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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيِم

وتاريخ  35تأسست شركة االتصاالت السعودية )"الشركة"( كشركة مساهمة سعودية مبوجب املرسوم امللكي رقم م/

ل قطاع الربق واهلاتف بوزارة الربق والربيد واهلاتف ( الذي قضى بتحويم1998أبريل  21هـ )املوافق 1418ذو احلجة  24

)"قطاع االتصاالت"( مع خمتلف مكوناته وإمكانياته الفنية واإلدارية إىل الشركة، وطبقًا لقرار جملس الوزراء رقم 

سي"( ( مت اعتماد نظام الشركة األساسي )"النظام األسام1998أبريل  20هـ )املوافق  1418ذو احلجة  23بتاريخ  213

وكانت الشركة يف حينه مملوكة بالكامل حلكومة اململكة العربية السعودية )"احلكومة"(. ومبوجب قرار جملس 

 .% من أسهمها30(، قامت احلكومة ببيع م2002سبتمرب  9هـ )املوافق 1423رجب  2بتاريخ  171الوزراء رقم 

هـ 1419حمرم  6العربية السعودية )"اململكة"( يف بدأت الشركة عملها بتوفري خدمات االتصاالت على نطاق اململكة 

 4كشركة مساهمة سعودية بتاريخ  1010150269( وحصلت الشركة على سجلها التجاري رقم م1998مايو  2)املوافق 

(. يقع املركز الرئيس للشركة يف جممع امللك عبد العزيز على طريق م1998يونيو  29هـ )املوافق 1419ربيع األول 

ومتارس أعماهلا التشغيلية يف اململكة  مد بن سعود يف حي املرسالت، الرياض، اململكة العربية السعوديةاإلمام حم

للشركة استثمارات خمتلفة يف شركات تابعة وزميلة ومشاريع مشرتكة تعرف جمتمعة، لغرض العربية السعودية و 

 :و فيما يلي بيانًا بالشركات القوائم املالية، بـ "اجملموعة". 

   :لشركات التابعةا

 بلد التأسيس اسم الشركة التابعة 
 نسبة الملكية الفعلية 

 م2017ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت 

 واالتصاالت المحدودة ) حلول اس تي سي( 

 

 المملكة العربية السعودية

 

100% 

 

100% 

شركة االتصاالت لالستثمار التجاري 

 )تي سي اي سي(. المحدودة

 

 المملكة العربية السعودية

 

100% 

 

100% 

 %100 %100 مملكة البحرين شركة فيفا البحرين )فيفا البحرين(

 %100 %100 المملكة العربية السعودية شركة عقاالت المحدودة )عقاالت(.

 شركة االتصاالت السعودية المتخصصة

 برافو سابقاً( -)شركة االتصاالت العامة 
 %100 %100 لكة العربية السعوديةالمم

 %100 %100 المملكة العربية السعودية شركة سفاير المحدودة )سفاير(.

شركة إس تي سي تركيا القابضة المحدودة 

 )إس تي سي تركيا(

 

 جزرفيرجن البريطانية

 

100% 

 

100% 

شركة إس تي سي آسيا القابضة المحدودة 

 )إس تي سي آسيا(
 جزرفيرجن البريطانية

 

100% 

 

100% 

شركة إس تي سي الخليج لالستثمار القابضة 

 )إس تي سي الخليج(
 %100 مملكة البحرين

 

100% 

شركة قنوات االتصاالت السعودية )سيل 

 سابقا()سيلكو( المتقدمة 
 %100 %100 المملكة العربية السعودية

 %51.8 %51.8 دولة الكويت الكويت( فيفا( الكويتية االتصاالت شركة

 - %100 المملكة العربية السعودية ركة ابراج االتصاالت المحدودة ش
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 :الشركات الزميلة

 اسم الشركة الزميلة

 
 بلد التأسيس

 حصص الملكية / حقوق التصويتنسبة 

 

 م8201ديسمبر  31

 

 م2017ديسمبر  31

لفضائية اتصاالت الالمؤسسة العربية ل

 )عربسات(
 %36.66 %36.66 المملكة العربية السعودية

 % 10 % 10 المملكة العربية السعودية السعودية موبايل فيرجن شركة اتحاد

 % 9.68 % 8.87 جزرفيرجن البريطانية شركة كريم 

 %35 %35 اإلمارات العربية المتحدة شركة أوجيه تيلكوم المحدودة 

 

 :املشاريع املشتركة

 

 بلد التأسيس اسم المشروع المشترك
 كية / حقوق التصويتنسبة حصص المل

 

 م2018ديسمبر  31
 

 م2017ديسمبر  31

 %50 %50 المملكة العربية السعودية الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة

 %49 %49 المملكة العربية السعودية شركة مراكز االتصال )سي سي سي(

جي إس إم القابضة   بيناريانجمجموعة 

 )بي جي إس إم(

 

