

م) ٣٠/١١/٢٠٢١هـ (الموافق ٢٥/٠٤/١٤٤٣في اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ اإلفصاح عنه ما تم إضافة إلى 
، التي ألعضاء مجلس اإلدارة التالية كتتاباالإدارة سجل  التفاقيةم الشركة براإدخول و الموافقة علىبشأن 

أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها كونهم ممثلي لصندوق االستثمارات العامة وهم: معالي الدكتور/ خالد بن 
حسين البياري، واألستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد، واألستاذة/ رانيا بنت محمود نشار، واألستاذ/ أرندت راوتينبيرق، 

برامها ألغراض بيع جزء من أسهم صندوق االستثمارات إتفاقية سيتم اعن  عبارةاذ/ سانجاي كابور، وهي واألست
العامة في الشركة إلى مستثمرين من فئة األفراد والمؤسسات االستثمارية داخل المملكة العربية السعودية، 

والالئحة  (Rule 144 A) )١٤٤-على القاعدة (أباإلضافة إلى مستثمرين من فئة المؤسسات االستثمارية األجنبية بناًء 
من قانون األوراق المالية األمريكي، مع احتفاظه بحصته المسيطرة في الشركة والتي تزيد عن  (Regulation S) إس
من إجمالي أسهمها ("الطرح الثانوي"). وبموجب هذه االتفاقية سيقوم كل من صندوق االستثمارات العامة  %٥٠

بتعيين جولد مان ساكس العربية السعودية وإتش إس بي سي العربية السعودية ومورغان ستانلي والشركة 
نسقين و/أو أي م لفة الذكر وشركة األهلي الماليةوتعيين البنوك السا، لسعودية كمنسقين عالميين مشتركينا

 .لق بالطرح الثانويعالميين/مديري سجل اكتتاب آخرين يتم تحديدهم من قبل الشركة والصندوق فيما يتع
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 التوجهات االستراتيجية –ج 
عاًما تحولًيا من جوانب م ٢٠٢١كان عام  ،م٢٠٢٠والتحديات التي واجهها العالم في عام  ١٩-بعد تفشي فيروس كوفيد 

 فيها دمتخوالوسائل التي الشركات بها وتعمل  الناس،الطريقة التي يعمل بها بشكل جذري . لقد غيّر الوباء عديدة
أصبحت االتجاهات العالمية الجديدة مهيمنة في حياة الناس اليومية  لذلك،ونتيجة  ،مجتمعاتهاالحكومات 
 .وأعمالهم

على توسيع خدماتها لتشمل المزيد من األعمال  stcركزت  ،الحالي الديناميكيوالوضع  تماشياً مع هذا السياق
من خالل جهودها في ومات واالتصاالت في المنطقة المعلتقنية الجديدة وعززت دورها كشركة رائدة في مجال 

هذه الجهود قدرات وعززت  دمة األعمال والمجتمع بشكل عام.خلوالمبادرات الحكومية  ٢٠٣٠دعم رؤية المملكة 
لى نتائج مالية قوية في عام إ stcاألداء التشغيلي ل  أدىكما  الرقمنة والمهارات الرقمية.والبنية التحتية المتقدمة 

كات أفضل شر من ضمنالقيمة السوقية والربحية  فيعالمية دت إيراداتها وحصلت على تصنيفات حيث زام، ٢٠٢١
 االتصاالت العالمية.

  :" والتوجهات االستراتيجية٢٫٠"تجرأ  stcاستراتيجية 

ع في الحجم "، تتضمن المحاور االستراتيجية التالية: ٢٫٠بتحديث استراتيجيتها لـ "تجرأ  stcم، قامت ٢٠٢٠في عام  تـَوسَّ
ْد التجربة، والنطاق  ت، ركزاالستراتيجي التوجهمع الحفاظ بشكل أساسي على نفس . أسرِْع من األداء، stcَرقِمن ، جـدِّ

  :المجاالت هذهوتشمل والمهمة من الناحية الكمية.  األعلى على تنفيذ مجاالت النمو ذات األولوية ٢٫٠
 )ICTسوق خدمات تقنية المعلومات الشامل ( ₋

 ،IaaSلتقديم الخدمات السحابية ( Alibabaمع شركات عالمية مثل  stcتماشياً مع استراتيجيتها المحدثة، تشارك 
PaaS، SaaS،(  بناء محفظة خدمات متكاملة للخدمات االحترافية في تكنولوجيا المعلومات مع حلول من خالل

، لتقديم خدمات األمن stcمن  sirar ؛إنشاء كيانات جديدة وعن طريق، stcمن قبل  وناجحة مقدمةمكتتبة 
 .السيبراني

 )IoTانترنت األشياء ( ₋
الت االستخدام لتطبيقات المدن الذكية واألتمتة الصناعية على تطوير حا stc، تركز إمكانياتها الحالية باالعتماد على

 .والخدمات اللوجستية الذكية وتطبيقات المنزل الذكي
 الخدمات المالية الرقمية ₋

 المضي قدًما للتطور إلى بنك رقمي stc pay، تواصل في وقت سابق Western Unionبعد تلقيها استثماًرا من 
لتصبح بنك رقمي برأس مال  stc pay منح ترخيص لشركةعلى  موافقة مجلس الوزراء حيث حصلت الشركة على

كافة المتطلبات النظامية التي يحددها البنك  استكمال أعاله وتشترط الموافقة، مليار ريال سعودي ٢٫٥إجمالي قدره 
  .المركزي السعودي والجهات المختصة

  
 

 وسوق االتصال ريقيامركز البيانات بمنطقة الشرق األوسط وشمال إف ₋
 لمتعلقةا ةقع المشتركاالموات لتصبح مركًزا إقليمًيا قوًيا لالتصال الدولي ومساح stcتماشياً مع االستراتيجية، تتقدم 

سائط الو ، ومشغليالشركات العمالقةفي مراكز البيانات للمؤسسات العالمية والمحلية، والهيئات الحكومية، و
ن مالذي تم اإلعالن عنه مؤخًرا والمملوك بالكامل  "كابل الرؤية السعودية"يعتبر و، وموفري المحتوى. المضافة

أيًضا إلى سوق  stcمجاالت النمو الرئيسة هذه، دخلت  إلىإضافًة  .٢٠٣٠لرؤية  stcمثاًلا آخر على دعم   stcقبل
على صعيد و في آن واحد.ء تعمل على بناء قاعدة عمال، التي stc play الذي ينمو بسرعة كبيرة بمنصتهااأللعاب 

 اغموتننشطة في فرص التوسع الدولي التي ستضيف قيمة  stcاألعمال التجارية التقليدية في مجال االتصاالت، تظل 
  إلى محفظة المجموعة اإلجمالية.
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  :الرئيسة األخرى المحاورتطورات في " ٢٫٠"تجرأ  شهد تنفيذ استراتيجيةأيضاً 
ْد التجربة بة والمرت في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياعلى المرتبة األولى  ةنكشركة رقم stc حصلت  جـدِّ

  .هذا العام إنشاؤهاتعزيزها وتم  هائلةعالمًيا، مع قدرات رقمية  ٤٤
القطاعات توقيع شراكات استراتيجية مع و، قنواتها الرقميةوزيادة خدماتها الذاتية  stcتواصل  stc قِمن رَ 

  الخبرات.(نيوم وأرامكو) لتقديم أفضل الحكومية والجهات الرئيسة المؤثرة 
ضل صاحب العمل لمفالثاني كوتحقيق المركز ، المواقع المتقدمةفي تمكين المرأة التركيز على   أسرِْع من األداء

 ،مدينة ٧٥ ر منأكث تغطيةب 5Gمحمول من الجيل الخامس شبكة تقديم أول وأسرع و، لخريجي الجامعات
  .المساهمة بشكل كبير في المحتوى المحليو

  :stcالتوقعات المستقبلية للسوق وصناعة االتصاالت وانعكاساتها على شركة 
االتصاالت  والتهديدات التي تواجه نمو أعمال COVID-19 يعكسهالذي وعدم الوضوح على الرغم من عدم اليقين 

ومن أجل االستمرار في ذلك، فإنها ، من تقديم نتائج مالية قوية بشكل متكرر stcعلى مستوى العالم، تمكنت 
تستثمر في األعمال التجارية التي تكمل أعمال االتصاالت. ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك تكوين عائدات متنوعة في 

  السنوات القادمة.
المجتمع واالقتصاد من االزدهار في المملكة العربية رواد في المجال الرقمي واالتصاالت، نمكن " stcية تماشًيا مع رؤو

في " ٢٫٠تجرأ " استراتيجيتهابتنفيذ  stcتستمر ، الحيوية والتفاني واإلقدامومع قيمها المتمثلة في ، "السعودية، وأبعد
  .ودعم من أصحاب المصلحةقيادة تنفيذية متمكنة وقوى عاملة متحفزة ظل 

 

 الموارد البشرية  –د 
المستقبلية  ، لبناء األسس الالزمةمشروعاً  ١٨، حيث تم إطالق "٢٫٠يجية "نحن نهتم استرات، الموارد البشريةقطاع نفذ 

  :والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي، stcالبشرية في لتعزيز الموارد 
  تخطيط القوى العاملة -
  العمل عن بعد -
  إطار العمل القائم على الكفاءة والمهارة -
  لشمولالتنوع وا -
   إدارة البياناتحوكمة  -

لمساهمة ا لقوى العاملة، فإن قطاع الموارد البشرية يعمل باستمرار نحوعلى مستوى االسنوية  للمنجزاتأما بالنسبة 
من خالل مختلف المنتجات والخدمات مثل تعزيز التنوع وتمكين المرأة والتدريب والتطوير وتوفير فرصة  ٢٠٣٠في رؤية 

أسفرت الجهود عن النتائج ، حيث (TIP) من خالل برنامج احتضان المواهب شركةالللخريجين الجدد لالنضمام إلى 
  :الموجزة التالية

  ياً.ناً سعودمواط) ٣٦٣( توظيف ₋
  من الخريجين الجدد. )١٣٠(توظيف  ₋
 .)٪٩١( معدل السعودة ₋
دراء م) ٣( نائب الرئيس،) ١( ، تشملم٢٠٢٠مقارنة بعام  )%٥٥( زيادة عدد الوظائف التي تشغلها المرأة بنسبة ₋

 .) مدير قسم٤١) مدير إدارة، (١٧( ،عموم
ساعة من خالل منصات ) ٣٣٦٬٧٥١( ساعاتهاشاركوا في برامج تدريبية بلغ مجموع اً موظف )١١٬٦٨١(تدريب   ₋

  .مختلفة
  م.٢٠٢١) طالب جامعي من خالل برنامج التعاونية لعام ١٥٠تدريب ( ₋
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ألهداف ا ضمان التوافق معلد نموذج التشغيل المعتمالمراجعة الهياكل التنظيمية الحالية لتتناسب مع  ₋
 .ومواجهات التحديات االستراتيجية

 من القوىوالكفاءة الالزمة المالئم بالعدد خطة القوى العاملة االستراتيجية على نطاق المجموعة داد إع ₋
  تحقيق األهداف االستراتيجية لمجموعة.لالعاملة 
فيما يتعلق بتعزيز العالمة التجارية لشركة االتصاالت السعودية م ٢٠٢١المكثفة التي بذلت طوال عام ونتيجة للجهود 
باعتبارها العالمة التجارية المثالية  "Universum" تصنيف منعلى  stcع رحلة الموظف، حصلت جنبا إلى جنب م

الحياة عمل لتنمية بيئات  )٣( كأفضل LinkedIn" stc". كما صنفت ٢٠٢١في عام  األكثر جاذبيةالثانية لصاحب العمل 
  .٢٠٢١في المملكة العربية السعودية في عام المهنية 

 

 stcاكاديمية  – هـ
على تقديم أفضل خدمات التعلم والتطوير في صناعة تقنية المعلومات واالتصاالت لمجموعتنا  stcتعمل اكاديمية 

وعمالئنا الرئيسيين، باستخدام أفضل األدوات والمنهجيات والممارسات، لتمكينهم من تحقيق أهدافهم 
جائحة كورونا، اال أنه كان هناك الكثير من الطرق وعلى الرغم أن هذا العام مليًئا بالتحديات بسبب  .االستراتيجية

 للحفاظ على دورة تعلم الموظف. الجديدة الملهمة للعمل
 

  تطوير القيادات: 
معامل كهف تصوير البيانات: افتتاح معمل "كهف تصوير البيانات" للقادة، والهدف منه عرض جميع أنواع  •

  البيانات في مكان واحد لتسهيل عملية عرض البيانات للقادة وتسهيل عملية اتخاذ القرارات بشمولية. 
  .Galvanizeقامة شراكة استراتيجية مع إ •
  :Center of Creative leadership CCLبالشراكة مع  Brandon Hallالفوز بجائزتين عالميتين من  •

  الجائزة الذهبية: التميز في تطوير القادة.             
  الجائزة الفضية: التميز في التعلم.             

  الشرق األوسط ألفضل برنامج في التعليم والتطوير. CIPDالفوز بجائزة  •
  ل تحديد وتحسين تكاليف برامج القيادة:تم توفير نحو مليون ريال سعودي من خال •

 

  تطوير كفاءات التقنية:
 مشارًكا ٤٥٤وساعة تعلم مكتملة  ٣،٤٢٤مسابقة رمضان: تصميم وتنفيذ مسابقة التعلم عبر اإلنترنت مع  ₋

   نشًطا.
 . وخبراء القطاعاتعقد ورش عمل البرنامج القطاعي لشركاء أعمال الموارد البشرية  ₋
  .stc شهادة مختلفة لموظفي ٣٠مقعًدا لبرنامج الشهادات وأكثر من  ٧٤٢توفير أكثر من  ₋

 عدد الدورات  إجمالي المشاركين إجمالي ساعات التعلم معدل الرضا

4.6 19,314 3,397 71 

WBU 
Excel&PPT 

CAD Alibaba English 
Program  

VMware stc 
Successors 

Royal 
Comm 

Nokia CS Anti-
Fraud 

stc 
Ops 

اسم 
 نامج رالب

٧ 27 260 35 23 +400 22 9 19 33 104 
عدد 

 المتدربين
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بموجب  SOCPAتمديد فترة االستفادة من تدريب وامتحانات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  ₋
  .٢٠٢٢حتى عام  stcمذكرة التفاهم 

 االفتراضي.متدرب في التدريب  ٧٧٧ ₋
  اإلنترنت.تدريًبا عبر  ١٣٩٢كمال إ ₋
 .من الخريجين الجدد ٤٧٥تدريب  ₋
   النانو.مسارات درجات  فلمختلرخصة  ١٥٠توفير  ₋
   في:تصميم وتقديم برامج مخصصة  ₋

  

 5Gبدأ العمل على مختبرات  ₋
  PWC,PMI، NeLC إقامة شراكات استراتيجية مع كل من ₋

  تطوير أعمال التعلم: 
 .٢٠٢١مليون ريال سعودي إيرادات لعام  ٦٫٣ ₋
  .تبادل، مركز األمن الوطني، وزارة الدفاعإقامة شراكة استراتيجية مع  ₋
من خالل منصة  stcتصميم وتطوير اطر عمل جماعية لتوسيع خدمات األكاديمية للشركات التابعة لـ  ₋

  .٢٠٢٢الخدمات المشتركة. مستهدف البدء بالتنفيذ في عام 
  .ساعة ٣٨٤٬٠٦٥مكتملة عبر االنترنت عدد ساعات التعلم ال ₋
  جام.سة هاكاثون وميني جل ٢٥الترتيب ألكثر من  ₋
  الداخلية.تطوير دليل الهاكاثون من خالل االستفادة من القدرات  ₋
  واالبتكار.تقريًرا للبحث  ١٦نشرة إخبارية و ٤١نشر  ₋
  المعرفة.اكتمال النموذج األولي لنظام إدارة  ₋
  الخاصة.إعادة تصميم مجموعة االهتمامات  ₋
  .المعرفةإعادة تصميم برنامج نقل  ₋

  
 مشاريع وطنية: 

لى استقطاب وتدريب إنجحت اكاديمية االتصاالت السعودية في إطالق برنامج فخور والذي يهدف : برنامج فخور
الخريجين في كافة المجاالت حيث ان االكاديمية صممت البرنامج كامال وعملت على تشغيل المشروع في كافية 

ألف متقدم حيث تم استخدام أحدث  ٦٠المفاضلة ألكثر من ألف وتمت  ١٢٥مراحله. حيث تقدم للبرنامج أكثر من 
التقنيات في اختيار المرشحين حيث تم استخدام تحليل البيانات والذكاء االصطناعي في عملية الفرز وكانت مدة 

ألف حيث تمت المفاضلة على  ٨٠٠يوم فقط. زار المنصة أكثر من  ٧٨المشروع من الفكرة وحتى اإلطالق لمم تتعدى 
  ث مراحل وهي اختبار القدرة المعرفية والمقابالت الشخصية واالختبارات الجماعية.ثال

في مجاالت لتقييم ونظام إدارة الجودة والتعلم  ISOشهادات  ٤حصلت األكاديمية على  خدمات دعم األكاديمية:
  خارج التعليم الرسمي والتعليم الرقمي.
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  المسؤولية االجتماعية – و
مسيرتها الحافلة باإلنجازات في المسؤولية االجتماعية، كونها الشركة الوطنية الرائدة في قطاع  stcتواصل 

، والممكن الرئيس للتحول الرقمي مع حرصها على تعزيز العربية السعودية االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة
ة التحول جميع أعمالها وتحسين طرق أدائها وتشمل رحلالمجتمع. تقليدية إلثراء حياة  جديدة غير مسارات في النمو

بالتشارك مع جميع األطراف ذات الصلة، لمواكبة التوجهات العالمية، والتي من خاللها يتم رصد الفرص والحد من 
المخاطر وإحداث التغيير المطلوب، مع التطوير وتنمية القدرة على التكيف مع بيئة األعمال المتجددة. حيث سعت 

stc وأجرت تقويما لألهداف التي يمكن أن تسهم في تعزيزها، ومن ثم ربطت أهداف التنمية المستدامة لى تبنيإ ،
 - stc، كما ساعدت ثقافة المسؤولية االجتماعية والمتأصلة لدى stcهذه األهداف بنهج االستدامة على مستوى 

  ة. في دعم ومساندة مسيرة مشاريع وبرامج المسؤولية االجتماعي -منذ تأسيسها 
  :ال المسؤولية االجتماعيةفي مج المجموعةإنجازات المشاريع والبرامج التي حققتها  وهنا أهم

لتمكين التقنيا  
يهدف البرنامج لتمكين المنظمات القطاع غير الربحي تقنياً، وذلك من خالل توفير حزم متكاملة من الحلول التقنية  

 .المتقدمة والتي تساهم برقمنة جميع األعمال (اإلدارية والمالية والتشغيلية) للمنظمة
 برنامج التطوع 

لى تمكين المنظمات في القطاع غير الربحي من خالل دعمه بالكوادر البشرية المتخصصة من إيهدف البرنامج 
 .stcموظفي 

  برنامج ينمو
مبادرة تستهدف مقدمي خدمات تعليم وتأهيل ذوي اإلعاقة في المملكة تهدف لتطویع التقنیة وتجوید خدمات 

ث یم التطویر المهني للممارسین بما یتماشى مع أحدالرعاية والتعليم لذوي اإلعاقة في مختلف مناطق المملكة وتقد
 .األساليب والطرق المبنية على البراهين

 "ImpactUبرنامج "
حاضنة أعمال اجتماعية تقدم التدريب واالستشارات في مجال ريادة األعمال االجتماعية واالستدامة، االجتماعية 

 .المجتمعوعلى الشركة  وبيئي واقتصادي ينعكساجتماعي  وتحقيق أثرللمحتضنين بهدف دعم مشاريع الريادية 
  برنامج إعادة التدوير

على ” ارتقاء“مع الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات اآللية  ٢٠١٨تم االتفاق في  stc ضمن مبادرات االستدامة في
جة الخار –وملحقاتها  "مشروع التبرع بأجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها" بهدف االستفادة من أجهزة الحاسب اآللي

 .ولتعظيم األثر المأمولالعربية السعودية  ليستفيد منها القطاع غير الربحي بالمملكة–عن الخدمة 
 مبادرة جود االسكان

مبادرة مجتمعية غير ربحية لتمكين القطاع غير الربحي اإلسكانيّ، إليجاد الحلول السكنيّة التنمويّة المستدامة،  
 .جودة حياة األسر في المجتمع المحليوالمساهمة في تحسين 

 ترميم المنازلمبادرة 
يهدف المشروع لتنفيذ مبادرة تستهدف ترميم وصيانة عدد من منازل االسر المحتاجة في المراكز الطرفية من منطقة 

 .جودة الحياة ودعم برامجفي دعم وتمكين الفئات االقل حظاً في المجتمع  stcالرياض، وذلك استمراراً لجهود 
  خدمات الصم

 Code من خالل توفير رمز استجابة سريع  stcبحيث يتم ربط جميع فروع شركة  stcخدمة الصم في مراكز مبيعات 
QR يمكن قراءته باستخدام الهاتف الذكي. بعد القراءة يتم توجيه األصم لصفحة تسمح باالتصال المباشر مع مترجم

 .اتصال مرئي آمن لغة إشارة لخدمتهم وذلك من خالل
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  تطبيق صحتي
، حيث ساهمت في تعزيز إدارة العمليات التفاعلية stcمبادرة حيوية ومستدامة في تعزيز الصحة االلكترونية من قبل 

 CCCمع المستفيدين في تطبيق صحتي، وذلك بتخصيص مركز اتصال موحد لدعم التطبيق من شركة مراكز االتصال 
  .التابعة للمجموعة والمختصة بتجارب إدارة العمالء

  الزيارات عبر التواصل المرئي
بالتعاون مع وزارة الصحة للمرضى المنومين في المستشفيات ومرافقيهم لتمكينهم  stcهي مبادرة مجتمعية من 

صل المتجدد عبر التوامن معايدة أقاربهم وأصدقائهم بمناسبة عيد األضحى المبارك في ظل جائحة فايروس كورونا 
 .المرئي من خالل توفير أجهزة ذكية مجانية مزودة ببطاقات بيانات

  "SRIOتدريب "
ورش عمل يتم من خاللها نقل المعرفة والتوعية بمفهوم قياس األثر االجتماعي وتعريف المتدربين على آلية قياس 

  لمشاريع االستثمار االجتماعي SROI)األثر وحساب القيمة االجمالية والعائد على االستثمار (
  .أهم المعلومات

  
  خدمة ضيوف الرحمن– ز

في خدمة ضيوف الرحمن والقطاعات الحكومية والخاصة فيما يتعلق  االفتً  ًراهـ حضو ١٤٤٢حج عام  خالل stcسجلت 
  .mystcكافة خدماتها بشكل رقمي من خالل منصة الشركة كما وفرت  بالمشاركة بالحج،

والتي تم  خدمة إسوار الحج الذكي (نسك) نجاحفي  خالل العام stc ساهمت ،كممكن رقمي الفاعلوضمن دورها 
بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي (سدايا) ووزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة  تدشينها

 ورفعت الشركةا. صحة الحاج رقميً لمتابعة  المقدسة،ضيوف الرحمن والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر 
مقارنة بالعام الماضي. كما  %٤٨في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بنسبة  5Gتغطية شبكة الجيل الخامس 

فيما زاد حجم الحركة الصوتية  ،مقارنة بالعام الماضي %٢٢٠بنسبة العام  خاللارتفعت حركة البيانات في يوم عرفة 
  . %٩٧ ة، ونقلت تلك الزيادة عبر شبكة الجيل الخامس والرابع بنسب%٣٥٠

من الروبوتات "الشخصي" و"األمني" نوعين  أحدث التقنيات في خدمة الحجاج من خالل توفير stcكما سخرت 
قائية وذلك بهدف تطوير الخدمات المقدمة ومتابعة االلتزام بالتدابير االحترازية والووالمراقبة لمساعدة الحجاج 

 لضيوف بيت الله الحرام وتوفير حلول رقمية مبتكرة للقطاعات الحكومية المشاركة في خدمة الحج.
وُدِعمت شبكة الجيل الخامس بمئات المواقع في مناطق مختلفة في المشاعر المقدسة، حيث شملت مواقع 

 حجاج وزوار بيت الله، وهو ما يعكس الواجهة الحضارية للمملكةالحرمين الشريفين ومواقع حيوية يقصدها ال
سجلت و ،مقاسم دولية ٨موزعة على  %٣٣. كما زادت عدد القنوات الصوتية الدولية بنسبة وتطورها التقني عالمًيا

ما حملت في الرابع،منها عبر الجيل  %٦٥عن العام الماضي، وتم نقل أكثر من  %٧٣٧ا أكثر من الحركة الصوتية نموً 
 من حركة االنترنت في منى.  %٩٦شبكة الجيل الرابع والخامس أكثر من 

  .التقنيات والحلول في صناعة االتصاالت وتقنية المعلومات أحدث هـ ١٤٤٢خالل حج عام  وقد واكبت الشركة
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 ثانياً: مجلس إدارة الشركة 
 
 

 التنفيذية واإلدارة أعضائه وتصنيف ولجانه اإلدارة مجلس تكوين  
، وهو ما يتوافق بأحد عشر عضواً ) عدد أعضاء مجلس اإلدارة stcحدد النظام األساس لشركة االتصاالت السعودية (

 في الثامنةمع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد اُنتخب مجلس إدارة جديد للدورة 
الجداول التالية قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة في دورته ولمدة ثالث سنوات ميالدية، وُتبين  م٢٨/٠٤/٢٠٢١

، وعضويتهم في مجالس اإلدارة في الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية وغير المدرجة داخل الثامنة
  المملكة وخارجها وسيرهم الذاتية.

  

  أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وتصنيف عضويتهم

المؤهالت   العضوية  االسم  م
الوظيفة   الوظيفة الحالية  الخبرات العملية  العلمية

  السابقة

  

تصنيف 
  العضوية

  

١  
صاحب السمو 

الملكي األمير/ محمد 
بن خالد العبدالله 

  الفيصل

 رئيس مجلس اإلدارة •
 رئيس اللجنة التنفيذية •
  رئيس لجنة االستثمار •

ماجستير إدارة 
  األعمال

خبرة في المجال 
  المصرفي واإلداري 

مجموعة رئيس 
  الفيصلية القابضة

نائب رئيس مجموعة 
  مستقل  الفيصلية القابضة

٢  
الدكتور/ خالد معالي 

بن حسين 
  بياري

 عضو مجلس اإلدارة •
  عضو اللجنة التنفيذية •

دكتــــــوراه 
هندسة 
  كهربائية

استاذ مشارك 
معة الملك فهد بجا

،  للبترول والمعادن
وخبرة في األعمال 

  اإلدارية 

الدفاع مساعد وزير 
 –للشؤون التنفيذية 
  وزارة الدفاع

الرئيس التنفيذي 
لشركة االتصاالت 

  السعودية

غير تنفيذي/غير 
 مستقل

٣  
األستاذ/ معالي 

محمد بن طالل 
  النحاس

 عضو مجلس اإلدارة •
  عضو اللجنة التنفيذية •

بكالوريوس 
 المحاسبة

خبرة في المجال 
ي وتطوير المصرف

  األعمال واإلدارة 

محافظ المؤسسة 
للتأمينات العامة 

 االجتماعية

محافظ المؤسسة 
  للتقاعدالعامة 

غير تنفيذي/غير 
 مستقل

يزيد بن األستاذ/  ٤
  عبدالرحمن الحميد

 نائب رئيس مجلس اإلدارة •
  عضو اللجنة التنفيذية •

بكالوريوس 
دارة اعمال ا

  محاسبةو

خبرة في المجال 
  واإلداري  المالي

نائب المحافظ، 
اإلدارة العامة ورئيس 

لالستثمارات في 
الشرق األوسط 
  وشمال أفريقيا

ر االداريين كبي
ومستشار لمحافظ 

صندوق االستثمارات 
  العامة

غير تنفيذي/غير 
 مستقل

االستاذة/ رانيا بنت   ٥
  محمود نشار

 عضو مجلس اإلدارة •
 المخاطررئيس لجنة  •
لجنة الترشيحات عضو  •

  والمكافآت

 بكالوريوس
علوم الحاسب 

وتقنية 
  المعلومات

خبرة في المجال 
  المصرفي واإلداري 

رئيس اإلدارة العامة 
-لاللتزام والحوكمة 

صندوق االستثمارات 
  العامة

لمعالي مستشار 
محافظ صندوق 
  االستثمارات العامة

غير تنفيذي/غير 
 مستقل

رندت األستاذ/ أ  ٦
  روتنبرغ

 عضو مجلس اإلدارة •
  الستثمارلجنة ا عضو •

ماجستير إدارة 
  أعمال

خبرة في المجال 
   اإلداري

مؤسس وإداري 
   شركات عدة

 &OCمدير شركة 
Strategy 

Consultants  

غير تنفيذي/غير 
 مستقل

األستاذ/ سانجاي   ٧
  كابور

 عضو مجلس اإلدارة •
 عضو اللجنة التنفيذية •

ماجستير إدارة 
 األعمال

خبرة في األعمال 
 مستشار  اإلدارية 

رئيس مجلس 
تنفيذي في 
 ماكروماكس

غير تنفيذي/غير 
 مستقل

ة/ ساره بنت األستاذ  ٨
  جماز السحيمي

 عضو مجلس اإلدارة •
  ستثمارعضو لجنة اال •

 بكالوريوس
  محاسبة

مجال الخبره في 
   يالمالي واالستثمار

رئيس مجلس إدارة 
مجموعة تداول 
  السعودية القابضة

الرئيس التنفيذي 
 مستقل  شركة االهلي المالية
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  أعضاء لجان مجلس اإلدارة الخارجيين

 

المؤهالت   العضوية  االسم  م
الوظيفة   الوظيفة الحالية  الخبرات العملية  العلمية

  السابقة
تصنيف 
  العضوية

/ جميل بن األستاذ  ٩
  عبدالله الملحم

 عضو مجلس اإلدارة •
لجنة الترشيحات رئيس  •

  والمكافآت

 بكالوريوس
العلوم في 
  التسويق

خبرة في المجال 
   اإلداري

عضو منتدب 
  لمجموعه تكوين

عضو منتدب 
  شاكرلمجموعه 

 مستقل

/ وليد بن األستاذ  ١٠
  ابراهيم شكري

 عضو مجلس اإلدارة •
 لجنة المراجعةرئيس  •
  عضو لجنة المخاطر •

 بكالوريوس
  محاسبة

خبرة في المجال 
   اإلداري

عضو مجالس ولجان 
  عدة شركات

الشريك الرئيس 
 برايس ووتر هاوس
المملكة العربية 

  السعودية

 مستقل

أحمد بن األستاذ/   ١١
  العمرانمحمد 

 عضو مجلس اإلدارة •
  المخاطر عضو لجنة  •

علوم ماجستير 
  الحاسب اآللي

خبرة في األعمال 
وتقنية  اإلدارية

  المعلومات 

مساعد المحافظ 
 –لتقنية المعلومات 

المؤسسة العامة 
 للتأمينات

لبنية مدير عام إدارة ا
األساسية لتقنية 

  المعلومات
في المؤسسة العامة 
  للتأمينات االجتماعية

غير تنفيذي/غير 
 مستقل

المؤهالت   العضوية  االسم  م
الوظيفة   الوظيفة الحالية  الخبرات العملية  العلمية

  تصنيف العضوية  السابقة

خبرة فنية وإدارية في   بكالوريوس محاسبة  عضو لجنة المراجعة األستاذ/ خالد بن عبدالله العـنقـري  ١
  التدقيقمجال 

مدير عام مؤسسة 
بابل الخير للتجارة 

  والعقارات

رئيس الخدمات 
المصرفية الخاصة، 

ومدير منتجات برنامج 
اإلقراض والهبات 

المصرفية الخاصة في 
مجموعة سامبا 

  المالية

  عضو خارجي

  عضو لجنة المراجعة األستاذ/ مدحـت بن فــريـد توفـيق  ٢
ماجستير برنامج 
سيتي بنك آسيا 
  والمحيط الهادي

خبرة فنية وإدارية في 
مجال التدقيق وإدارة 

 المخاطر

مؤسس شركة 
لالستعانة بمصادر 

 IRSAAخارجية باسم 
  لحلول األعمال

تتولى مسؤولية إدارة 
المخاطر والتدقيق 

  الداخلي

  مدير حسابات 

في مجموعة سامبا 
  المالية

  عضو خارجي

خبرة في مجال   دكتوراه المحاسبة  لجنة المراجعةعضو   الدكتور/ عمـرو بــن خـالـد كـردي  ٣
  المحاسبة 

الرئيس التنفيذي 
للمالية في شركة 
  التعاونية للتأمين

نائب الرئيس 
التنفيذي لألعمال 

  لشركة دسر
  عضو خارجي

المهندس/ طـارق بن عبدالعزيز   ٤
 ماجستير العلوم  المخاطرعضو لجنة   الـرخيمي

خبرة في مجال 
الخدمات المالية 
والمصرفية وإدارة 

البنوك االستثمارية 
  وإدارة المخاطر 

مستشار مالي 
مستقل ومستشار 

 لالستثمار 
  وإدارة المخاطر

الرئيس التنفيذي 
لبيت التمويل 

  السعودي الكويتي
  عضو خارجي

ماجستير إدارة  لجنة االستثمارعضو   راشد بن إبراهيم شريفاالستاذ/  ٥
  األعمال

خبرة عملية بالقطاع 
المالي وعضو عدد 

من الشركات 
  المساهمة

الرئيس التنفيذي  
وعضو مجلس إدارة 

  األهلي كابيتال 

رئيس اإلدارة العامة 
لالستثمارات في 

الشركات المحلية في 
صندوق االستثمارات 

  العامة

  عضو خارجي

  األستاذ/ جون براند  ٦
عضو لجنة 
الترشيحات 
 والمكافآت

ماجستير االقتصاد 
التجاري وماجستير 
  قانون األعمال

وماجستير القانون 
  الخاص

خبرة في االستشارات 
  اإلدارية

مستشار مستقل في 
شركة االستشارية 

  القيادية 

شريك رئيس في 
 Egonشركة 

Zehnder  
  عضو خارجي

  األستاذة/ هدى بنت محمد الغصن ٧
عضو لجنة 
الترشيحات 
 والمكافآت

 ماجستير إدارة
  األعمال

خبرة في الموارد 
  البشرية

مدير تنفيذي 
لعالقات الموظفين 
والتدريب في شركة 

  أرامكو

المدير العام للتدريب 
والتنمية، في شركة 

  أرامكو
  عضو خارجي
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  أعضاء اإلدارة التنفيذية

الوظيفة الحالية (االتصاالت  المؤهالت العلمية االسم م
 الشركة الوظيفة السابقة السعودية)

لوحدة  نائب الرئيس األعلى للمجموعةالرئيس التنفيذي  بكالوريوس هندسة كهربائية دــمد بن وتيـــــــــــــمح بن انـــــــعلي ١
    stc المستهلك

     stc  نائب الرئيس لقطاع المالية  الرئيس التنفيذي للمالية  ماجستير محاسبة  ديـــــــــــــــهد الشــــــــفبن ن ـــــامي  ٢