 ماليزيا

 

25% 

 

25% 

 
 

 : أعمال وأنشطة اجملموعة 

"اجملموعة"( يف توفري وتقديم خدمات ب مجيعا  إليهمتتمثل األنشطة الرئيسة للشركة والشركات التابعة هلا )يشار 

  :االتصاالت واملعلومات واإلعالم، وتشمل أغراضها على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي

 واملتنقلة والبنى التحتية. أنظمة االتصاالت الثابتة ( إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات و1)

وتقدميها إىل العمالء، وصيانتها املختلفة إىل العمالء وتقنية املعلومات ( توصيل خدمات االتصاالت 2)

 وإدارتها. 

من وتقنية املعلومات وتنفيذها وتوفريها ( إعداد اخلطط والدراسات الالزمة لتطوير خدمات االتصاالت 3)

وتقنية  النواحي الفنية واملالية واإلدارية. وإعداد وتنفيذ اخلطط التدريبية يف جمال االتصاالت مجيع

  .ةوتقديم اخلدمات االستشاري املعلومات،
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عن طريق استخدام أحدث  ،وتطويرهاوتقنية املعلومات والبنى التحتية  ( التوّسع يف شبكات ونظم االتصاالت4)

والتطبيقات والربامج إليها تقنية االتصاالت خصوصًا يف جمال تقديم اخلدمات  األجهزة واملعدات اليت توصلت

  .وإدارتها

خدمات  –( تقديم حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملة مبا يف ذلك على سبيل املثال )االتصاالت 5)

 إخل ...(.  –اخلدمات السحابية  –اخلدمات املدارة  –تكنولوجيا املعلومات 

مبا يف ذلك إعداد وتوزيع أدلة اهلاتف  ،توفري املعلومات والتقنيات واألنظمة املعتمدة على املعلومات للعمالء (6)

 .اإلنرتنت()واألدلة التجارية والنشرات واملعلومات والبيانات وتوفري وسائل االتصال الالزمة لنقل خــدمات 

تالك وتأجري وتصنيع وتسويق وبيع وتطوير وتصميم ( جتارة اجلملة والتجزئة واسترياد وتصدير وشراء وام7)

مبا يف ذلك الشبكات الثابتة واملتحركة  ،وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات ومكونات شبكات االتصاالت املختلفة

وتقديم اخلدمات والقيام بأعمال املقاوالت  ،واخلاصة، وكذلك برامج احلاسب اآللي واملمتلكات الفكرية األخرى

  .كات االتصاالت املختلفةاملتعلقة بشب

 . عقارات وما قد يرتتب على ذلك من بيع وشراء وتأجري وإدارة وتطوير وصيانةالاستثمار  (8)

 ( عقد القروض ومتلك األصول الثابتة واملنقولة بقصد حتقيق أغراضها. 9)

 ( تقديم الدعم املالي واإلداري واخلدمات األخرى للشركات التابعة. 10)

 دمات التطوير والتدريب وإدارة األصول والتنمية واخلدمات األخرى ذات العالقة. ( تقديم خ11)

 ( تقديم حلول دعم القرار وذكاء األعمال واستثمار البيانات. 12)

 ( تقديم خدمات سلسلة اإلمدادات واخلدمات األخرى.13)

 ( تقديم خدمات املدفوعات الرقمية.14)

 .راج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار( انشاء وإقامة وإصالح حمطات واب15)

فضال عن ذلك حيق للشركة إنشاء شركات مبفردها ذات مسؤولية حمدودة أو مساهمة مقفلة وفقًا لنظام 

الشركات، كما جيوز هلا أن متتلك األسهم واحلصص يف شركات أخرى قائمة أو تندمج معها، وهلا حق االشرتاك 

املساهمة أو ذات املسؤولية احملدودة او أي كيانات أخرى سواء داخل اململكة أو مع غريها يف تأسيس الشركات 

 خارجها.

املالي ، ونتائج أعماهلا للعام اجملموعةيسر جملس إدارة الشركة أن يقدم للمساهمني الكرام التقرير السنوي عن أداء و

شطتها، ويظهر دورها يف تعزيـز وتطـوير قطـاع    يف خمتلف أوجه أن اجملموعة، الذي يعكس التطور املستمر يف أداء م2018

يف اململكة العربية السعودية مبا خيدم اجملتمـع السـعودي وحيقـق خطـط التنميـة الوطنيـة ويسـهم بفاعليـة          االتصاالت

م 2020هـداف برنـامج التحـول الـوطين     أيف تعزيز االقتصاد الوطين وحيقق عوائـد جمزيـة ملسـاهميها. ومبـا يتوافـق مـع       