نائب الرئيس للمبيعات   الرئيس التنفيـذي لقطاع األعمال  بكالوريوس حاسب آلي  د معوضـــــــــــــــسعيبن اض ـــــــــري  ٣
    stc  الحكومية والشركات

    stc  لالتشغينائب الرئيس لقطاع   الرئيس التنفيذي للتقنية  بكالوريوس هندسة حاسب  رجــــــــــــــمحمد الفبن م ـــــــــــــهيث  ٤

   stc الرئيس التنفيذي لشؤون  ماجستير إدارة أعمال  هلـــــدالرحمن الكنــــــعببن عبدالله   ٥
ة وتقنيلالتصاالت وزارة وكيل 

المعلومات لالتصاالت 
  والتحول الرقمي

االتصاالت وتقنية وزارة 
 المعلومات

  قنوات   الرئيس التنفيذي  الرئيس التنفيذي لوحدة العمالء  عمالأدارة إماجستير   ابرــــــــــد الســــــسعيبن ل ــــــــفيص  ٦

  ماجستير إدارة أعمال  فالي لوسيه دــــــــخ  ٧
 الرئيس التنفيذي للشـؤون

 بيرو  شركة تلفونيكا   الرئيس التنفيذي  االستراتيجية

التنفيذي لقطاع النواقل الرئيس   ماجستير إدارة أعمال  اديـــــــــــعبدالله العببن د ـــــمحم  ٨
 سيسكو  الرئيس التنفيذي   والمشغلين

الرئيس التنفيذي للشؤون   ماجستير إدارة أعمال  ميـــــل العجـــــــفيصبن د ـــــــمعض  ٩
  القانونية والمستشار العام

المدير العام وكبير 
 سابك  المستشارين القانونيين

الرئيس التنفيـذي للمراجعة   ماجستير إدارة تنفيذية  نزيــــايل العـــــــــصبن دالله ـــــــــعب  ١٠
  الداخلية

 stc  رئيس المراجعة الداخلية

مدير عام تخطيط الموارد   الرئيس التنفيذي للموارد البشرية  بكالوريوس هندسة نظم  امديــــــمسفر الغبن د ـــــــــــــــاحم  ١١
  البشرية والتطوير التنظيمي

stc 

  أستاذ مساعد امن الحاسوب  stc  عميد أكاديمية شركة  دكتوراه أمن المعلومات  محمد الجامعبنت موضي الدكتورة/   ١٢
جامعة االمام عبدالرحمن بن 

 فيصل

 stc  التسويقنائب الرئيس لقطاع   نائب الرئيس لقطاع ادارة العمالء  ماجستير إدارة أعمال  ولديرـــــــــــــوس جــــــاركـــــــــــــــم  ١٣

نائب الرئيس لقطاع استراتيجية   دكتوراه هندسة صناعية  حسن سعيدبن طان ـــــسلالدكتور/   ١٤
  stc  حلول  الرئيس التنفيذي   وأداء قطاع األعمال

نائب الرئيس لقطاع استراتيجية   ماجستير هندسة حاسب آلي  وينيــــــن العـــــمحسبن دالله ـــــعب  ١٥
    stc  نائب الرئيس لقطاع التقنية  وهيكلة التقنية

األعمال  نائب الرئيس لقطاع  بكالوريوس محاسبة  افــــــن العسـعبدالمحسبن محمد   ١٦
  المالية

 stcالكويت   الرئيس التنفيذي للمالية

نائب الرئيس لقطاع األمن   بكالوريوس نظم معلومات  ويلمـــــــــــنجيب السبن اسر ــــــــــي  ١٧
  السيبراني

مدير عام لإلدارة العامة ألمن 
  المعلومات

stc 

  نائب الرئيس لقطاع البنية التحتية  بكالوريوس هندسة كهربائية  هيبـــــــدالله اللــــــعببن در ــــــــــب  ١٨
مدير عام عمليات خدمة 

 stc  العمالء

الرئيس لقطاع التحليل نائب   بكالوريوس إدارة اعمال  د الشهريـــــــــاحمبن ال ـــــــــــجم  ١٩
  والبيانات المؤسسية

مدير عام اإلدارة العامة 
 stc  لتطبيقات االعمال
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الوظيفة الحالية (االتصاالت  المؤهالت العلمية االسم م
 الشركة الوظيفة السابقة السعودية)

مدير عام تصميم البنية   نائب الرئيس لقطاع التشغيل  بكالوريوس هندسه صناعية  رابــــــــابراهيم الضبن الد ــــــــــــخ  ٢٠
  التحتية

stc 

 stc  مدير عام عمليات التطبيقات  نائب الرئيس لقطاع التطبيقات  ماجستير علوم الحاسب  ارســــــــزيز الفـــــعبدالعبن زيد ـــــي  ٢١

  ماجستير إدارة أعمال  ش الدهشــــــــــده بن انـــــــعثم  ٢٢
نائب الرئيس لقطاع التطوير 

 حلول المتقدمة  نائب الرئيس لألبحاث والتطوير  المؤسسي

نائب الرئيس لقطاع التقارير   بكالوريوس محاسبة  زيز الشبيبيــــــــــــعبدالع بنر ــــــعم  ٢٣
 stc مدير عام الحسابات  والمراقبة المالية

نائب الرئيس لقطاع الخدمات   إدارة أعمال ماجستير  شــايف درويــــــــــــــن بنف ــــــــمني  ٢٤
 قنوات  نائب الرئيس لخدمات التوزيع  السكنية

نائب الرئيس لقطاع الشؤون   ماجستير إدارة مالية  ان تيلــاند ايرنست بارون فـــــــــويج  ٢٥
  االستراتيجية

نائب الرئيس لقطاع االعمال 
  المالية

stc  

نائب الرئيس لقطاع العالقات   ماجستير إدارة أعمال  لـــد اباالخيـــــــــــــراش بند ــــــمحم  ٢٦
  المؤسساتية

مدير عام العالقات 
  المؤسساتية

stc 

بكالوريوس إدارة اإلعمال   ريــعبدالعزيز البك بنل ـــــــــــــفيص  ٢٧
  الدولية

نائب الرئيس لقطاع المبيعات 
 stc   مدير عام المبيعات الحكومية  الحكومية بوحدة االعمال 

  بكالوريوس نظم معلومات  ودةـــالعوده ـــــــــــع بناد ـــــــــعم  ٢٨
لقطاع المشتريات نائب الرئيس 

 NUPCO  الرئيس التنفيذي   وخدمات الدعم

نائب الرئيس لقطاع المنتجات   بكالوريوس هندسة كهربائية  يـــعبدالعزيز الشريه بنود ـــــــسع  ٢٩
 stc  مدير عام تطوير االعمال  والحلول

الرئيس لقطاع تجارب نائب   بكالوريوس نظم معلومات  دان العنزيــــــــــــحم بناض ــــــــري  ٣٠
 stc  مدير عام العناية بالعمالء  العمالء والعمليات

نائب الرئيس لقطاع خدمات   ماجستير إدارة أعمال  انيــــــــم اللحيـــــــمسل بندر ــــــبن  ٣١
  الجوال

مدير عام اإلدارة العامة 
  لخدمات الجوال

stc 

نائب الرئيس لقطاع عمليات   بكالوريوس محاسبة  يـــعبدالله القطع بن زــــــعبدالعزي  ٣٢
  االستثمار

نائب الرئيس لقطاع التقارير 
  والمراقبة المالية

stc  

  ماجستير محاسبة  دالله الحربيــــــــــــعب بني ـــــــــعل  ٣٣
نائب الرئيس لقطاع مالية 

   الشركات
الرئيس التنفيذي للشؤون 

 البحري  المالية

 stc  مدير برنامج التحول التنظيمي  نائب الرئيس للشؤون التنظيمية  ماجستير إدارة متقدمة  دالعزيز الجبرينـــــــــعب بنر ـــــــامي  ٣٤

 stc  مدير عام تطوير األعمال  نائب الرئيس للعمليات التشغيلية  بكالوريوس هندسة كهربائية  يـــــــــــــزابن العتيب بن اسرــــــــــــي  ٣٥

نائب للرئيس لقطاع مبيعات   بكالوريوس هندسة كهربائية  درــــــمحمد الحي بنزيز ــــــــعبدالع  ٣٦
  الشركات بوحدة األعمال

مدير عام مبيعات القطاع 
 stc  الحكومي
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 ً   في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

 

 

 

 

 

١  

 

 

 

 

 

صاحب السمو 
 الملكي األمير/

محمد بن خالد 
  العبدالله الفيصل

  رئيس مجلس اإلدارة

رئيس اللجنة 
  التنفيذية

رئيس لجنة  
  االستثمار

  م

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضواً في 
مجالس 
  إدارتها

(الحالية) أو  
  من مديريها

  مقرها

  الكيان القانوني

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 

مدرجة/ ذات غير 
مسؤولية 

  محددة / ....)

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضواً في مجالس 
إدارتها (السابقة) 
 أو من مديريها

  مقرها

  الكيان القانوني

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محددة / ....)

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

١  stc ✓  مساهمة مدرجة      

٢  
مجموعة 
     مساهمة مقفلة  ✓ الفيصلية

      مساهمة مقفلة   ✓  شركة الخزامى  ٣

٤  
جي بي 
مورجان 
 السعودية

✓ 

 
     مساهمة مقفلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢  

 

 

 

 

 

 

خالد  الدكتور/معالي 
  بن حسين بياري

  مجلس اإلدارةعضو 

عضو اللجنة  
  التنفيذية 

  م

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضواً في 
مجالس 
  إدارتها

(الحالية) أو من 
  مديريها

  مقرها

  الكيان القانوني

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محددة / ....)

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضواً في مجالس 
إدارتها (السابقة) 

 مديريهاأو من 

  مقرها

  الكيان القانوني

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محددة / ....)

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

١  stc ✓   مساهمة مدرجة         

٢ 

الشركة 
السعودية 

لتقنية 
المعلومات 

)SITE( 

       مساهمة مقفلة  ✓

٣ 

الشركة 
السعودية 
للصناعات 
 العسكرية

        مساهمة مقفلة  ✓
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٣  

 

 

 

 

األستاذ/ معالي 
محمد بن طــــالل 

 النحاس

  عضو مجلس اإلدارة 

جنة للاعضو 
  التنفيذية

  م

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضواً في 
  مجالس إدارتها

(الحالية) أو من  
  مديريها

  القانونيالكيان   مقرها

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محددة / ....)

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضواً في 
مجالس إدارتها 
(السابقة) أو من 

 مديريها

  الكيان القانوني  مقرها

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محددة / ....)

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

١ stc ✓   شركة طيبة   مساهمة مدرجة
  مساهمة مدرجة   ✓  القابضة 

  مساهمة مدرجة   ✓  بنك الرياض  ٢
شركة الشيكات 

السياحية 
  السعودية

  غير مدرجة   ✓

٣  

الشركة 
السعودية 
للصناعات 
األساسية 
  (سابك) 

المركز الوطني   مساهمة مدرجة   ✓
  غير مدرجة   ✓  للتخصيص

٤ 
شركة 

سبيماكو 
  الدوائية

أعمال المياه   مساهمة مدرجة   ✓
 مساهمة مدرجة  ✓ اكواباور والطاقة

٥  
أعمال المياه 
 والطاقة
  اكواباور

  -  -  -  -  مساهمة مدرجة   ✓

٦  

الشركة 
التعاونية 
لالستثمار 
  العقاري 

  غير مدرجة   ✓

        

٧  
شركة 

االستثمارات 
  الرائدة

 غير مدرجة   ✓
        

شركة رزا   ٨
  غير مدرجة   ✓  العقارية

        

٩  
شركة أسماء 

 ASMAكابيتال 
Capital  

  غير مدرجة  ✓ 
        

  غير مدرجة   ✓  الدمام فارما  ١٠
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٤  

/ يزيد بن ألستاذا
  الحميد عبدالرحمن

مجلس  نائب رئيس
  اإلدارة 

  اللجنة التنفيذيةعضو 

  م

أسماء 
 التيالشركات 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضواً في 
مجالس 
  إدارتها

(الحالية) أو  
  من مديريها

  الكيان القانوني  مقرها

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محددة / ....)

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضواً في مجالس 
إدارتها (السابقة) 
 أو من مديريها

  القانونيالكيان   مقرها

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محددة / ....)

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

١ stc ✓   مجموعة سامبا   مساهمة مدرجة
 مساهمة مدرجة  ✓ المالية

البنك األهلي  ٢
 - - - -  مساهمة مدرجة   ✓  السعودي

٣ 
الوطنية الشركة 

للخدمات 
  األمنية

     مساهمة مقفلة  ✓

٤  

المؤسسة 
العامة للخطوط 
الجوية العربية 
  السعودية

مؤسسة عامة   ✓
     مستقلة

     مساهمة مقفلة  ✓ طيران أديل  ٥

شركة الطيران   ٦
     مساهمة مقفلة  ✓  المدني القابضة

٧  

شركة مجموعة 
تداول 

السعودية 
  القابضة

      مساهمة مدرجة   ✓

شركة ريتشارد   ٨
     مساهمة مقفلة ✓  أتياس وشركائه

٩  

الشركة 
السعودية 
المصرية 
  لالستثمار

     مساهمة مقفلة  ✓

١٠  

الشركة 
السعودية 
لأللعاب 

اإللكترونية 
  القابضة

      مساهمة مقفلة   ✓
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٥  

 

 

 

 

ستاذة/ رانيا بنت األ
  محمود نشار

  عضو مجلس اإلدارة 

  المخاطررئيس لجنة 

عضو لجنة 
 رشيحاتالت

  والمكافآت

  م

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضواً في 
مجالس 
  إدارتها

(الحالية) أو  
  من مديريها

  الكيان القانوني  مقرها

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محددة / ....)

أسماء الشركات 
يكون عضو التي 

مجلس اإلدارة 
عضواً في مجالس 
إدارتها (السابقة) 
 أو من مديريها

  الكيان القانوني  مقرها

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محددة / ....)

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

١ stc ✓   مساهمة مدرجة  
مجموعة سامبا 

(البنك المالية 
األهلي السعودي 

 حالياً)
 مساهمة مدرجة  ✓

٢ 

شركة 
مجموعة 

تداول 
السعودية 
 القابضة

 مساهمة مدرجة  ✓

شركة سامبا 
إلدارة األصول 

وإدارة االستثمار 
سامبا كبيتال 

(األهلي كابيتال 
  حاليا)

 مساهمة مقفلة  ✓

٣  
الهيئة 

السعودية 
 للفضاء

بنك سامبا  كيان حكومي  ✓
   المحدود

✓ 
  مساهمة مدرجة

٤  
المركز الوطني 
لقياس األداء 

 (أداء)
سامبا جلوبال  كيان حكومي  ✓

  ماركتس ليمتد
ذات مسؤولية  ✓

 محدودة

  

 

 

٦  

 

 

 

 

رندت األستاذ/ أ
  روتنبرغ

عضو مجلس  
  اإلدارة 

  عضو لجنة االستثمار

  م

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضواً في 
  مجالس إدارتها

(الحالية) أو من  
  مديريها

  الكيان القانوني  مقرها

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محددة / ....)

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضواً في 
مجالس إدارتها 
(السابقة) أو من 

 مديريها

  الكيان القانوني  مقرها

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محددة / ....)

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

١ stc ✓    مساهمة مدرجة  Protection 
One GmbH  ✓  خاصة محدودة

  غير مدرجة

٢ B Capital 
Partners AG  

✓ 

  غير مدرجة

d&b 

audiotechnik 

GmbH 

 

✓ 
خاصة محدودة 
  غير مدرجة

٣ 
ARCUS 

Infrastructure 
Partners LLP  

 
ذات مسؤولية   ✓

     Materna SE  محدودة
✓ 

  غير مدرجة

٤  
Push 

Technologies 
S.L 

   
خاصة محدودة  ✓

 -  -  غير مدرجة
- 

-  
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٧  

األستاذ/ سانجاي 
  كابور

  عضو مجلس اإلدارة 

عضو اللجنة 
  التنفيذية 

  م

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

اإلدارة مجلس 
عضواً في 

  مجالس إدارتها

(الحالية) أو من 
  مديريها

  الكيان القانوني  مقرها

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محددة / ....)

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضواً في 
مجالس إدارتها 
(السابقة) أو من 

 مديريها

  الكيان القانوني  مقرها

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محددة / ....)

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

١  stc  ✓   مساهمة مدرجة  
Bennett 

Coleman Co., 
Ltd. 

 غير مدرجة ✓ 

٢ 
VLCC 

Healthcare 
Ltd  

  مساهمة مدرجة ✓  .PVR, Ltd غير مدرجة ✓ 

٣ OnMobile 
Global Ltd  

 مساهمة مدرجة ✓ 
MicroMax 

Informatics 
Ltd 

 غير مدرجة ✓ 

٤  
Tanla 

Platforms 
Ltd 

 Indus Towers مساهمة مدرجة ✓ 
Ltd  ✓ مساهمة مدرجة 

٥  
Tech-

Connect 
Retail Ltd  

 IFFCO Kisan  غير مدرجة ✓ 
Sanchar Ltd  ✓ غير مدرجة 

٦  

Napino Auto 
and 

Electronics 
Limited  

 Bharti  غير مدرجة ✓ 
Cellular Ltd   ✓ غير مدرجة 

٧  

Z-Axis 
Management 
Consultants 
& Strategic 

Advisors LLP 

ذات مسؤولية  ✓ 
 غير مدرجة ✓  GSMA  محدودة

٨  - - - -  

IBus Network 
& 

Infrastructure 

Pvt Ltd 

  غير مدرجة  
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٨  

 

 

 

 

 

بنت  سارة/ ةاألستاذ
  جماز السحيمي

  عضو مجلس اإلدارة 

  ستثمارلجنة اال عضو

  م

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضواً في 
مجالس 
  إدارتها

(الحالية) أو  
  من مديريها

  الكيان القانوني  مقرها

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محددة / ....)

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

لس اإلدارة مج
عضواً في مجالس 
إدارتها (السابقة) 
 أو من مديريها

  الكيان القانوني  مقرها

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محددة / ....)

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

١ stc ✓    شركة األهلي  مساهمة مدرجة
 مقفلةمساهمة     ✓ المالية

٢ 

شركة 
مجموعة 

تداول 
السعودية 
 القابضة

 - - - - مساهمة مدرجة  ✓

٣ 

المؤسسة 
العامة 

للخطوط 
الجوية العربية 
 السعودية

مؤسسة عامة   ✓
      مستقلة

٤  
صندوق 
التنمية 
 الثقافي

     صندوق حكومي  ✓

  

٩  

جميل بن األستاذ/ 
  عبدالله الملحم

  عضو مجلس اإلدارة 

لجنة  رئيس
الترشيحات 
  والمكافآت

  م

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضواً في 
  مجالس إدارتها

(الحالية) أو من  
  مديريها

  الكيان القانوني  مقرها

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محددة / ....)

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضواً في 
رتها مجالس إدا

(السابقة) أو من 
 مديريها

  الكيان القانوني  مقرها

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
داخل   محددة / ....)

  المملكة
خارج 
  المملكة

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

١ stc ✓  شركة الرؤية  مساهمة مدرجة
مسئولية  ✓  الحديثة

 محدودة

٢ 
شركة تكوين 
 المتطورة
 للصناعات

شركة خدمات  مساهمة مدرجة  ✓
مسئولية  ✓  الطاقة

 محدودة

شركة والء  ٣
  مساهمة مدرجة  ✓ للتأمين التعاوني

شركة الحسن 
غازي إبراهيم 

 شاكر
 مساهمة مدرجة  ✓

شركة الصناعات   ٤
مسئولية   ✓ شركة سيلكو مساهمة مدرجة  ✓ الكهربائية

 محدودة

شركة صناعات   ٥
شركة مراكز  مساهمة مقفلة  ✓ العيسى

مسئولية   ✓ االتصال
 محدودة

٦  
شركة نيومارينا 

للصناعات 
 البالستيكية

 مساهمة مدرجة ✓  فيفا الكويت مساهمة مقفلة ✓ 

مسئولية  ✓  فيفا البحرين  -  - -  -  ٧
 محدودة

٨         Cell- C  ✓  مسئولية
 محدودة

٩         Avea  ✓  مسئولية
 محدودة

١٠         Turk 
Telekom  ✓  مسئولية

 محدودة

١١         Intigral  ✓  مسئولية
 محدودة
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١٠  

وليد بن األستاذ/ 
  ابراهيم شكري 

  عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة 
   المراجعة

  مخاطرعضو لجنة ال

  م

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضواً في 
مجالس 
  إدارتها

(الحالية) أو  
  من مديريها

  الكيان القانوني  مقرها

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محددة / ....)

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضواً في مجالس 
إدارتها (السابقة) 
 أو من مديريها

  الكيان القانوني  مقرها

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محددة / ....)

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

١ stc ✓   مساهمة مدرجة      

٢ 

الشركة 
السعودية 
لالستثمار 
الزراعي 
واإلنتاج 

الحيواني        
 (سالك)

     مساهمة مقفلة  ✓

٣  
الشركة 

السعودية 
  للكهرباء

     مساهمة مدرجة  ✓

٤ 
شركة الشرق 

األوسط 
وإنتاج لصناعة 

  الورق (مبكو)
     مساهمة مدرجة  ✓

مسؤولية   ✓  مجموعة كانو ٥
     محدودة

  

 

 

 

 

 

 

 

١١  

 

 

 

 

 

األستاذ/ أحمد بن 
  محمد العمران

  عضو مجلس اإلدارة 

  مخاطرعضو لجنة ال

  م

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضواً في 
مجالس 
  إدارتها

(الحالية) أو  
  من مديريها

  الكيان القانوني  مقرها

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محددة / ....)

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضواً في مجالس 
إدارتها (السابقة) 
 أو من مديريها

  الكيان القانوني  مقرها

(مساهمة 
مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محددة / ....)

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

داخل 
  المملكة

خارج 
  المملكة

١ stc ✓   مساهمة مدرجة  
مجموعة سامبا 
المالية (البنك 

األهلي السعودي 
 حالياً)

 مساهمة مدرجة  ✓

البنك العربي  ٢
 مساهمة مدرجة  ✓ الوطني

المجموعة 
السعودية 

 لالستثمار الصناعي
 مساهمة مدرجة  ✓

شركة حصانة   ٣
شركة االسمنت  مساهمة مقفلة  ✓  لالستثمار

 مساهمة مدرجة  ✓ السعودية

شركة تكامل  ٤
ذات مسؤولية   ✓  القابضة

 - - - - محدودة

٥  
شركة مدد 

األعمال لتقنية 
نظم 

  المعلومات
ذات مسؤولية   ✓

     محدودة

شركة مصدر   ٦
ذات مسؤولية   ✓  لحلول البيانات 

     محدودة

٧  
شركة 

االستثمارات 
  الرائدة

     مساهمة مقفلة  ✓
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   :مشاركة األعضاء في اجتماعات المجلس واللجان

 م،٢٧/٤/٢٠٢١السابعة المنتهية في من الدورة ُتبين الجداول التالية عدد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان  :أوالً      
  التالي:م، على النحو ٢٠٢١وحضور األعضاء لتلك االجتماعات خالل عام 

  م):٢٧/٤/٢٠٢١اجتماعات مجلس االدارة (الدورة السابعة المنتهية في 

  المنصب  االسم  م

  رقم وتاريخ االجتماع

  المجموع
١٥  

  مارس  ٢٥

صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد العبدالله   ١

  الفيصل
 ١   رئيس مجلس اإلدارة

  بياري حسيــــنر/ خــــــــــــالد بن الدكتومعالي   ٢
نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة
 ١ 

 ١  عضو  اســـــــالل النحــــاألستاذ/ محمد بن طمعالي   ٣

  ١  عضو  راشـــــــــــد بن إبراهيم شريفاألستاذ/   ٤

  ١  عضو  ابورـــــــــانجاي كــــــــــــــــــــاألستاذ/ س  ٥

 ١  عضو  تشسنــــــــــــــــــــــــــــاتروي األستاذ/   ٦

 ١  عضو  الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي  ٧

 ١  عضو  أســـــــــامة بن ياسين الخيارياألستاذ/   ٨

 ١  عضو  مرانــــــمد بن محمد العــــــاألستاذ/ أح  ٩
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 م):٢٧/٤/٢٠٢١(الدورة السابعة المنتهية في  اجتماعات لجان مجلس اإلدارة
 
  التنفيذيةاللجنة : 

  المنصب  االسم  م
  رقم وتاريخ االجتماع

  ١٤  المجموع
  مارس ٩

١  
األمير/ محمد بن خالد العبدالله  يصاحب السمو الملك

  ١   رئيس اللجنة  الفيصل

 ١  عضو  ن بياريــــالد بن حسيــــــــــــالدكتور/ خمعالي   ٢

 ١  عضو  ابورـــــــــانجاي كــــــــــــــــــــاألستاذ/ س  ٣

 ١  عضو  الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي  ٤

 ١  عضو  األستاذ/ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ  ٥

 ١  عضو  المهندس/ نــــــــــاصر بن سليمان الناصر  ٦

  

  

  والمكافآت:لجنة الترشيحات 

  المنصب  االسم  م

  رقم وتاريخ االجتماع

  ١٤  المجموع
  مارس ١٧

  ١   رئيس اللجنة  أسامة بن ياسين الخيارياألستاذ/   ١

 ١   عضو  / أحمد بن محمد العمراناألستاذ  ٢

  ١   عضو  األستاذ/ جـــــــــــــــــون برانـــــــد  ٣

  ١   عضو  ة/ هدى بنت محمد الغصناألستاذ  ٤

 

  

  المراجعةلجنة: 

  المنصب  االسم  م

  المجموع  رقم وتاريخ االجتماع

٢٦  ٢٥  ٢٤  ٢٣  ٢٢    

٢٠ 
  يناير

٢١ 
  يناير

٣ 
  مارس

٢٠ 
  بريلأ ٢٢  بريلأ

  ٥        رئيس اللجنة   دكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضيال  ١

 ٥      عضو ـريــــــاألستاذ/ خالد بن عبدالله العـنـقـ  ٢

 ٥      عضو ـت بن فــريـد تــوفــيـقــــاألستاذ/ مـدح  ٣

 ٥      عضو  الـد كـرديـــــرو بــن خـــــــــالدكتور/ عم  ٤

 ٥      عضو  المهندس/ طارق بن عبدالعزيز الرخيمي  ٥
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 لجنة االستثمار:  

  المنصب  االسم  م

  رقم وتاريخ االجتماع

  ١٦  ١٥  ١٤  المجموع

  أبريل ٧  مارس ١٠  فبراير ٢

١  
صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد العبدالله 

  الفيصل
  ٣     رئيس اللجنة

 ٣     عضو  محـــمد بن طالل النحاساألستاذ/ معالي   ٢

 ٣    عضو  براهيم شريفإد بن ـــاألستاذ/ راش  ٣

 ٣    عضو  / مـــــــــازن بن أحمد الجبيراألستاذ  ٤

 ٢    عضو  روي تشسنــــــــــــــــــــاتاألستاذ/   ٥

 

م، ٢٨/٠٤/٢٠٢١من الدورة الثامنة التي بدأت في ُتبين الجداول التالية عدد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان  :ثانياً 
 م، على النحو التالي: ٢٠٢١وحضور األعضاء لتلك االجتماعات خالل عام 

  م):٢٨/٠٤/٢٠٢١(اجتماعات مجلس االدارة (الدورة الثامنة التي بدأت في 
م، وحضور ٢٠٢١عقد مجلس اإلدارة خمسة اجتماعات، ويبين الجدول التالي عدد اجتماعات المجلس خالل عام 

 األعضاء لتلك االجتماعات.

  المنصب  االسم  م

  رقم وتاريخ االجتماع

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  المجموع

29  
  أبريل

١٧ 
  يونيو

٢٧ 
  رسبتمب

١٩ 
  ديسمبر

٢٠ 
  ديسمبر

١  
صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن 

  خالد العبدالله الفيصل
 ٥      رئيس مجلس اإلدارة

٢  
 نــــالد بن حسيــــــــــــالدكتور/ خمعالي 

  بياري
 ٥      عضو

٣  
الل ــــاألستاذ/ محمد بن طمعالي 

  اســـــــالنح
 ٥      عضو

  دالحمي دالرحمنــعبد بن ــــيزياألستاذ/   ٤
نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة
     ٥  

  ٥      عضو  ود نشـــاراألستاذة/ رانيـــــا بنت محمــــ  ٥

 ٥      عضو  ـــــدت راوتينبيــــــــــرقاألستاذ/ أرنـــــــــ  ٦
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 ٥      عضو  كـــــــابـــــوراي األستاذ/ ســــانجــــــــــــ  ٧

 ٥      عضو  ارة بنت جمــاز السحيمياألستاذة/ ســـ  ٨

 ٥      عضو  دالله الملحــمل بن عبـــاألستاذ/ جميــ  ٩

 عضو  د بن إبـــــراهيم شكــرياألستاذ/ وليـــ  ١٠
     

٥  

 عضو  ـد العــمــراند بن محـمـاألستاذ/ أحـمـ  ١١
     

٥  

 

  (الدورة الثامنة): اإلدارةلجان مجلس  اجتماعات 
، واألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات ذات العالقة، يشكل المجلس اللجان الالزمة الشركة وفقاً لالئحة حوكمة

ملها، من علتأدية عمله بما يحقق كفاءة وفاعلية المجلس، ويراعى عند تشكيل اللجان تحديد مسؤولياتها، وإجراءات 
قبل المجلس وتوثيق هذه المسؤوليات واإلجراءات، وإصدار القرارات الالزمة لذلك، وتعريف ذوي العالقة بها على 

  ) على النحو التالي:الثامنةنحو مناسب. وقد ُشكلت لجان المجلس للدورة الحالية (
 اللجنة التنفيذية: 

أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة، وتختص اللجنة بمراجعة االستراتيجيات والموازنات السنوية  خمسةتتكون اللجنة من 
التقديرية واألعمال المحلية والدولية للشركة في مجاالت العمل األساسية وغير األساسية، والموافقة عليها بحسب 

م، 2021خالل عام  تثالثة اجتماعاالصالحيات المنوطة بها والمحددة من قبل مجلس اإلدارة، وقد عقدت اللجنة 
  كما هو موضح في الجدول التالي:

 

  المنصب  االسم  م

  رقم وتاريخ االجتماع

  ٣  ٢  ١  المجموع
  ديسمبر ٧  سبتمبر ٧  مايو 31

صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد العبدالله   ١
  ٣     رئيس اللجنة  الفيصل

 ٣    عضو  ن بياريــــالد بن حسيــــــــــــالدكتور/ خمعالي   ٢

 ٣    عضو  اســـــــالل النحــــاألستاذ/ محمد بن طمعالي   ٣

 ٣    عضو  الحميد دالرحمنــعبد بن ــــيزياألستاذ/   ٤

 ٣    عضو  اي كـــــــابـــــوراألستاذ/ ســــانجــــــــــــ  ٥
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 لجنة الترشيحات والمكافآت: 
تتكون اللجنة من عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة، وعضوين خارجيين وتختص اللجنة بمراجعة عملية تصميم آلية 
التشغيل المالئمة والمصادقة عليها وإقرارها، ووضع ومراجعة هيكل الرواتب بما يتناسب مع معايير وتطورات 

دارة والموظفين للقيام بالدور المطلوب، ومراجعة هيكل السوق، وتطبيقها تطبيقاً عادًال بما يؤّمن الحوافز الالزمة لإل
مجلس اإلدارة ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، والتأكد بشكل سنوي من 
استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح خصوصاً إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة 

ذلك مراجعة سياسة المميزات والتعويضات لمجلس اإلدارة والمصادقة عليها تمهيداً إلحالتها إلى شركة أخرى، وك
تتماشى مع أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وقد عقدت اللجنة  الشركةمجلس اإلدارة، والتأكد من أن أعمال 

 م، كما هو موضح في الجدول التالي: ٢٠٢١اجتماعات خالل عام  أربعة

  المنصب  االسم  م

  رقم وتاريخ االجتماع

  ٤  ٣  ٢  ١  المجموع

 ١٧  يونيو ٨
  ديسمبر ٩  سبتمبر ٩  أغسطس

  ٤      رئيس اللجنة  جميل بن عبدالله الملحماألستاذ/   ١

 ٤      عضو  رانيــــا بنت محمود نشار/ ةاألستاذ  ٢

  ٤      عضو  األستاذة/ هدى بنت محمد الغصن  ٣

 ٤      عضو  ـــــــــون برانـــــــدــــجــــــــاألستاذ/   ٤

  
 لجنة المراجعة: 

م. وعلى مهامها ٠١/٠٦/٢٠٢١، تبدأ من الثامنةوافقت الجمعية العامة على تشكيل لجنة المراجعة، لدورة المجلس 
أعضاء خارجيين. وتختص اللجنة  وثالثةوضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، وتتكون اللجنة من عضو مجلس إدارة، 

بمراجعة السياسات واإلجراءات المالية واإلدارية للشركة، وإجراءات إعداد التقارير المالية ومخرجاتها، كما تّطلع اللجنة 
على تقارير وملحوظات المراجعة الداخلية، وتوصي لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد 

أكد من استقالليتهم، ودراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء أتعابهم والت
الرأي بشأنها، ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية وكذلك دراسة خطة المراجعة مع المحاسب 

ية ومنتظمة، وبما يمكنها من تقويم كفاءة وفاعلية القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها، وغيرها من األعمال بصورة دور 
م، ٢٠٢١اجتماعات خالل عام  أربعةاألنشطة الرقابية، وضمان االلتزام، ومكافحة االحتيال والفساد ، وقد عقدت اللجنة 

  كما هو موضح في الجدول التالي:

  المنصب  االسم  م

  رقم وتاريخ االجتماع

  ٤  ٣  ٢  ١  المجموع

 ٢  يونيو ١٠
  كتوبرأ ٢٦  كتوبرأ ٢١  أغسطس

  ٤      رئيس اللجنة   وليــــد بن إبــــراهيم شكـــري/ األستاذ   ١

نائب رئيس  الـد كـرديـــــرو بــن خـــــــــالدكتور/ عم  ٢
 اللجنة

    ٤ 

 ٤     عضو ـريــــــاألستاذ/ خالد بن عبدالله العـنـقـ  ٣
 ٤     عضو  فــريـد تــوفــيـقـت بن ــــاألستاذ/ مـدح  ٤
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 لجنة االستثمار: 
 

وتختص اللجنة بمراجعة سياسة  خارجي أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة، وعضو ثالثةتتكون اللجنة من 
، كما تراجع اللجنة وتدرس فرص االستثمار االستراتيجية والتوصية بالمناسب الشركة استراتيجيةاالستثمارات وفق 