 م.2030حتقيق رؤية اململكة  يف واإلسهام
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 م2018أواًل: أداء وأنشطة الشركة خالل العام املالي 

 األداء التشغيلي - أ

 اململكة العربية السعودية - السعودية االتصاالتشركة  -1

زاد حيث  النطاق العريضم خططها يف جمال نشر 2018شركة االتصاالت السعودية )الشركة( خالل العام نفذت 

تكنولوجيا على يف الرتكيز  2030متاشيًا مع رؤية وذلك م، 2017مقارنة بالعام  ٪17اف البصرية االلي يعدد مشرتك

بينما مت رفع أقل سرعة من األلياف  ،ميجابت 300السرعة القصوى للنطاق العريض إىل  زادت، كما األلياف البصرية

 شاق التلفزيون يف مجيع أحناء اململكةلع "بإطالق تلفزيون "جّويالشركة قامت . وميجا بايت يف الثانية 50إىل 

متعددة وعروض جلميع فئات مت إطالق باقات ، حيث خاصة حمليب الرياضة و احملتوى املميزالعربية السعودية، 

كذراع استثماري متخصص يف املدفوعات الرقمية، " STC Pay"االتصاالت السعودية شركة  دشنت، كما العمالء

الية لفأفراد والشركات، وهي حمفظة رقمّية جمّهزة بكافة الوسائل واخليارات اليت وتقديم خدمات التكنولوجيا امل

من شأنها متكني األفراد من التحكم مبدفوعاتهم بكل سهوله و أمان، حيث يكون باستطاعتهم التحويل واالستقبال 

ة النقد العربي السعودي، والتسوق والتحكم بأمورهم املالّية عرب تطبيق جوال واحد مبا يتوافق مع توجهات مؤسس

العربية  ململكةللنمو والتحول الرقمي، بالتوازي مع دورها احملوري يف رؤية االشركة وباالنسجام مع اسرتاتيجية 

 ، حيث بدأت بتنفيذ وتشغيل عدد من األبراج"5G" شبكة. واطلقت الشركة كممكن للتحول الرقمي 2030 السعودية

العربية  تدرجييًا يف مدن اململكة ستتم مواصلة العمل الستكمال بناء الشبكةو كمرحلة أوىل يف املنطقة الشرقية

خالل  "املتخصصة STC"و  "حلول STC" وذراعيهاعرب قطاعها لفأعمال الشركة  حققتكما  .ةالرئيسالسعودية 

ير منتجاتها وحلوهلا ، والذي جاء نتيجة اجلهود املتواصلة املبذولة يف تطومتميزًا يف إيراداتها م منوًا2018العام 

وإطالق خدمة االتصال  "RDC" من أبرزها تدشني مركز البياناتيأتي  ،ملواكبة التقنيات العاملية ستدامةاملو املبتكرة

واليت بدورها عملت على خلق روافد دخل جديدة وخدمة حتليل البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي  اجلوي

 حرص علىو ،د من اإلجنازات وحصد عددا من اجلوائز والشهادات العامليةالعدي قطاع األعمالللشركة. كما حقق 

مت إبرام عدة اتفاقيات وشراكات وتنظيم ورش عمل ، كما تطوير الكوادر الوطنية ودعم الشباب السعودياملساهمة يف 

ة ومشروع يأتي على رأسها ورشة عمل مشروع القدي ،متخصصة مع عدد من اجلهات يف القطاعني احلكومي واخلاص

إلطالعها على أفضل وأحدث التقنيات الرقمية واحللول املبتكرة يف جمال ، البحر األمحر واهليئة العامة للرتفيه

 ت الشركة عرب قطاعها لفأعمالكما حرص. واحلوسبة السحابية وإنرتنت األشياء األمن السيرباني والبلوك تشني

نها أن تسرع أوحلول مبتكرة من ش متخصصة الل تقديم تقنياتعلى دعم ومتكني املنشآت الصغرية واملتوسطة من خ

هاكاثون احلج  على دعم ومتكنيالشركة  تكما عمل. 2030 ورؤية اململكة من وترية حتقيق برنامج التحول الرقمي

الذي شارك به  "سايرب سيرب"مطور من خمتلف دول العامل، باإلضافة إىل هاكاثون  (3000) الذي شارك به أكثر من
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إطالق برنامج األمن  جامعات سعودية، إضافة إىل( 7)فريق ميثلون ( 36) طالب وطالبة من (150) كثر منأ

السيرباني التدرييب للمبتدئني "سايربكرفت" الذي يهدف اىل سد الفجوة بني احتياجات سوق العمل وخمرجات 

همية أك العاملي والذي ركز على كما شارك قطاع األعمال كشريك اسرتاتيجي يف منتدى مس. التعليم والتدريب

متحدث من قادة األعمال وصناع  (100)مبشاركة أكثر من ، والذي حظي دعم الشباب السعودي وتطوير مهاراته