 م، كما هو موضح في الجدول التالي:٢٠٢١عقدت اللجنة ستة اجتماعات خالل عام منها، وقد 
 

  المنصب  االسم  م

  رقم وتاريخ االجتماع

  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  المجموع
٢ 

  يونيو
٩ 

  يونيو
١٥ 

  يوليو
٨ 

  رسبتمب
٣١ 

  كتوبرأ
٨ 

  ديسمبر

١  
صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد 

  العبدالله الفيصل
رئيس 
  اللجنة

      ٥  

 ٦        عضو  ـــــدت راوتينبيــــــــــرقاألستاذ/ أرنـــــــــ  ٢

 ٦       عضو  ارة بنت جمــاز السحيمياألستاذة/ ســـ  ٣

 ٦       عضو  ريفــــــشإبراهــيم د بن ـــاألستاذ/ راش  ٤

 
  المخاطرلجنة: 

استراتيجية إدارة وتختص اللجنة بمراجعة  خارجي أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة، وعضو ثالثةتتكون اللجنة من 
المخاطر والحدود القصوى للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وخطط التعامل معها، وتشرف على إطار عمل 

 أفضل الممارسات فيوسياسات إدارة المخاطر واستمرارية األعمال وسياسة الرقابة الداخلية، والتأكد من تطبيق 
م، كما هو موضح ٢٠٢١اجتماعات خالل عام  ثالثةوأنظمة الرقابة الداخلية، وقد عقدت اللجنة إدارة مخاطر الشركة، 

  في الجدول التالي:

  المنصب  االسم  م

  رقم وتاريخ االجتماع

  ٣  ٢  ١  المجموع
  ديسمبر ٥  سبتمبر ١٣  يونيو ٦

  ٣     رئيس اللجنة  ود نشـــارمحمــــاألستاذة/ رانيـــــا بنت   ١

 ٣     عضو  ـراهيم شكــريـد بن إبــــاألستاذ/ وليـــ  ٢

 ٣    عضو  ـد العــمــراند بن محـمــاألستاذ/ أحـمـ  ٣

 ٣    عضو  المهندس/ طارق بن عبدالعزيز الرخيمي  ٤
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المجلس  م وأسماء أعضاء٢٠٢١خالل السنة المالية بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة 
   :الحاضرين لهذه الجمعيات

 م:٢٦/٠٤/٢٠٢١هـ الموافق ١٤/٠٩/١٤٤٢أوًال: الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

ُعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداوالتي، بتاريخ 
م)، وذلك بناًء على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي باالكتفاء بعقد ٢٦/٠٤/٢٠٢١هـ (الموافق ١٤/٠٩/١٤٤٢

جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن ُبعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، 
م، وكانت نتائج التصويت على جدول ٢٧/٠٤/٢٠٢١ي بتاريخ وجرى نشر نتائج الجمعية في موقع تداول في اليوم التال

  أعمال الجمعية على النحو التالي:

 م.٢٠٢٠-١٢-٣١الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  .١
 م.٢٠٢٠-١٢-٣١الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في  .٢
 م.٢٠٢٠-١٢-٣١المالية عن العام المالي المنتهي في الموافقة على القوائم  .٣
 ) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بمجلس إدارة الشركة.١٧الموافقة على تعديل المادة رقم ( .٤
-٤-٢٨الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ  .٥

  :وذلك وفقاً لطريقة التصويت التراكمي وهم م٢٠٢٤-٤-٢٧نتهي بتاريخ م، ومدتها ثالث سنوات، وت٢٠٢١
 السمو الملكي األمير/محمد بن خالد العبد الله الفيصلصاحب  .١
  الدكتور/خــالد بن حســين بيـــــاريمعالي  .٢
  األستاذ/محمــد بن طالل النحـــاسمعالي  .٣
  األستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد .٤
  بنت محمود نشار األستاذة/ رانيـــــا .٥
 ســـانـجــــــاي كـــابــــــــوراألستاذ/  .٦
  أرنــــــــدت راوتينبيـــــــــرقاألستاذ/  .٧
  األستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي .٨
  أحمد بن محمـــــد العمراناألستاذ/  .٩
 جميـــل بن عبدالله الملحماألستاذ/  .١٠
  وليد بن إبراهيم شكــــــرياألستاذ/  .١١

) مراجع الحسابات للشركة من بين EYتعيين السادة مكتب ارنست ويونغ وشركاهم (الموافقة على  .٦
المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني 

 د أتعابهم، وتحدي٢٠٢٢م، والربع األول من العام المالي ٢٠٢١والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 
 .ريال سعودي) ١٢٬٣٥٩٬٢٠٠(

على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين ولمرة واحدة عن العام  الموافقة .٧
مليون ريال،  ٢٬٠٠٠من القيمة األسمية للسهم وبإجمالي مبلغ  %١٠) ريال للسهم والتي تمثل ١م بواقع (٢٠٢٠

افية لمساهمي الشركة المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين أحقية األرباح اإلضعلى أن تكون 
في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع األوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية 

هم ) ريال للس٥م هو (٢٠٢٠العامة للشركة، وبذلك يصبح أجمالي األرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 
مليون ريال، وتقرر أن يتم التوزيع لألسهم  ١٠٬٠٠٠من القيمة األسمية للسهم وبإجمالي  %٥٠والتي تمثل 

م وذلك ٢٤/٠٥/٢٠٢١هـ الموافق ١٢/١٠/١٤٤٢مليون سهم في تاريخ  ٢٬٠٠٠المستحقة للتوزيعات والتي تبلغ 
  .حسب ما تم اإلعالن عنه مسبقاً 

) من ١بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوراد في الفقرة (الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة  .٨
المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى 
نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية 

  ادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.الص
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الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لحلول البيانات إحدى الشركات التابعة  .٩
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ أحمد بن محمد العمران مصلحة 

اشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية للربط اآللي مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في عمليات غير مب
) ٢١٥التسجيل وتحديث األجور، وذلك ضمن سياق األعمال االعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ (

  م.٢٠٢٠ألف ريال في العام 
-٣١في ) ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ٤٬٤٢٥٬٠٠٠الموافقة على صرف مبلغ ( .١٠

  م.٢٠٢٠-١٢
 أسماء األعضاء الحاضرين الجتماع الجمعية كالتالي:

  الحضور  االسم م

(رئيس   السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل صاحب   ١
  مجلس اإلدارة)

  

    (نائب رئيس مجلس اإلدارة) الدكتور/ خالد بن حسين بياريمعالي   ٢

    (عضو)  األستاذ/ محمد بن طالل النحاسمعالي   ٣

    (عضو) راهيم شريفـــــــد بن إبــــــاألستاذ/ راش  ٤

  ×  (عضو) ـورــــــــــــــاي كابــــــــــــــاألستاذ/ سانجـ  ٥

    (عضو) ــــــاتــــــــــــــــتشـســنـــــاألستاذ/ روي   ٦

    (عضو) م بن عبدالرحمن القاضيـالدكتور/ إبراهي  ٧

    (عضو) امة بن ياسين الخياريــــــــــــاألستاذ/ أس  ٨

    (عضو) رانـــــــــد بن محمد العمــــاألستاذ/ أحم  ٩
 

  .طارئةلظروف يعزى عدم حضور األستاذ/ سانجـــاي كابـور، -
  .www.stc.com.saاإللكتروني الشركة يمكن االطالع على محاضر االجتماعات في موقع -

  
  

  م:٠١/٠٦/٢٠٢١هـ الموافق ٢٠/١٠/١٤٤٢الجمعية العامة العادية بتاريخ  ثانياً:

الحديثة باستخدام منظومة تداوالتي، بتاريخ ُعقد اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية 
م)، وذلك بناًء على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي باالكتفاء بعقد ٠١/٠٦/٢٠٢١هـ (الموافق ٢٠/١٠/١٤٤٢

جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن ُبعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، 
م، وكانت نتائج التصويت على جدول ٠٢/٠٦/٢٠٢١تائج الجمعية في موقع تداول في اليوم التالي بتاريخ وجرى نشر ن

  أعمال الجمعية على النحو التالي:

الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة  .١
 :م، وأعضاء اللجنة هم٢٠٢٤-٠٤-٢٧الدورة في تاريخ م وحتى انتهاء ٢٠٢١-٠٦-٠١ابتداًء من تاريخ 

  .األستاذ/ وليــد بن إبـراهـيــــم شــكـــــري .١
  .األستاذ/ خـــالـــــد بن عبدالله العـنــقـــري .٢
  .األستاذ/ مـدحـــت بن فـــــريـــد تـوفـــيــق .٣
  .الدكتور/ عمــــــرو بــن خــــــالــد كـــــردي .٤

 الئحة عمل لجنة المراجعة.الموافقة على تعديل  .٢
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 أسماء األعضاء الحاضرين الجتماع الجمعية كالتالي:
  الحضور  االسم م

 السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل صاحب   ١
  (رئيس  مجلس اإلدارة)

  

    (عضو) د بن حسين بياريـــــالدكتور/ خالمعالي   ٢

    (عضو)  طالل النحاساألستاذ/ محمد بن معالي   ٣

    األستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (نائب رئيس المجلس)  ٤

    ا بنت محمود نشار (عضو)ــــــــــــاألستاذة/ رانيــ  ٥

  ×  (عضو) ـــــدت راوتينبيــــــــرقاألستاذ/ أرنـــــــــــ   ٦

  ×  كـــابـــــــــــور(عضو)األستاذ/ ســـانـجـــــــــــاي    ٧

    األستاذة/ ســــــارة بنت جماز السحيمي (عضو)   ٨

    األستاذ/ جميـــل بن عبـــدالله الملحـــم (عضو)   ٩

   ـري (عضو)د بن إبــــراهيم شكـــليــــاألستاذ/ و  ١٠

   (عضو) رانـــــــــد بن محمد العمــــاألستاذ/ أحم  ١١

  .لظروف طارئة، األستاذ/ أرنـــــــدت راوتينبيــــرق، واألستاذ/ سانجـــاي كابـور،ضور يعزى عدم ح-
 .www.stc.com.saاإللكتروني الشركة يمكن االطالع على محاضر االجتماعات في موقع -
 
 

  

 م:٣٠/١١/٢٠٢١هـ الموافق ٢٥/٠٤/١٤٤٣الجمعية العامة العادية بتاريخ  ثالثاً:

عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداوالتي، بتاريخ  ُعقد اجتماع الجمعية العامة العادية
م)، وذلك بناًء على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي باالكتفاء بعقد ٣٠/١١/٢٠٢١هـ (الموافق ٢٥/٠٤/١٤٤٣

عبر وسائل التقنية الحديثة عن ُبعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر،  جمعيات الشركات المساهمة المدرجة
م، وكانت نتائج التصويت على جدول ٠١/١٢/٢٠٢١وجرى نشر نتائج الجمعية في موقع تداول في اليوم التالي بتاريخ 

  :أعمال الجمعية على النحو التالي

السنوات الثالث القادمة بداية من الربع الرابع من عام الموافقة على سياسة توزيع األرباح للشركة لفترة  .١
 م.٢٠٢١

 الموافقة على دخول وإبرام الشركة التفاقية إدارة سجل االكتتاب. .٢
الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة الشركة؛ بالموافقة  .٣

اتفاقيات، وطلبات ووثائق أخرى ذات عالقة بالطرح على شروط وأحكام اتفاقية إدارة سجل االكتتاب وأي 
الثانوي بما فيها مستند الطرح (نشرة اإلصدار)، والتوقيع على هذه العقود والوثائق والتفاوض عليها واتخاذ 

  .جميع اإلجراءات األخرى ألغراض تنفيذ الطرح الثانوي
ن قبل مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق الموافقة على إجازة جميع اإلجراءات السابقة التي تم اتخاذها م .٤

بالطرح الثانوي بما فيها األعمال التحضيرية التي تم اتخاذها مع صندوق االستثمارات العامة فيما يتعلق 
 .بالطرح الثانوي وتعيين المستشارين ذي العالقة
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 أسماء األعضاء الحاضرين الجتماع الجمعية كالتالي:
  الحضور  االسم م

 السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل صاحب   ١
  (رئيس  مجلس اإلدارة)

  

    (عضو) د بن حسين بياريـــــالدكتور/ خالمعالي   ٢

    (عضو)  األستاذ/ محمد بن طالل النحاسمعالي   ٣

    األستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (نائب رئيس المجلس)  ٤

    ا بنت محمود نشار (عضو)ــــــــــــاألستاذة/ رانيــ  ٥

  ×  (عضو) ـــــدت راوتينبيــــــــرقاألستاذ/ أرنـــــــــــ   ٦

  ×  األستاذ/ ســـانـجـــــــــــاي كـــابـــــــــــور(عضو)   ٧

    األستاذة/ ســــــارة بنت جماز السحيمي (عضو)   ٨

    األستاذ/ جميـــل بن عبـــدالله الملحـــم (عضو)   ٩

   ـري (عضو)د بن إبــــراهيم شكـــليــــاألستاذ/ و  ١٠

   (عضو) رانـــــــــد بن محمد العمــــاألستاذ/ أحم  ١١

  .لظروف طارئة، األستاذ/ أرنـــــــدت راوتينبيــــرق، واألستاذ/ سانجـــاي كابـور،ضور يعزى عدم ح-
  .www.stc.com.saاإللكتروني الشركة يمكن االطالع على محاضر االجتماعات في موقع -

 التقييم السنوي لمجلس اإلدارة 
ــــــ (الموافق ٠٤/٠٧/١٤٣٩أقر مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ  م) ســـياســـة تقييم أداء مجلس اإلدارة ٢١/٠٣/٢٠١٨هـ

ف هذه الســــياســــة إلى تحديد قواعد العمل والضــــوابط المعنية بتقييم أداء المجلس ولجانه، لغرض ولجانه، وتهد
المتابعة وتطوير األداء، والوفاء بالمتطلبات النظامية، وتطبيق أفضــل الممارســات في مجال الحوكمة، وتعزيز فاعلية 

جه رئيس مجلس اإلدارة لجنة الترشــــيحات عليه و باللوائح واألنظمة، وألهميــة إجراء عملية التقييم عمالً ، المجلس
وض لتقديم عر مخاطبة المكاتب االســـتشـــارية المتخصـــصـــة؛والمكافآت بالبدء بمشـــروع تقييم أعمال المجلس، و

م، ٢٠٢٢ذلك خالل الربع الثاني من العام والمجلس (للســــنة األولى من الدورة الثامنة)، لتنفيذ مشــــروع تقييم عمل 
في عدد من المجاالت من بينها:  تقييم فاعلية وأداء المجلسل عالية، وخبرة تــأهيل ذا ارياالســــتشــــ يكون أن على

هيكــل ودور مجلس اإلدارة ولجــانــه، والتفــاعــل بين أعضــــاء المجلس كفريق واحــد، والمجلس واإلدارة التنفيــذيــة، 
والفرص التي من الممكن أن نقاط القوة، وبعض المجاالت وتحديد والحوكمــة والتحــديات والمخاطر وكيفية إدارتها، 

تســهم بشــكل أكبر في تعزيز فاعلية أداء المجلس وتحســين وتطوير عمل المجلس ولجانه، الذي ســينعكس بدوره 
  على أداء الشركة.

 سياسة الشركة في توزيع األرباح 
  على الوجه اآلتي:  ) من النظام األساس للشركة على توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية٤٥تنص المادة (

) من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف %١٠يجنب ( .١
 المدفوع.) من رأس المال %٣٠هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور (

 وية من األرباح السنوية لتكوينللجمعية العامة العادية، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن تجنب نسبة مئ  .٢
 احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض تقررها الجمعية العامة.
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للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل  .٣
الغ تطع من صافي األرباح مبتوزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تق

 إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات. 
 ) من رأسمال الشركة المدفوع.%٥يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ( .٤
) من ٧٦ت السعودية، والمادة () من النظام األساس لشركة االتصاال٢١مع مراعاة األحكام المقررة في المادة ( .٥

نظام الشركات، للجمعية العامة تخصيص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق 
 هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

عد ما تقدم (إن وجد) على توزيع الباقي ب -بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة-للجمعية العامة العادية أن تقرر  .٦
 المساهمين كحصة إضافية من األرباح. 

كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن 
  رحلية.مالجهة المختصة، وذلك بناًء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 

) من النظام األساس لشركة االتصاالت السعودية، على استحقاق المساهم حصته في األرباح ٤٦كما تنص المادة (
"وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح 

اهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق، وتدفع األرباح المقرر لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المس
توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد واآلليات التي يحددها مجلس اإلدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها 

  الجهات المختصة". 