  دولة. (80) شخص من أكثر من (5000) الفكر يف العامل وحبضور أكثر من

ر حلول مبتكرة متخصصة متكنهم دعم ومتكني الشركات الصغرية واملتوسطة من خالل تطويعلى الشركة حرصت و

كخدمة راقب وخدمة نقاط البيع وغريها، وذلك من خالل االستفادة  من زيادة كفاءة أعماهلم وتقلل من تكاليفهم،

اهليئة العامة  كما عملت على املساهمة يف نشر الوعي للخدمات املقدمة بالتعاون معللشركة،  من البنية التحتية

من خالل املشاركة يف ملتقى "بيبان" كشريك اسرتاتيجي بهدف دعم قطاع  ة "منشآت"للمنشآت الصغرية واملتوسط

املنشآت الصغرية واملتوسطة، كما حرصت على إقامة العديد من ورش العمل واللقاءات مع رواد األعمال وأصحاب 

 املنشآت بالتعاون مع الغرف التجارية يف اململكة.

توفري كافة االحتياجات واخلدمات الشركة إجنازات نوعية متثلت يف  قت حق، خدمات النواقل واملشغلنيويف جمال 

الدولية لوحدات األعمال داخل الشركة من خدمات هاتفية وإنرتنت وكذلك لعمالء الشركة من املشغلني احملليني 

االت اجملت ومتثلت تلك االجنازا االقليمي،واالقليميني والدوليني ومقدمي اخلدمة إضافة لشرحية قطاع االعمال 

 التالية:

  يةالدولخدمات احلركة اهلاتفية 

 .م2017 النمو الكبري يف احلركة اهلاتفية الدولية العبورية وحركة التجوال الدولي مقارنة مبا مت حتقيقه يف العام

مع عدد  توفري كافة االحتياجات واخلدمات الدولية لعمالء الشركة املتجولني واملستخدمني للشبكات الدوليةو

خدمة بيانات  على" مع الرتكيز GSM &CAMEL &GPRS & 3G&LTEكبري من املشغلني الدوليني خلدمات "

احلركة الصوتية " لفصل MSRN" تنفيذ مشروع، ووتفعيل اخلدمة واطالقها "Roaming LTE" جتوال اجليل الرابع

رفع الطاقة االستيعابية ملقسم و حول العاملاملشغلني لتكون على املسار املباشر ألهم  اخلاصة بعمالء التجوال

 Media"، ورفع سعة الـ والعبوريةالذي يقوم بتمرير احلركة الدولية " IPX" اخلدمات الصوتية عن طريق االنرتنت

Gateway G9 نشاء نظام"، كما مت إ "IP-STP بروتوكوالت" لدعم "Diameter & Sigtran " للربط مع املشغلني

 والذي يربط املقاسم الدولية مبا فيها" TRM" مبيعات احلركة الصوتية وتوزيع مساراتهاطالق نظام إدارة وإ الدوليني

"IPX "الصوتية الدولية.ات آليا ويقلص وقت تنفيذ االتفاق 

 مات املشغلني احملليني والدولينيخد 

متكني و شغلنيوالتوسع يف البنى التحتية اخلاصة بامل واقعاملللربط بني " CNFO" خدمة الربط البيينمت توفري 

" كخيار Microwave" تقنية" ، كما مت تقديم خدمة NNI" خدمة الربط لشبكات املشغلني مع شبكة الشركة



  

 

7 
 

  م2018لعام  السعودية االتصاالتالتقرير السنوي لشركة 
 

من خالله جتاوز عقبة عدم توفر الشبكة األرضية يف بعض احلاالت لتقديم خدمات البيانات  ميكنوصول للعمالء 

، واطلقت خلدمات البيانات" CBLSاالحتياطي "الربط  دمةطرح خ، ومت أيضًا وااللتزام خبدمة العميل خبيارات أوسع

احلصول على االحتياج  "IP Transit" لعمالء خدمات اإلنرتنت العبوري ح" كخاصية تتيBurstable internetخدمة "

النمو على مستوى مبيعات خدمات االنرتنت العبورية ، واستمر -الدفع مقابل الفعلي فقط-الفعلي من االنرتنت 

التطورات  أحدثمع  ةتوائممإضافة منتجات م، كما مت 2017 % مقارنة بالعام45جمموع السعات املباعة بنسبة  ليقفز

تساعد اليت  واالقليميني والدوليني، نياحملليالشركة لعمالء " E/O-line"تقديم خدمة الــ"، وOTN" التكنولوجية

رية تساهم يف نقل وترابط خدماتها إىل مزودي مزودي اخلدمة احملليني احلصول على ايثرنت و شبكة ألياف بص

 اخلدمات الدوليني بكل سالسة ومرونة.