) سياسة توزيع األرباح لفترة الثالث ٢٠١٨ديسمبر  ١٦هــ (الموافق ١٤٤٠ربيع ثاني  ٩وقد أقّر مجلس ادارة الشركة بتاريخ 
شعبان  ١٩، والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٨سنوات القادمة بداية من الربع الرابع من عام 

)، وهي سياسة توزيعات تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات بواقع ٢٠١٩ابريل  ٢٤هـ (الموافق ١٤٤٠
لكل سهم على أساس ربع سنوي. وسوف تنظر الشركة بدفع توزيعات إضافية، بحيث تخضع هذه ريال سعودي 

التوزيعات اإلضافية لتوصية مجلس اإلدارة بعد تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية 
 .ناًء على أداء الشركةللشركة، ومن المرجح أن تتفاوت هذه التوزيعات اإلضافية من ربع سنة إلى آخر ب

 علماً أن سياسة توزيعات األرباح قابلة للتغيير بناًء على التالي:

  أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة). -
 الشركة.القوانين، واألنظمة، والتشريعات، والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها  -
أي التزامات أو تعهدات لجهات مصــــرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكاالت التصــــنيف االئتماني، التي قد  -

 تكون ملزمة على الشركة من وقت آلخر.
ــــ١٤٤٣ صــفر ٢٠ بتاريخ المنعقد اجتماعه في اإلدارة مجلس إقرار لىإ اإلشــارة تجدركما  ) ٢٠٢١ رســبتمب ٢٧(الموافق  هـ

عن كل سهم يال سعودي ر  ١بواقع  ٢٠٢١ســياســة توزيع األرباح للشــركة للثالث ســنوات القادمة بداية من الربع الرابع 
 مع وتماشـــيا. )٢٠٢١ نوفمبر ٣٠ الموافقهـــــــ ( ١٤٤٣ربيع الثاني  ٢٥بتاريخ  العامةاعتمادها من قبل الجمعية  تموالتي 
ريال  ١بواقع  ٢٠٢١من عام  الرابعنقدية على مساهمي الشركة عن الربع ســتقوم الشــركة بتوزيع أرباح  الســياســة هذه

 سعودي عن كل سهم.
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مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين للشركة  وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء
  )السابعة(الدورة 

 
  اسم العضو

  م٢٧/٠٤/٢٠٢١  م٢٠٢١بداية العام 
عدد   نسبة التغيير  صافي التغيير

 األسهم
أدوات 
  الدين

عدد 
  األسهم

أدوات 
  الدين

صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد   ١
  العبدالله الفيصل

٠  ٠  ٠  ١٬٠٠٠  ٠  ١٬٠٠٠  %  

  %  ٠  ٠  ٠  ٢٬٠٠٠  ٠  ٢٬٠٠٠  بياري حسين بن خالد/الدكتورمعالي   ٢

  %  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  اســــــالنح طالل بن دـــــمحم /األستاذمعالي   ٣

  %  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  شريف راهيمــــــاب بن دـــــــراش/األستاذ  ٤

  %  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ابورـــــــــــــك انجايـــــــــــــــس /األستاذ  ٥

  %  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ــــــــــــــاتــــــــروي تشسنــــــ /األستاذ  ٦

  %  ٠  ٠  ٠  ٢٬٦٦٦  ٠  ٢٬٦٦٦  القاضي عبدالرحمن بن إبراهيم /الدكتور  ٧

  %  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  الخياري ياسين بن امةـــــــــأس /األستاذ  ٨

  %  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  العمران دــــمحم بن دــــــأحم /األستاذ  ٩
  

 

  

مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين للشركة  وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء
  )الثامنة(الدورة 

 
  اسم العضو

  م٢٠٢١نهاية العام   م٢٨/٠٤/٢٠٢١
صافي 
  التغيير

نسبة 
أدوات  عدد األسهم  التغيير

أدوات   عدد األسهم  الدين
  الدين

صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد   ١
  العبدالله الفيصل

١٬٠٠٠  
٠  

١٬٠٠٠  
٠  ٠  

٠  %  

  %  ٠  ٠  ٠  ٢٬٠٠٠  ٠  ٢٬٠٠٠  الدكتور/ خــــــــالد بن حسيـــــن بياريمعالي   ٢

  %  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  اســــد بن طالل النحــــاألستاذ/ محممعالي   ٣

٣٤٩٬٩  ٠  ٠  حميدـــالبن عبدالرحمن / يزيد  األستاذ  ٤  ١٠٠  ٩٬٣٤٩ ٠ %  

  %  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ارـنشبنت محمود ا ــــــــستاذة/ رانياأل  ٥

  األستاذ/ أرنـــــــــــــدت راوتينبيــــــــرق  ٦
٠ ٠ ٠  ٠  ٠  

٠  %  

  %  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ابورـــــــــــــــاي كــــــــــاألستاذ/ سانج  ٧

  %  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  جماز السحيميبنت ارة ــــستاذة/ ساأل  ٨

  %  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  الملحم بن عبدالله لــــــ/ جمياألستاذ   ٩

  %  ٠  ٠  ٠ ٠  ٠  ٠  شكري بن ابراهيم دـــــــــ/ ولي األستاذ  ١٠

  %  ٠  ٠  ٠ ٠  ٠  ٠  رانــد العمـــمد بن محمـــاألستاذ/ أح  ١١
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  )الثامنةالتابعة (الدورة 

 

  العضواسم 
اسم 

الشركة 
  التابعة

  م٢٠٢١نهاية العام   م٢٨/٠٤/٢٠٢١
صافي 
  التغيير

نسبة 
عدد   التغيير

 األسهم
أدوات 
  الدين

عدد 
  األسهم

أدوات 
  الدين

صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد   ١
  العبدالله الفيصل

٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  %  

  %  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  بياريالدكتور/ خــــــــالد بن حسيـــــن معالي   ٢

  %  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  اســــد بن طالل النحــــاألستاذ/ محممعالي   ٣

  %  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  حميدـــالبن عبدالرحمن / يزيد  األستاذ  ٤

  %  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  ارـنشبنت محمود ا ــــــــستاذة/ رانياأل  ٥

  %  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  األستاذ/ أرنـــــــــــــدت راوتينبيــــــــرق  ٦

  %  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ابورـــــــــــــــاي كــــــــــاألستاذ/ سانج  ٧

  %  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  جماز السحيميبنت ارة ــــستاذة/ ساأل  ٨

  %  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  الملحم بن عبدالله لــــــ/ جمياألستاذ   ٩

  %  ٠  ٠  ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  شكري بن ابراهيم دـــــــــ/ ولي األستاذ  ١٠

  %  ٠  ٠  ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  رانــد العمـــمد بن محمـــاألستاذ/ أح  ١١

  للشركة لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود

  سم اال   
صافي   2021نهاية العام   2021بداية العام 

  التغيير
نسبة 
  أدوات الدين  عدد األسهم  الدينأدوات   عدد األسهم  التغيير

    %١٠٠  ٣٬٤٦٨    ٠  ٣٬٤٦٨    ٠  ٠  دــمد بن وتيـــــــــــــمح بن انـــــــعلي  ١

    %١٠٠    ٣٬٤٦٨    ٠    ٣٬٤٦٨  ٠  ٠  ديـــــــــــــــهد الشــــــــفبن ن ـــــامي  ٢

    %١٠٠    ٣٬٤٦٨  ٠    ٣٬٤٦٨  ٠  ٠  د معوضـــــــــــــــسعيبن اض ـــــــــري  ٣

    %١٠٠    ٣٬٤٦٨    ٠    ٣٬٤٦٨  ٠  ٠  رجــــــــــــــمحمد الفبن م ـــــــــــــهيث  ٤

  % ٠    ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  هلـــــدالرحمن الكنــــــعببن عبدالله   ٥

    %١٠٠     ١٬٧١٩  ٠     ١٬٧١٩  ٠  ٠  ابرــــــــــد الســــــسعيبن ل ــــــــفيص  ٦

  % ٠    ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  دل فاليوسيه ــــــــــــــخ  ٧

    %١٠٠    ١٬٧١٩    ٠    ١٬٧١٩  ٠  ٠  اديـــــــــــعبدالله العببن د ـــــمحم  ٨

    %١٠٠    ١٬٧١٩    ٠    ١٬٧١٩  ٠  ٠  ميـــــل العجـــــــفيصبن د ـــــــمعض  ٩

    %١٠٠    ١٬٨٧٥    ٠    ١٬٨٧٥  ٠  ٠  نزيــــايل العـــــــــصبن دالله ـــــــــعب  ١٠

  % ٠    ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  امديــــــمسفر الغبن د ـــــــــــــــاحم  ١١

    %١٠٠  ٩٥٢  ٠  ٩٥٢    ٠  ٠  محمد الجامعبنت موضي الدكتورة/   ١٢

    %١٠٠    ١٬٧١٩    ٠  ١٬٧١٩  ٠  ٠  ولديرـــــــــــــوس جــــــاركـــــــــــــــم  ١٣

    %١٠٠    ١٬٨٧٥    ٠    ١٬٨٧٥  ٠  ٠  حسن سعيدبن طان ـــــسلالدكتور/   ١٤

    %١٠٠     ١٬٨٧٥  ٠    ١٬٨٧٥  ٠  ٠  وينيــــــن العـــــمحسبن دالله ـــــعب  ١٥

  % ٠    ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  افــــــن العسـعبدالمحسبن محمد   ١٦



 

التقرير السنوي        2021                                                                                                                                                                        63   

  سم اال   
صافي   2021نهاية العام   2021بداية العام 

  التغيير
نسبة 
  أدوات الدين  عدد األسهم  الدينأدوات   عدد األسهم  التغيير

    %١٠٠    ١٬٧١٩    ٠    ١٬٧١٩  ٠  ٠  ويلمـــــــــــنجيب السبن اسر ــــــــــي  ١٧

    %١٠٠     ١٬٨٧٥  ٠  ١٬٨٧٥    ٠  ٠  هيبـــــــدالله اللــــــعببن در ــــــــــب  ١٨

    %١٠٠    ١٬٠٣٨    ٠    ١٬٠٣٨  ٠  ٠  د الشهريـــــــــاحمبن ال ـــــــــــجم  ١٩

    %١٠٠    ١٬٨٧٥    ٠    ١٬٨٧٥  ٠  ٠  رابــــــــابراهيم الضبن الد ــــــــــــخ  ٢٠

    %١٥٦٫٢٥    ١٬٨٧٥    ٠  ٣٬٠٧٥    ٠  ١٬٢٠٠    ارســــــــزيز الفـــــعبدالعبن زيد ـــــي  ٢١

    %١٠٠     ١٬٧١٩  ٠     ١٬٧١٩  ٠  ٠  ش الدهشــــــــــده بن انـــــــعثم  ٢٢

    %١٬٩٠٤  ٩٥٢  ٠  ١٬٠٠٢    ٠  ٥٠  زيز الشبيبيــــــــــــعبدالع بنر ــــــعم  ٢٣

    %١٠٠     ١٬٧١٩  ٠    ١٬٧١٩  ٠  ٠  شــايف درويــــــــــــــن بنف ــــــــمني  ٢٤

    %١٠٠     ١٬٨٧٥  ٠     ١٬٨٧٥  ٠  ٠  ان تيلــاند ايرنست بارون فـــــــــويج  ٢٥

    %١٠٠    ٩٥٢  ٠    ٩٥٢  ٠  ٠  لـــد اباالخيـــــــــــــراش بند ــــــمحم  ٢٦

  % ٠    ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ريــعبدالعزيز البك بنل ـــــــــــــفيص  ٢٧

    %١٠٠    ١٬٨٧٥    ٠    ١٬٨٧٥  ٠  ٠  العـــودةوده ـــــــــــع بناد ـــــــــعم  ٢٨

    %١٠٠    ١٬٠٣٨  ٠    ١٬٠٣٨  ٠  ٠  يـــعبدالعزيز الشريه بنود ـــــــسع  ٢٩

    %١٠٠     ١٬٧١٩  ٠    ١٬٧١٩  ٠  ٠  دان العنزيــــــــــــحم بناض ــــــــري  ٣٠

    %١٠٠     ١٬٧١٩  ٠    ١٬٧١٩  ٠  ٠  انيــــــــم اللحيـــــــمسل بندر ــــــبن  ٣١

  %١٠٫٤٥    ٧٥٧  ٠    ٨٬٠٠٠  ٠    ٧٬٢٤٣  يـــعبدالله القطع بن زــــــعبدالعزي  ٣٢

    %١٠٠     ١٬٨٧٥  ٠     ١٬٨٧٥  ٠  ٠  الحربيدالله ــــــــــــعب بني ـــــــــعل  ٣٣

    %١٠٠     ١٬٨٧٥  ٠    ١٬٨٧٥  ٠  ٠  دالعزيز الجبرينـــــــــعب بنر ـــــــامي  ٣٤

    %١٠٠     ١٬٧١٩  ٠    ١٬٧١٩  ٠  ٠  يـــــــــــــزابن العتيب بن اسرــــــــــــي  ٣٥

    %١٠٠    ١٬٩١٨    ٠    ١٬٩١٨  ٠  ٠  درــــــمحمد الحي بنزيز ــــــــعبدالع  ٣٦

 لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود

  سماال   
  2021نهاية العام   2021بداية العام   

صافي 
  رالتغيي

نسبة 
اسم الشركة   رالتغيي

  التابعة 
عدد 
  األسهم

أدوات 
  الدين

عدد 
  األسهم

أدوات 
  الدين

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  دــمد بن وتيـــــــــــــمح بن انـــــــعلي  ١

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ديـــــــــــــــهد الشــــــــفبن ن ـــــامي  ٢

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  د معوضـــــــــــــــسعيبن اض ـــــــــري  ٣

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  رجــــــــــــــمحمد الفبن م ـــــــــــــهيث  ٤

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  هلـــــدالرحمن الكنــــــعببن عبدالله   ٥

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ابرــــــــــد الســــــسعيبن ل ــــــــفيص  ٦

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  دل فاليوسيه ــــــــــــــخ  ٧

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  اديـــــــــــعبدالله العببن د ـــــمحم  ٨

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ميـــــل العجـــــــفيصبن د ـــــــمعض  ٩

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  نزيــــايل العـــــــــصبن دالله ـــــــــعب  ١٠

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  امديــــــمسفر الغبن د ـــــــــــــــاحم  ١١

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  محمد الجامعبنت موضي الدكتورة/   ١٢

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ولديرـــــــــــــوس جــــــاركـــــــــــــــم  ١٣

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  حسن سعيدبن طان ـــــسلالدكتور/   ١٤
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  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  وينيــــــن العـــــمحسبن دالله ـــــعب  ١٥

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  افــــــن العسـعبدالمحسبن محمد   ١٦

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ويلمـــــــــــنجيب السبن اسر ــــــــــي  ١٧

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  هيبـــــــدالله اللــــــعببن در ــــــــــب  ١٨

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  د الشهريـــــــــاحمبن ال ـــــــــــجم  ١٩

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  رابــــــــابراهيم الضبن الد ــــــــــــخ  ٢٠

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ارســــــــزيز الفـــــعبدالعبن زيد ـــــي  ٢١

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ش الدهشــــــــــده بن انـــــــعثم  ٢٢

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  زيز الشبيبيــــــــــــعبدالع بنر ــــــعم  ٢٣

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  شــايف درويــــــــــــــن بنف ــــــــمني  ٢٤

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ان تيلــاند ايرنست بارون فـــــــــويج  ٢٥

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  لـــد اباالخيـــــــــــــراش بند ــــــمحم  ٢٦

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ريــعبدالعزيز البك بنل ـــــــــــــفيص  ٢٧

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  العـــودةوده ـــــــــــع بناد ـــــــــعم  ٢٨

  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  يـــعبدالعزيز الشريه بنود ـــــــسع  ٢٩

  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  دان العنزيــــــــــــحم بناض ــــــــري  ٣٠

  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  انيــــــــاللحيم ـــــــمسل بندر ــــــبن  ٣١

  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  يـــعبدالله القطع بن زــــــعبدالعزي  ٣٢

  ٠  ٠  ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  دالله الحربيــــــــــــعب بني ـــــــــعل  ٣٣

  ٠  ٠  ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  دالعزيز الجبرينـــــــــعب بنر ـــــــامي  ٣٤

  ٠  ٠  ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  يـــــــــــــزابن العتيب بن اسرــــــــــــي  ٣٥

  ٠  ٠  ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  درــــــمحمد الحي بنزيز ــــــــعبدالع  ٣٦

  الحوكمة 
نظيم األعمال الداخلية من لتنظام الشركة اإلداري والمالي، ل هحوكمة فعال تأسيس على   stcمجلس إدارة  حرص

من جهة، ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من جهة أخرى،  عامةجمعية الالخالل إيضاح العالقة بين مجلس اإلدارة و
مع القطاعات الحكومية والجهات التشريعية والموّردين العالقة األعمال الخارجية من خالل إدارة وأيضاً تنظيم 

 يتوافقبشكل االستراتيجية والتشغيلية،  stcوالمقاولين بغرض تحقيق كفاءة وفاعلية عالية تكفل تحقيق أهداف 
مع ما ورد في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة، والئحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس إدارة هيئة 
السوق المالية، واألنظمة والتشريعات األخرى ذات العالقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتطلعات 

والتي تضمنت برامج ومستهدفات استراتيجية لتمكين  dare 2.0 االستراتيجية   الشركة وخطة ٢٠٣٠رؤية المملكة 
نظام الحوكمة من إدارة وتنفيذ قرارات الشركة، مع الحرص على االستفادة من أفضل الممارسات المحلية والعالمية 

من تحقيق أعلى مستويات االستدامة المستهدفة والتي  stcيمّكن نظام الحوكمة في   المطبقة في هذا المجال.
اللوائح والسياسات وذلك من خالل اعتماد وتوثيق  stcى الركائز األساسية الستراتيجية مجموعة تعتبر إحد
  ، ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر:التنظيمية

المعتمد من قبل وزارة التجارة بتعديل عدد أعضاء مجلس اإلدارة من  stcتحديث النظام األساس لشركة  ₋
) أحد عشر عضواً، بهدف زيادة التنوع في الخبرات والمؤهالت والقدرات المختلفة ١١) تسعة أعضاء إلى (٩(

  في مجلس اإلدارة ولمزيد من المشاركة في اللجان المنبثقة عنه. 
  ن قبل الجمعية العامة للشركة.المعتمدة م stcسياسة توزيع األرباح في  ₋
 وإعداد الئحتها. لمخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارةاستحداث لجنة ا ₋
  تطوير لوائح عمل مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه. ₋
 تحديث الئحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من قبل الجمعية العامة. ₋
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لقرارات اتخاذ ا بحوكمةراتيجية والمالية المعنية على تحديث مصفوفة تفويض الصالحيات االست stcكما عملت   
ى اإلدارة إضافًة إلولجانه ، ومجلس اإلدارة عامةاالستراتيجية والمالية على جميع المستويات بما في ذلك الجمعية ال

  .أو من ينيبه التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي

 في الحوكمةبنشر جميع وثائقها المتوافقة مع متطلبات  stcومن منطلق تطبيق أعلى مستويات الشفافية، تلتزم   
 حوكمةباإلضافة إلى وثائق  الحوكمةرسالة وأهداف ) المتضمن www.stc.com.saموقع الشركة اإللكتروني (

  الشركة ومنها:

  النظام األساس للشركة. ₋
  الشركة. حوكمةالئحة  ₋
  لوائح المجلس ولجانه.  ₋
ومكافآتهم ومكافأة اإلدارة  ولجانهالسياسات االستراتيجية (سياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الشركة  ₋

التنفيذية، سياسة السلوك المهني، سياسة تعارض المصالح وسياسة االبالغ عن حاالت الغش واالختالس 
  والفساد).