 البنية التحية احمللية والدولية 

حيث مت استالم الرتقية الثالثة للكيبل م، 2017مقارنة بالعام % 59 بنسبه زيادة السعات الدولية على الكوابل البحرية

لتلبية " SMW-5" والرتقية االولي للكيبل القاري" SMW-4" كيبل القاريوالرتقية الرابعة لل" EIG" البحري القاري

   االحتياجات العاجلة من احلركة الدولية يف منطقة الشرق األوسط واهلند وأوروبا.

 الريادة اإلقليمية والدولية 

قع الرئيسة بقطاع املوا وتربط" 100G" اليت تتميز بتقديم سعات تصل إىل"، Cross-Border" توسعة الشبكة احلدودية

" TDM" نقل الدوائر الدولية لنقل احلركة اهلاتفية الدولية بتقنية، و%30النواقل واملشغلني مع دول اجلوار بنسبة 

ستيعاب احلركة اهلاتفية الدولية الصادرة والواردة والعبورية جبودة فائقة وخاصة " إلIPX" توكولواىل تقنية بر

 خالل مومسي رمضان واحلج.

  األنرتنت الدوليةخدمات 

جديدة من أجل حتسني املوقع التنافسي مع املراكز اإلقليمية  وتطوير منتجاتمت تطوير مركز البيانات الدولي 

جدة الدولي لفأنرتنت مركز تطوير ، كما مت تطوير البنية التحتية للوصول إىل املعايري الدوليةوكذلك األخرى 

ذلك حمور بواملشغلني الدوليني، ليكون  توى، اخلدمات السحابية،ليكون مبثابة نقطة جذب ملزودي خدمات احمل

دوليا رائدا يف  االتفاق مع لينيكس واليت تعد شريكًاالعربية السعودية، وكذلك  رئيسي خلدمات االنرتنت يف اململكة

" COLT" مع شراكة واالتفاق على على الكوابل البحرية" 100Gb" صفقة مبيعات سعات تقارب، ومت تنفيذ األنرتنت

  .وتقليل التكلفةللشركة للوصول إىل أوروبا خللق املزيد من املرونة 
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 الشركات التابعة احمللية -2

  (إس تي سي)حلول الشركة العربية خلدمات اإلنرتنت واالتصاالت احملدودة-

 العربية السعودية اململكة

يف اململكــة  (حلــول إس تــي ســي  ) ة حمــدودة( الشــركة العربيــة خلــدمات اإلنرتنــت واالتصــاالت )ذات مســؤولي    تأسســت 

م، وتعمــل الشــركة يف تقــديم خــدمات اإلنرتنــت وتشــغيل مشــاريع االتصــاالت ونقــل       2002أبريــل  الســعودية يفالعربيــة 

م علــى كامـــل  2007يف ديســمرب   االتصــاالت الســـعودية الســـعودي، و اســتحوذت شــركة   ومعاجلــة املعلومــات يف الســوق    

 ســعودي،مليــون ريــال  100ماهلــا  العربيــة خلــدمات اإلنرتنــت واالتصــاالت والبــال  رأس الشــركة احلصــص يف رأس مــال 

قامــت شــركة حلــول إس تــي ســي بتأســيس شــركة تابعــة وهــي شــركة املــدفوعات الرقميــة      م2017خــالل الربــع الرابــع  

شــغيل والتجــارة  نظمــة التأونشــاطها الرئيســي هــو تقــديم خــدمات     ،الســعودية احملــدودة يف اململكــة العربيــة الســعودية    

ويقع مركزها الرئيسـي يف اململكـة العربيـة السـعودية ومتـارس نشـاطها التشـغيلي         ،االلكرتونية والتداول عرب االنرتنت

 .يف اململكة العربية السعودية

  العربية  اململكة-)تي سي اي سي(شركة االتصاالت لالستثمار التجاري احملدودة

 السعودية

السعودية يف اململكة العربية م 2007يف أكتوبر ثمار التجاري )ذات مسؤولية حمدودة( شركة االتصاالت لالستتأسست 

بغـرض تشـغيل وصـيانة شـبكات     برأس مال مليون ريال سعودي مملوك بالكامـل مـن قبـل شـركة االتصـاالت السـعودية،       

بـرامج االتصـاالت   االتصاالت وأعمال نظم شـبكات احلاسـب اآللـي وشـبكات اإلنرتنـت وصـيانة وتشـغيل وتركيـب نظـم و         

ويقع مركزها الرئيسي يف اململكة العربية السـعودية ومتـارس نشـاطها التشـغيلي يف اململكـة العربيـة        ،وتقنية املعلومات

 .السعودية

  )اململكة العربية السعودية-شركة عقاالت احملدودة )عقاالت 

مليــون ريــال  70بــرأس مــال  يــة الســعوديةم يف اململكــة العرب2013احملــدودة )عقــاالت( يف مــارس  تأسســت شــركة عقــاالت

اقامـة ومتلـك واسـتثمار وادارة     يف هـذ  الشـركة  سعودي مملوك بالكامل من قبل شركة االتصاالت السعودية، وتعمـل  

ويقـــع العقـــار واملقـــاوالت وتقـــديم خـــدمات االستشـــارات واالســـترياد والتصـــدير لصـــا  شـــركة االتصـــاالت الســـعودية،  

 الشركة عملياتها التجارية بعد. كة العربية السعودية، ومل تبدأمركزها الرئيسي يف اململ

 

 

 



  

 

9 
 

  م2018لعام  السعودية االتصاالتالتقرير السنوي لشركة 
 

  برافو  - االتصاالت العامةشركة )شركة االتصاالت السعودية املتخصصة

 العربية السعودية اململكة-سابقًا(

ــة )    ــعودية املتخصصـ ــاالت السـ ــركة االتصـ ــت شـ ــو تأسسـ ــر  برافـ ــابقًا( يف فربايـ ــعود يف م 2002سـ ــة السـ ــة العربيـ  ية،اململكـ

رأس مـال شــركة االتصــاالت الســعودية   مــن %100علــى نســبة  م2014يف ينـاير   شــركة االتصــاالت الســعوديةواسـتحوذت  

تعمـل هـذ  الشـركة يف جمـال األعمـال الكهربائيـة وشـبكات االتصـاالت          مليون ريال سـعودي. و  200 والبال املتخصصة 

جهزة الكهربائية واسترياد وتسويق وتركيب وصيانة أجهـزة  أجهزة االتصاالت السلكية واأل وجتارة اجلملة والتجزئة يف

ويقــع مركزهــا الرئيســي يف اململكــة العربيــة الســعودية     االتصــاالت الســلكية والالســلكية وتقنيــة املعلومــات املرخصــة.    

 .ومتارس نشاطها التشغيلي يف اململكة العربية السعودية

  عوديةالعربية الس اململكة-)سفاير( شركة سفاير احملدودة 

مليون ريال سـعودي   100م برأس مال يبل  2014تأسست شركة سفاير احملدودة يف اململكة العربية السعودية يف يونيو   

تعمــل هــذ  الشــركة يف جمــال جتــارة اجلملــة والتجزئــة يف   و ،شــركة االتصــاالت الســعودية  مملــوك بالكامــل مــن قبــل

الغيـار   واالعـالن وقطـع  االنرتنت ومواد الدعاية  الالسلكية ومعداتو واالتصاالت السلكية اآلليأجهزة وأنظمة احلاسب 

ومعدات نقاط البيع األلية وبيـع خـدمات مشـغلي االتصـاالت وإنشـاء مراكـز        اآلليواألجهزة الكهربائية وأجهزة الدفع 

ا التشـغيلي يف  ويقع مركزها الرئيسي يف اململكة العربية السـعودية ومتـارس نشـاطه    االتصاالت والبيع وبيع اخلدمات.

قــرر جملــس إدارة شــركة االتصــاالت الســعودية تصــفية شــركة ســفاير     م، 2017يف نــوفمرب  .اململكــة العربيــة الســعودية 

. ومـن املتوقـع اسـتكمال اإلجـراءات القانونيـة      م2018ينـاير   1ودمج أعماهلا مع شركة االتصاالت السعودية ابتـداءًا مـن   

 .م2019خالل العام لتصفية الشركة 

 قنوات االتصاالت السعودية احملدودة )سيل املتقدمة ) سيلكو( سابقًا( شركة-

  العربية السعودية اململكة

العربية السعودية يف يناير  سابقا( يف اململكة -سيلكو  - تأسست شركة قنوات االتصاالت السعودية )سيل املتقدمة

جهزة ومعدات االتصاالت وخدمات احلاسب اآللي وتزاول جتارة اجلملة والتجزئة يف خدمات بطاقات الشحن وأ م،2008

وبيع وإعادة بيع كافة خدمات االتصاالت الثابتة واملتنقلة وصيانة وتشغيل اجملمعات التجارية، وتعمل الشركة يف 

ويقع مركزها الرئيسي يف اململكة العربية السعودية ومتارس نشاطها التشغيلي يف اململكة العربية  السعوديالسوق 

% من شركة قنوات 60على حصة بنسبة  م2011يف ديسمرب  شركة االتصاالت السعوديةاستحوذت  .يةالسعود

م استحوذت شركة االتصاالت 2017 يف يناير ، ومليون ريال سعودي100االتصاالت السعودية والبال  رأس ماهلا 

مليون ريال سعودي.  400قدر  السعودية على األسهم املتبقية يف شركة قنوات االتصاالت السعودية وذلك مببل  و

%( لشركة االتصاالت السعودية. 100وبالتالي أصبحت شركة قنوات االتصاالت السعودية مملوكة بالكامل بنسبة )
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ذ  هل والنشاط الرئيسي ات تابعة يف مملكة البحرين وسلطنة عمان،لدى شركة قنوات االتصاالت السعودية شرك

السعودية ومتارس نشاطها التشغيلي يف مملكة ركة قنوات االتصاالت هو نفس نشاط الشركة األم ش الشركات

 البحرين وسلطنة عمان.