قارير المعنية بالمستثمرين في موقع الشركة اإللكتروني ومن ذلك القوائم كما يتم أيضاً نشر المعلومات المالية والت  
المالية وتقارير األداء المالي الربعية والسنوية للشركة ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة. ولحرص الشركة على 

يقدم معلومات عن  ) والذيstc IRالمزيد من التواصل الرقمي فقد تم إطالق التطبيق الخاص بعالقات المستثمرين (
تعزيز التواصل مع المستثمرين لعلى  stcأسهم الشركة ومعلومات مالية تخص عالقات المستثمرين وذلك حرصاً من 

  والمحللين الماليين. 

وللمرة الرابعة على التوالي ضمن  ٢٠٢٠للعام المالي  الحوكمةقد حصلت على جائزة التميز في  stcتجدر اإلشارة بأن  
 شرفيي ذالشركات ال حوكمةكات غير مالية مدرجة في سوق المال السعودي والمقدمة من مركز أفضل عشر شر

  جامعة الفيصل.تديره عليه هيئة السوق المالية والهيئة العامة لالستثمار و

اتفاقية  stcالمؤسسية، أبرمت  الحوكمةلتعزيز تطبيق أعلى المعايير والضوابط في ممارسات  stcومن منطلق جهود 
شراكة مع مبادرة بيرل، وهي مؤسسة رائدة غير ربحية تعمل على تحسين المساءلة والشفافية في منطقة الخليج، 

عضوا في مبادرة المنتدى االقتصادي العالمي الشراكة لمكافحة الفساد، والتي تتبنى  ٢٠١٩في عام  stcوأصبحت 
قليمية أو الصناعية أو المحلية المرتبطة بمجاالت مكافحة الفساد أفضل المبادرات في مواجهة القضايا العالمية أو اإل

العالمي الرائد في أبحاث معايير الممارسات التجارية  إيثيسفيرإلى معهد  ٢٠٢٠في عام  stcوااللتزام. وانضمت 
 جهة ومنظمة دولية معتمدة، حيث يتم من خاللها مشاركة أفضل ٣٠٠)، وبعضوية أكثر من BELAواألخالقية (

  ، وإدارة المخاطر، وااللتزام واألخالقيات.الحوكمةالممارسات في مجاالت 

الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، المادة السبعون  حوكمةوتحقيقاً للنصوص الواردة في الئحة   
 حوكمةئحة ) على ضرورة تضمين ما طبق من أحكام ال١) والتي نصت في الفقرة رقم (٩٠) والمادة التسعون (٧٠(

 حوكمةالشركة وما لم يطبق وأسباب ذلك، تقر الشركة بتطبيق جميع األحكام والنصوص الواردة في الئحة 
 الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء األحكام الواردة أدناه:
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رقم   
المادة/ 
  الفقرة

  أسباب عدم التطبيق  نص المادة / الفقرة

٨٧  

بناًء على اقتراح من مجلس  -العادية تضع الجمعية العامة 
سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف  -اإلدارة 

التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع 
  االجتماعية واالقتصادية للمجتمع

  )استرشاديه(مادة 

 ضــمان، لســياســة خاصــة بالمســؤولية االجتماعية stcطورت 
مجلس ات هي من ضمن صالحي، واألعمالاســتمرارية ومرونة 

  .للرئيس التنفيذي هافوضالتي  اإلدارة

٩٥  
  الشركات حوكمةتشكيل لجنة 

  )استرشاديه(مادة 

 حوكمة) الواردة في الئحة ٥٠اســتناداً على المادة الخمســين (
الشــركات والمعنية بتشــكيل اللجان التي نصــت على أن يتولى 
مجلس اإلدارة مســؤولية تشكيل لجاناً متخصصة وفقاً لحاجة 

مهامها  داءاالشــــركــة وظروفهــا وأوضــــاعها بما يمكنها من 
) ٩٥بفعالية، وعلى الرغم من أن المادة الخامســة والتسعون (

نة كيل لجالشــركات و المعنية بتشــ حوكمةالواردة في الئحة 
ــاديهالشــركات هي مادة  حوكمة ــترش وغير ملزمة، إال أن  اس

مجلس إدارة الشــــركة رأى أهمية أخذ اللجنة المذكورة بعين 
االعتبار حيث تتولى لجنة الترشـــيحات والمكافآت مســـؤولية 

كما هو وارد في  الحوكمةالقيام بمهام واختصـــاصـــات لجنة 
مــدة من الئحــة عمــل لجنــة الترشــــيحــات والمكــافــآت المعت

  م.٢٠١٩ابريل  ٢٤الجمعية العامة بتاريخ 

     

  االلتزام 
على تطوير برنامج األخالقيات وااللتزام بناًء على أفضل الممارسات الدولية وتماشياً مع اللوائح والقوانين  stcتعمل 

نزاهتنـا نـروح بـالمسمى "ثقافة النزاهة، حيث تم تصميم ميثاق األخالقيات لتعزيز بهدف خلق بيئة عمل ذات العالقة 
  عبر الرابط التالي:  stcويمكن الوصول لميثاق األخالقيات لـ، محورا من محاور مخاطر النزاهة ١٦" يغطي أبـعد

https://www.stc.com.sa/wps/wcm/connect/arabic/stc/corporategovernance/code_of_ethics 

المرتبطة تنظيمياً بالرئيس التنفيذي للشؤون القانونية  stcتعمل إدارة األخالقيات وااللتزام المؤسسي في 
لضمان  ولجنة المراجعة الطالعهم على تطورات البرنامج stcبرفع التقارير الدورية إلى مجلس إدارة والمستشار العام 

ل أو طوي على فساد أو احتياينانتهاك لميثاق األخالقيات قد تفادي الوقوع في أي ولتطبيق السياسات والبرامج 
ات عبر القنو إفصاحاتتقديم أي بالغات أو ويتم  ذات العالقة، غيرها من مخالفات األنظمة واللوائح والتنظيمات 

علقة البالغات المتلفات ميثاق األخالقيات التي يشار إليها بـ"معرفة ألي من مخاالأو  االشتباهالمخصصة في حال 
بسرية تامة ودون الحاجة لإلفصاح عن االسم أو المعلومات حيث يتم التعامل معها  " عبر القنوات المعتمدةبالنزاهة

  .الشخصية

جميع الموظفين وتستهدف ثقافة االلتزام والقيم األخالقية لترسيخ الورش والدورات العديد من  stcتعقد و
 يجميع الموظفين باستكمال دورة ميثاق األخالقيات األساسية بهدف رفع مستوى الوع stc، كما تلزم والمقاولين

وتعبئة نماذج اإلفصاح عن تعارض المصالح بشكل سنوي أو عندما تستدعي ، بمخاطر الفساد وتعارض المصالح
   الحاجة سواء. 
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  الداخليةالرقابة     

وأن نظام وإجراءات الرقابة الداخلية أعد   إدارة الشركة بأن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح،يقر مجلس 
على أسس سليمة وكفاءة عالية، دون وجود ملحوظات جوهرية قد تؤثر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. 

المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية وتشرف لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة على أعمال إدارة االلتزام و
التي تفحص بشكل دوري مدى كفاية وفاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بما يمكن من توفير تقويم مستمر 

عن  معقول تأكيدلنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته. ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس اإلدارة في الحصول على 
ية أداء نظام الرقابة الداخلية في الشركة، حيث عقدت لجنة المراجعة خالل العام المالي وفاعلمدى سالمة تصميم 

اجتماعات ناقشت خاللها عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة ومنها على سبيل المثال  تسعةم ٢٠٢١
مراجعة القوائم المالية واالستثمارات ومراجعة وحدات األعمال في الشركة وكذلك 

إلى والبشرية والمشتريات، إضافة إلى مراجعة أنظمة تقنية المعلومات،  والتنظيمية والموارد  االستراتيجية  شؤونال
ة التنفيذية روبحضور المسؤولين في اإلدا ،غير ذلك من المسائل المتعلقة بسير العمل في الشركة من جميع الجوانب

 .والمراجعة الداخلية
  

  المراجعة الداخلية 

تقدم المراجعة الداخلية في الشركة خدمات تأكيدية واستشارية باستقاللية وموضوعية بغرض إضافة قيمة وتحسين 
في تحقيق أهدافها من خالل تبني مدخل  stcالعمليات وتحقيق أهداف الشركة العليا. وتساعد المراجعة الداخلية 

لية. وقد نّفذت المراجعة الداخلية العديد من عمليات منتظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة الداخ
اء إعطاالسهام ب المراجعة الدورية والخاصة وفقاً لخطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة بهدف

التأكيدات الالزمة بشأن فاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة، مع التركيز على األنشطة 
والوظائف ذات المخاطر العالية. كما تقدم المراجعة الداخلية خدمات استشارية بغرض االسهام مع اإلدارة التنفيذية 
في تحسين كفاءة وفاعلية عمليات الشركة المختلفة، وخفض التكاليف والحد من فقد اإليرادات، إضافة إلى اإلسهام 

يق أعمال الجهات الرقابية الخارجية، علماً بأن عمليات المراجعة في مراجعة القوائم المالية األولية والسنوية وتنس
 المشار إليها لم تظهر وجود ملحوظات جوهرية تؤثر في قدرة الشركة في مواصلة تنفيذ أعمالها.
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 سجل المساهمين  
م ٢٠٢١) مره خالل عام ١٥( -إيداع –قامت الشركة بطلب سجل المساهمين من شركة مركز إيداع األوراق المالية 

 :لألغراض التالية وذلك

 تحديث سجل المساهمين شهرياً. ₋
 توزيع األرباح الربع سنوية. ₋
  .العامةعقد الجمعية  ₋

 
  

  مبررات الطلب  تاريخ طلب سجل المساهمين  م

  تحديث سجل المساهمين الشهري  م٣١/٠١/٢٠٢١ ١

 تحديث سجل المساهمين الشهري م٢٨/٠٢/٢٠٢١ ٢

 تحديث سجل المساهمين الشهري م٣١/٠٣/٢٠٢١ ٣

 الجمعية العامة م٢٦/٠٤/٢٠٢١ ٤

  م٢٠٢٠توزيع األرباح ربع السنوية الربع الرابع لعام  م٢٦/٠٤/٢٠٢١ ٥

 م٢٠٢١األول لعام توزيع األرباح ربع السنوية الربع  م٠٤/٠٥/٢٠٢١ ٦

 الجمعية العامة م٠١/٠٦/٢٠٢١ ٧

 تحديث سجل المساهمين الشهري م٣٠/٠٦/٢٠٢١ ٨

 تحديث سجل المساهمين الشهري م٠٦/٠٧/٢٠٢١ ٩

 م٢٠٢١توزيع األرباح ربع السنوية الربع الثاني لعام  م٠٥/٠٨/٢٠٢١ ١٠

 تحديث سجل المساهمين الشهري م٣١/٠٨/٢٠٢١ ١١

 تحديث سجل المساهمين الشهري م٣٠/٠٩/٢٠٢١ ١٢

 م٢٠٢١توزيع األرباح ربع السنوية الربع الثالث لعام  م٢٨/١٠/٢٠٢١ ١٣

 الجمعية العامة م٣٠/١١/٢٠٢١ ١٤

 تحديث سجل المساهمين الشهري م٣١/١٢/٢٠٢١ ١٥
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  وتوصيات مجلس اإلدارة والمكافآت ثالثاً: توزيع األرباح
  توزيعات األرباح 

 ٢٬٠٠٠م، بمبلغ مقداره ٢٠٢١أعلنــت الشــــركــة عن توزيع أرباح نقدية على مســــاهمي الشــــركة عن الربع الرابع من عام 
التي أقرها مجلس  األرباححســب ســياســة توزيع وذلك ريال ســعودي عن كل ســهم،  ١مليون ريال ســعودي بواقع 

م)، والمعتمدة ٢٧/٠٩/٢٠٢١(الموافق  ــــه٢٠/٠٢/١٤٤٣إدارة شركة االتصاالت السعوديــــة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
علمــاً أن الشــــركــة خالل العــام قــد قــامت بتوزيع أرباح نقدية على  م،٣٠/١١/٢٠٢١في من الجمعيــة العــامــة المنعقــدة 

مليون ريال ســـعودي عن كل  ٢٬٠٠٠م بمبلغ وقدره ٢٠٢١مســـاهمي الشـــركة عن الربع األول والثاني والثالث من العام 
التي أقرها مجلس إدارة شــركة االتصــاالت  األرباحيال ســعودي عن كل ســهم، حســب ســياســة توزيع ر  ١ربع بواقع 

ــــــة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  ــــــه٠٩/٠٤/١٤٤٠الســـعوديـ م)، والمعتمدة من الجمعية العامة ١٦/١٢/٢٠١٨(الموافق  ـ
 . م٢٤/٠٤/٢٠١٩في المنعقدة 

 

ريال سعودي للسهم).  ٥م: ٢٠٢٠ريال ســعودي للســهم ( ٤مبلغ م ٢٠٢١وبذلك يصــبح إجمالي األرباح الموزعة عن عام 
 م:٢٠٢١بيان للتوزيعات عن عام  وفيما يلي

 إجمالي البيان
التوزيع  (ماليين 

  الرياالت)

نصيب السهم 
  (ريال)

تاريخ   تاريخ اإلعالن
  االستحقاق

  تاريخ التوزيع

م٢٢/٠٤/٢٠٢١ 1 2,000 م٢٠٢١توزيعات نقدية عن الربع األول  م٠٤/٠٥/٢٠٢١  م٣١/٠٥/٢٠٢١   

م٠٢/٠٨/٢٠٢١ 1 2,000 م٢٠٢١توزيعات نقدية عن الربع الثاني  م٠٥/٠٨/٢٠٢١  م٢٦/٠٨/٢٠٢١   

م٢١/١٠/٢٠٢١ 1 2,000 م٢٠٢١توزيعات نقدية عن الربع الثالث  م٢٨/١٠/٢٠٢١  م١٨/١١/٢٠٢١   

م٢١/٠٢/٢٠٢٢ 1 2,000 م٢٠٢١توزيعات نقدية عن الربع الرابع    م١٧/٠٣/٢٠٢٢ م٢٧/٠٢/٢٠٢٢ 

    4 8,000  إجمالي التوزيعات
  

 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين  
م)، على تعديل ٢٠١٩أبريل  ٢٤هـ (الموافق ١٤٤٠شعبان ١٩وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 

اللجان المنبثقة عن المجلس، ومكافآت اإلدارة التنفيذية،  ومكافآتسياسة ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآتهم، 
وعلى تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضاء لجنة المراجعة ( المنشورة 

في  ) ريال، نظير عضويته٢٠٠٬٠٠٠س اإلدارة على مكافأة بقيمة (في موقع الشركة الرئيس) حيث يحصل عضو مجل
المراجعة على  ) ريال، نظير عضويته في لجان المجلس، ويحصل عضو لجنة٢٠٠٬٠٠٠لس، ويحصل على مكافأة بقيمة (المج

ان األخرى على ) ريال، نظير عضويته في لجنة المراجعة، كما يحصل العضو الخارجي في اللج١٥٠٬٠٠٠مكافأة بقيمة (
ات ر جلسحصل عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجان األخرى على بدل حضو) ريال نظير عضويته. كما ي١٠٠٬٠٠٠مكافأة بقيمة (

  ) ريال عن كل جلسة.٥٬٠٠٠المجلس واللجان بقيمة (

عن حضورهم لجلسات المجلس ولجانه خالل السنة المنتهية الشركة وبلغت مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة 
م، ومكافآت وبدالت أعضاء اللجان الخارجيين عن حضورهم لجلسات اللجان، إضافة إلى أكبر خمسة تنفيذيين ٢٠٢١في 
 م وفق الجداول التالية:٢٠٢١بما فيهم الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي للمالية خالل عام الشركة في 
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    م٢٧/٤/٢٠٢١المنتهية في  للدورة السابعةآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة مكاف

 (ريال)

  المكافآت المتغيرة  المكافآت الثابتة

  مكافأة

  نهاية

  الخدمة

  المجموع

  الكلي

بدل 
  المصروفات
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 األعضاء المستقلين أوًال:

السمو الملكي األمير/ محمد بن  صاحب-١
  ٢٠٥٬٠٠٠  -      ٢٠٥٬٠٠٠    ٥٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠  خالد العبدالله الفيصل

  ٢٠٥٬٠٠٠  -      ٢٠٥٬٠٠٠    ٥٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠  القاضي نعبدالرحم/ إبراهيم بن كتورالد-٢
  ٢٠٥٬٠٠٠  -      ٢٠٥٬٠٠٠    ٥٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠  ياسين الخياريبن / أسامة ستاذاأل-٣

  ٦١٥٬٠٠٠  -      ٦١٥٬٠٠٠    ١٥٬٠٠٠ ٦٠٠٬٠٠٠  وعالمجم
  األعضاء غير التنفيذيين: ثانياً 

  ٢٠٥٬٠٠٠  -      ٢٠٥٬٠٠٠    ٥٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠  الد بن حسين بياري *ـــــ/ خالدكتورمعالي -١
  ٢٠٥٬٠٠٠  -      ٢٠٥٬٠٠٠    ٥٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠  / محمد بن طالل النحاساألستاذلي معا-٢
  ٢٠٥٬٠٠٠  -      ٢٠٥٬٠٠٠    ٥٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠  براهيم شريف**إ/ راشد بن ستاذاأل-٣
  ٢٠٥٬٠٠٠  -      ٢٠٥٬٠٠٠    ٥٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠  ابور*ـــانجاي كـــــــــــــ/ سستاذاأل-٤
  ٢٠٥٬٠٠٠  -      ٢٠٥٬٠٠٠    ٥٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠   * / روي تشـســنـــــــــــاتستاذاأل-٥
  ٢٠٥٬٠٠٠  -      ٢٠٥٬٠٠٠    ٥٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠  حمد بن محمد العمرانأ/ ستاذاأل-٦

  ١٬٢٣٠٬٠٠٠  -      ١٬٢٣٠٬٠٠٠    ٣٠٬٠٠٠ ١٬٢٠٠٬٠٠٠  المجموع
 ثالثاً: األعضاء التنفيذيون

  -  -      -     - وجدي ال
  -  -      -     -  وع المجم
  ١٬٨٤٥٬٠٠٠  -      ١٬٨٤٥٬٠٠٠    ٤٥٬٠٠٠ ١٬٨٠٠٬٠٠٠  وع الكليالمجم

م)، على مكافأة رئيس مجلس ١٣/٠٣/٢٠١٧هـ (الموافق ١٤/٠٦/١٤٣٨مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ وافق 
هـ ٢٢/٠٨/١٤٣٩) مائة ألف ريال شهرياً، ووافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٠٠٫٠٠٠اإلدارة؛ لتكون (

 ) مائة ألف ريال.١٠٠٫٠٠٠اإلدارة بقيمة (م)، على تحديد مكافأة نائب رئيس مجلس ٠٨/٠٥/٢٠١٨(الموافق 

  وية، وبدل حضور جلسات المجلس لممثلي صندوق االستثمارات العامة إلى الصندوق.ــــ* تورد مكافأة عضوية المجلس السن

لى إوالعاملين فيه صندوق االستثمارات العامة  ** تورد جميع المكافآت وبدالت حضور الجلسات للمجلس واللجان لممثلي
  الصندوق.
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    م٢٧/٤/٢٠٢١المنتهية في  مكافآت أعضاء اللجان للدورة السابعة

  اللجان  االسم

  المكافآت الثابتة 

(عدا بدل حضور 

 الجلسات)

 المجموع بدل حضور جلسات

صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد 

  العبدالله الفيصل
 التنفيذية •

  االستثمار •
٨٤٬٨٣٥٫١٦ ٢٠٬٠٠٠ ٦٤,٨٣٥٫١٦ 

 ٦٩٬٨٣٥٫١٦ ٥٬٠٠٠ ٦٤,٨٣٥٫١٦  التنفيذية •  ن بياريــــالد بن حسيـــــــــــالدكتور/ خ

 ٧٩٬٨٣٥٫١٦ ١٥٬٠٠٠ ٦٤,٨٣٥٫١٦  االستثمار •  د بن طالل النحاســــــــــاألستاذ/ محم

 ٧٩٬٨٣٥٫١٦ ١٥٬٠٠٠ ٦٤,٨٣٥٫١٦  االستثمار •  ريف *ــــــبراهيم شإد بن ـــــاألستاذ/ راش

 ٦٩٬٨٣٥٫١٦ ٥٬٠٠٠ ٦٤,٨٣٥٫١٦ التنفيذية •  ابورــــــــــــــــاي كــــــــــــاألستاذ/ سانج

 ٧٤٬٨٣٥٫١٦ ١٠٬٠٠٠ ٦٤,٨٣٥٫١٦  االستثمار • ــاتـــــــــــــاألستاذ/ روي تشـســنـــــــــ

 التنفيذية •  الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي

  المراجعة •
٢٤٤٬٨٣٥٫١٦ ٣٠٬٠٠٠ ٢١٤,٨٣٥٫١٦ 

 ٦٩٬٨٣٥٫١٦ ٥٬٠٠٠ ٦٤,٨٣٥٫١٦  الترشيحات والمكافآت •  اسين الخياريــــامة بن يـــــــاألستاذ/ أس

 ٦٩٬٨٣٥٫١٦ ٥٬٠٠٠ ٦٤,٨٣٥٫١٦  الترشيحات والمكافآت •  د العمرانـــــد بن محمـــــــحمأاألستاذ/ 

 د بن عبدالله العـنــقــريـــــاألستاذ/ خالـ
 (عضو خارجي) ٬٠٠٠١٥٠  المراجعة  ٠٠٠٬١٧٥ ٢٥٬٠٠٠  

 ـيـقــت بن فــريـد تــوفــــاألستاذ/ مـدحــ
 (عضو خارجي) ٬٠٠٠١٥٠  المراجعة  ٠٠٠٬١٧٥ ٢٥٬٠٠٠  

  د كـرديــــــــرو بــن خـالـــــــ/ عمـالدكتور
 (عضو خارجي) ٬٠٠٠١٥٠  المراجعة  ٠٠٠٬٢٥  ٠٠٠٬١٧٥  

 المهندس / طـارق بن عبدالعزيز الـرخيمي
 (عضو خارجي) ٬٠٠٠١٥٠  المراجعة  ٠٠٠٬٢٥  ٠٠٠٬١٧٥  

 األستاذ/ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ *
 (عضو خارجي) ٠٠٠٬٥ ١٠٠٬٠٠٠  التنفيذية  ٠٠٠٬١٠٥  

 ان الناصرـــاصر بن سليمــــــــالمهندس/ ن
 (عضو خارجي) ١٠٥٬٠٠٠ ٥٬٠٠٠ ١٠٠٬٠٠٠  التنفيذية 

  دـــــــــــــــــون برانـــــــــــــــــــــاألستاذ/ ج
  ١٠٥٬٠٠٠ ٥٬٠٠٠ ١٠٠٬٠٠٠  (عضو خارجي)الترشيحات والمكافآت 

 د الغصنـــدى بنت محمــــــــاألستاذة/ ه
 (عضو خارجي) ٠٠٠٬٥ ١٠٠٬٠٠٠  الترشيحات والمكافآت  ١٠٥٬٠٠٠ 

  د الجبيرـــــــــازن بن أحمــــــــــــاألستاذ/ م
 (عضو خارجي) ٠٠٠٬١٥ ١٠٠٬٠٠٠  االستثمار  ٠٠٠٬١١٥  

٥١٦٫٤٤٬١٬٨٣٣  المجموع  ٠٠٠٬٢٤٥  ٥١٦٫٤٤٬٢٬٠٧٨  

  إلى الصندوق.العاملين فيه  صندوق االستثمارات العامةلممثلي  للجان* تورد جميع المكافآت وبدالت حضور الجلسات 
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  م٢٨/٤/٢٠٢١الثامنة التي بدأت في للدورة آت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة مكاف

 (ريال)

  المكافآت المتغيرة  المكافآت الثابتة

  مكافأة
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 األعضاء المستقلين أوًال:

السمو الملكي األمير/ محمد بن  صاحب-١
٠٠٠٬٢٥   خالد العبدالله الفيصل     ٠٠٠٬٢٥         ٠٠٠٬٢٥   

٠٠٠٬٢٥   السحيمي بنت جماز ستاذة/ سارةاأل -٢     ٠٠٠٬٢٥         ٠٠٠٬٢٥   
٠٠٠٬٢٥   الملحم بن عبدالله ستاذ/ جميلاأل -٣     ٠٠٠٬٢٥         ٠٠٠٬٢٥   
٠٠٠٬٢٥   شكريبن إبراهيم ستاذ/ وليد األ -٤     ٠٠٠٬٢٥         ٠٠٠٬٢٥   

٠٠٠٬١٠٠   المجموع     ١٠٠٬٠٠٠        ١٠٠٬٠٠٠  
  األعضاء غير التنفيذيين: ثانياً 

٠٠٠٬٢٥   * الد بن حسين بياريـــــ/ خالدكتورمعالي -١     ٠٠٠٬٢٥         ٠٠٠٬٢٥   
الل ـــــ/ محمد بن طاألستاذمعالي -٢

٠٠٠٬٢٥   النحاس     ٠٠٠٬٢٥         ٠٠٠٬٢٥   

٠٠٠٬٢٥   ** الحميدعبدالرحمن بن يزيد / األستاذ-٣     ٠٠٠٬٢٥         ٠٠٠٬٢٥   
٠٠٠٬٢٥   ** / رانيا بنت محمود نشاراألستاذة-٤     ٠٠٠٬٢٥         ٠٠٠٬٢٥   
٠٠٠٬٢٥   * رقــــــــدت روتنبــــــــــأرن/ األستاذ-٥     ٠٠٠٬٢٥         ٠٠٠٬٢٥   
٠٠٠٬٢٥   *ابورـــانجاي كـــــــــــــــــ/ ساألستاذ-٦     ٠٠٠٬٢٥         ٠٠٠٬٢٥   
٠٠٠٬٢٥   حمد بن محمد العمرانأ/ األستاذ-٧     ٠٠٠٬٢٥         ٠٠٠٬٢٥   

٠٠٠٬١٧٥   المجموع     ١٧٥٬٠٠٠        ١٧٥٬٠٠٠  
 األعضاء التنفيذيون ثالثاً:

  -  -      -    -  وجد ال
  -  -      -    -   المجموع 

٠٠٠٬٢٧٥   المجموع الكلي     ٢٧٥٬٠٠٠        ٢٧٥٬٠٠٠  
 

م)، على مكافأة رئيس مجلس ١٣/٠٣/٢٠١٧هـ (الموافق ١٤/٠٦/١٤٣٨وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
 ) مائة ألف ريال شهرياً.١٠٠٫٠٠٠اإلدارة؛ لتكون (

  دوق.امة إلى الصنـــــة، وبدل حضور جلسات المجلس لممثلي صندوق االستثمارات العـتورد مكافأة عضوية المجلس السنوي *

لى إوالعاملين فيه صندوق االستثمارات العامة  تورد جميع المكافآت وبدالت حضور الجلسات للمجلس واللجان لممثلي** 
 الصندوق.
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  م٢٨/٤/٢٠٢١الثامنة التي بدأت في مكافآت أعضاء اللجان للدورة 

  اللجان  االسم

  المكافآت الثابتة 

(عدا بدل حضور 
 الجلسات)

 المجموع بدل حضور جلسات

صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد 

  العبدالله الفيصل

 التنفيذية •

  االستثمار •
١٦٤٫٨٤٬١٣٥  ١٧٥٬١٦٤٫٨٤ ٤٠٬٠٠٠ 

١٦٤٫٨٤٬١٣٥  التنفيذية •  ن بياريــــالد بن حسيـــــــــــالدكتور/ خمعالي   ٠٠٠٬١٥  ١٥٠٬١٦٤٫٨٤ 

١٦٤٫٨٤٬١٣٥  التنفيذية •  د بن طالل النحاســــــــــاألستاذ/ محممعالي   ٠٠٠٬١٥  ١٥٠٬١٦٤٫٨٤ 

١٦٤٫٨٤٬١٣٥  التنفيذية •  الحميد *عبدالرحمن يزيـــــــــــد بن األستاذ/   ١٥٠٬١٦٤٫٨٤ ١٥٬٠٠٠ 

  رانيــــــــــــا بنت محمود نشار */ األستاذة
 المكافآت والترشيحات •

  المخاطر •
١٦٤٫٨٤٬١٣٥  ١٧٠٬١٦٤٫٨٤ ٣٥٬٠٠٠ 

١٦٤٫٨٤٬١٣٥  االستثمار •  أرنـــــــــــــدت روتنبــــــــــــــــرغاألستاذ/   ١٦٥٬١٦٤٫٨٤ ٣٠٬٠٠٠ 

١٦٤٫٨٤٬١٣٥ التنفيذية •  ابورــــــــــــــــاي كــــــــــــاألستاذ/ سانج  ٠٠٠٬١٥  ١٥٠٬١٦٤٫٨٤ 

١٦٤٫٨٤٬١٣٥  االستثمار •  ســـــــــارة بنت جماز السحيمـــــي/ ةاألستاذ  ٠٠٠٬٣٠  ١٦٥٬١٦٤٫٨٤ 

١٦٤٫٨٤٬١٣٥  والترشيحات المكافآت •  األستاذ/ جميـــــــــل بن عبدالله الملــــــحم  ٠٠٠٬٢٠  ١٥٥٬١٦٤٫٨٤ 

  وليــــــــــد بن إبراهيم شكـــــــري األستاذ/ 
 لمراجعة ا •

  المخاطر •
١٦٤٫٨٤٬١٣٥  ٠٠٠٬٣٥  ١٧٠٬١٦٤٫٨٤ 

١٦٤٫٨٤٬١٣٥  المخاطر •  د العمرانــد بن محمــــــــــحمأاألستاذ/   ١٦٤٫٨٤٬١٥٠  ١٥٬٠٠٠  

٠٠٠٬٢٠  ٢٠٬٠٠٠ -  (عضو خارجي)المراجعة  •  خــــــــــالد بن عبدالله  العنقري/ األستاذ  

٠٠٠٬٢٠ ٢٠٬٠٠٠ -  المراجعة (عضو خارجي) • يـقـريـد تــوفـت بن فــــــــاألستاذ/ مـدح  

٠٠٠٬٢٠ -  المراجعة (عضو خارجي) •  د كـرديــــرو بــن خـالـــــــــــ/ عمـالدكتور  ٠٠٠٬٢٠  

٠٠٠٬١٥ -  (عضو خارجي) المخاطر • المهندس / طـارق بن عبدالعزيز الـرخيمي  ٠٠٠٬١٥  

٠٠٠٬٣٠ -  (عضو خارجي) االستثمار • راشــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــريفاألستاذ/   ٠٠٠٬٣٠  

  دـــــــــــــــــون برانــــــــــــــــــــــاألستاذ/ ج
الترشيحات والمكافآت (عضو  •

  خارجي)

- 
٢٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠ 

 د الغصنـــدى بنت محمـــــــاألستاذة/ ه
الترشيحات والمكافآت (عضو  •

  خارجي)

- 
٠٠٠٬٢٠  ٢٠٬٠٠٠ 

٨١٣٫٢٤٬١٬٤٨٦  المجموع  ٠٠٠٬٤١٠  ٨١٣٫٢٤٬١٬٨٩٦  

  إلى الصندوق.العاملين فيه صندوق االستثمارات العامة  * تورد جميع المكافآت وبدالت حضور الجلسات اللجان لممثلي
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  مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين 

  )م٢٠٢١(من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية خالل عام 

 (ريال)

 

 

  المكافآت المتغيرة  المكافآت الثابتة
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 ٢٧.٤٧٬٠٦٣٬٨٠٤  ٢٧.١٬٩٠٥٬١٥٠ - ٢٧٫٨٧٠٫٧٤٢ ٢٫٢٧٥٫٠٠٨ - ٢٥٬٥٩٥٬٧٣٤ - - ١٧٬٢٨٧٬٩١٢ - ٠١.٤٬١٦٩٬٠٦٧ ٩٩.١٣٬١١٨٬٨٤٤  المجموع

 
  
  
 إقرارات مجلس اإلدارة  

  السعودية بما يلي:يقر مجلس إدارة شركة االتصاالت 
 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. -
    أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية. -
  أنه ال يوجد لدى المجلس شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. -
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في تم  -

المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 
  للمحاسبين القانونيين.

) أو أكثر من األسهم المصدرة للشركة خالل عام %٥لم ُتبلّغ الشركة عن أي شخص طبيعي أو اعتباري تملك ( -
   .م٢٠٢١

ال يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة  -
  .م٢٠٢١أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 

  ألي أدوات دين قابلة لالسترداد. م٢٠٢١ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء قامت به الشركة خالل عام  -
اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب  ال يوجد أي ترتيبات أو -

  أو تعويض.
 ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. -
ء مجلس ال يوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضا -

رئيس التنفيذي للمالية أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، غير ما تم اإلفصاح لل رئيس التنفيذي أوللاإلدارة أو 
 عنه في اجتماع الجمعية العامة.

 منهم مع غيره.أحد لم تقدم الشركة قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها أو ضمنت أي قرض عقده  -
ال يوجد أي حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أزواجهم أو  -

 أوالدهم القصر. 
 .م٢٠٢١إن المراجع الخارجي للشركة قد أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية الموحدة لعام  -
اإلدارة، أو رفض المجلس األخذ بها بشأن مجلس تتعارض مع قرارات ال يوجد توصيات من لجنة المراجعة  -

 .تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي
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 الخاتمة 

بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك  -بعد شكر الله عز وجل على توفيقه -يتقدم مجلس إدارة الشركة 
عود وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل العزيز آل س سلمان بن عبد

سعود وحكومتنا الرشيدة. مشيدين بالدعم والرعاية والتشجيع الذي تلقاه الشركة منهم في سعيها لتطوير أدائها 
 الكرام على ثقتهم، وتحسين خدماتها، كما يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر والتقدير لعمالء الشركة ومساهميها

ولجميع موظفي الشركة على إخالصهم وتفانيهم في أداء أعمالهم، ولكل المتعاملين معها، ويؤكد المجلس سعي 
الشركة لتطوير أعمالها بما يلبي احتياجات عمالئها، ويحقق تطلعات مساهميها، ويخدم األهداف االجتماعية، ويؤكد 

  .المملكة العربية السعوديةصاالت في المكانة الريادية للشركة في قطاع االت