 العربية السعودية اململكة-  شركة ابراج االتصاالت احملدودة 

شركة ذات  -م، قامت شركة االتصاالت السعودية بتأسيس شركة أبراج االتصاالت 2018خالل الربع االول 

مليون ريال سعودي. وستتوىل  200% برأس مال 100كة االتصاالت السعودية بنسبة مسؤلية حمدودة ومملوكة لشر

شركة أبراج االتصاالت مسؤولية متلك االبراج وإنشائها وتشغيلها وتأجريها واستثمارها جتاريًا.و خالل الربع االول 

الت وتقنية املعلومات ومل ، حصلت شركة أبراج االتصاالت على الرتاخيص التشغيلية الالزمة من هيئة االتصا2019

 تبدأ التشغيل التجاري بعد.

 الشركات التابعة الدولية -3

  مملكة البحرين –( فيفا البحرينالبحرين )فيفا شركة 

ن برأس مال م يف مملكة البحري2009يف فرباير من عام  )فيفا البحرين( البحرين )ش. م. ب. م(فيفا تأسست شركة 

مملوكة بالكامل  بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخمليون ريال سعودي  746ل مليون دينار حبريين أي مايعاد 75

الدولية  االتصاالتاملتنقلة و االتصاالتهذ  الشركة يف كافة خدمات  من قبل شركة االتصاالت السعودية، و تعمل

 م.2010مارس  3 والنطاق العريض واخلدمات األخرى ذات الصلة بالسوق البحرينية، وقد بدأت التشغيل التجاري يف

م، 2018ويقع مركزها الرئيسي يف مملكة البحرين ومتارس نشاطها التشغيلي يف البحرين. خالل الربع األول 

(، )كشركة تابعةلالتصاالت احملدودة يف مملكة البحرين  ميناعلى شركة البحرين  استحوذت شركة فيفا

 التشغيلي يف مملكة البحرين.ونشاطها الرئيسي هو تقديم خدمات االنرتنت ومتارس نشاطها 

 (إس تي سي اخلليجلالستثمار القابضة ) شركة إس تي سي اخلليج 

م و هي شركة ذات أغراض خاصة و 2008مارس  12مملكة البحرين بتاريخ شركة إس تي سي اخلليج يف تأسست 

. لدى شركة إس تي موعةللمج باإلنشطة األستثماريهتقديم اخلدمات والدعم الالزم فيما يتعلق نشاطها التشغيلي 

الشركات هلذ   والنشاط الرئيسييف مملكة البحرين.  واململوكة بالكامل سي اخلليج الشركات التابعة التالية

 للمجموعة. تقديم اخلدمات والدعم الالزم فيما يتعلق بأنشطة اإلستثمارالتابعة 

  (.)اس بي سي 1ار شركة اس تي سي اخلليج القابضة لالستثم - أ                      

 (.)اس بي سي 2شركة اس تي سي اخلليج القابضة لالستثمار  - ب                     

  (.)اس بي سي 3شركة اس تي سي اخلليج القابضة لالستثمار  -ج                     
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)واليت القابضة  يف شركة إنتغرال %100حصة )اس بي سي(  3متتلك شركة اس تي سي اخلليج القابضة لالستثمار 

مليون  281مليون دينار حبريين أي ما يعادل حوالي  28برأس مال يبل   م2009يف مملكة البحرين يف يونيو  تأسست

يقع مركزها الرئيسي يف  قابضة إنتغرال هي شركةشركة  (.ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ

متلك حصصًا يف شركات ات و اململكة العربية السعودية، و مملكة البحرين ومتارس نشاطها التشغيلي يف االمار

مليون  101، و مت زيادة رأس مال شركة انتغرال ليبل  تعمل يف جمال خدمات احملتوى واإلعالم الرقمي يف دول اخلليج

 م.2018ديسمرب  31سعودي بسعر الصرف كما يف مليون ريال  1,008دينار حبريين أي مايعادل 

  تركيا(.إس تي سي ركيا القابضة احملدودة )تشركة إس تي سي 

شركة إس تي سي تركيا؛ شركة ذات مسؤولية حمدودة ، تأسست مبوجب قانون الشركات التجارية يف جزر فريجن 

تقديم اخلدمات والدعم الالزم فيما يتعلق م. و متارس نشاطها التشغيلي من خالل 2008ابريل  8الربيطانية بتاريخ 

% من رأس مال 35إستحوذت شركة اس تي سي تركيا على حصة  م 2008للمجموعة. يف أبريل بأنشطة االستثمار 

بسعر الصرف كما يف مليار ريال سعودي  13,5مليار دوالر، مايعادل قيمة  3,6شركة أوجيه تيلكوم احملدودة بقيمة 

وبسبب اخلسائر املستمرة و استنفاد ، 2016واليت مقرها مدينة دبي، االمارات العربية املتحدة. خالل عام  ذلك التاريخ

كامل رصيد إستثمار اجملموعة يف أوجيه تيلكوم، توقفت اجملموعة عن اإلعرتاف حبصتها يف اخلسائر اإلضافية يف 

 )أنظر إيضاح شركة أوجية تيلكوم احملدودة(.  شركة أوجيه تيلكوم احملدودة.

  آسيا(إس تي سي آسيا القابضة احملدودة )شركة إس تي سي 

شركة إس تي سي آسيا، شركة ذات مسؤولية حمدودة تأسست مبوجب قانون الشركات التجارية يف جزر فريجن 

تقديم اخلدمات والدعم الالزم فيما يتعلق م، ومتارس نشاطها التشغيلي من خالل 2007يوليو  24الربيطانية بتاريخ 

ومتلك استثمارات يف  ت عاملة يف ماليزياللمجموعة. تستثمر شركة إس تي سي آسيا يف شركابأنشطة االستثمار 

شركة إس تي سي ماليزيا القابضة احملدودة )إس تي سي ماليزيا؛ شركة تابعة مملوكة بالكامل( وهي شركة ذات 

م، 2007يوليو  24مسؤولية حمدودة تأسست مبوجب قانون الشركات التجارية يف جزر فريجن الربيطانية بتاريخ 

للمجموعة. تقديم اخلدمات والدعم الالزم فيما يتعلق بأنشطة االستثمار من خالل ومتارس نشاطها التشغيلي 

جي إس ام القابضة والبال   بيناريانج% يف جمموعة 25شركة إس تي سي ماليزيا القابضة احملدودة متتلك حصة 

و  ما يف ذلك التاريخمليار ريال سعودي بسعر الصرف ك 23ما يعادل حوالي أي مليار رينجت ماليزي  20,7رأس ماهلا 

 (.بيناريانج جي إس إم القابضة اليت يقع مركزها الرئيسي يف ماليزيا)أنظر فقرة جمموعة 
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 ( فيفا الكويتشركة االتصاالت الكويتية )دولة الكويت –( )ش.م.ك 

 االكويتية )فيف االتصاالت% من شركة 26م على نسبة 2007السعودية يف ديسمرب  االتصاالتشركة  استحوذت

مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما يف  687مليون دينار كوييت أي ما يعادل حوالي  50( والبال  رأس ماهلا الكويت

جمال  فيفا الكويت مقرها الرئيسي دولة الكويت ومتارس نشاطها التشغيلي يف دولة الكويت يفذلك التاريخ، شركة 

م، وقد مت إدراجها 2008ديسمرب  4شغيل التجاري هلا يف خدمات اهلاتف اجلوال يف السوق الكوييت وقد بدأ الت

السعودية تدير شركة  شركة االتصاالت م.2014ديسمرب  14كشركة مساهمة يف سوق الكويت لفأوراق املالية يف 

شركة فيفا الكويت وتقوم باحملاسبة عن أستثمارها فيها كشركة تابعة نظرًا لسيطرتها على أغلبية جملس إدارة 

 ويت.فيفا الك

م، قدمت الشركة عرضا اختياريًا لشراء األسهم املصدرة لشركة فيفا الكويت واليت ال متلكها 2015يف نوفمرب 

% من األسهم املصدرة لشركة فيفا الكويت. مت تقديم هذا العرض من قبل الشركة ملساهمي شركة فيفا 74والبالغة 

يناير  31ريال سعودي(. وانتهت فرتة هذا العرض يف  12,37الكويت بقيمة دينار كوييت واحد لكل سهم )أي ما يعادل 

% من إمجالي األسهم املصدرة. وبالتالي  25,8سهم متثل  128,860,518. وبل  عدد األسهم اليت قبلت هذا العرض 2016

% من إمجالي االسهم املصدرة لشركة فيفا الكويت. خالل عام 51,8أصبحت ملكية شركة االتصاالت السعودية 

% من امجالي األسهم املصدرة لشركة 100م، دخلت شركة فيفا الكويت يف عقد ملزم لالستحواذ على نسبة 2018

 كوالييت نت واليت تعمل يف دولة الكويت يف جمال تزويد خدمات االنرتنت.

 

 للشركات أعال : أدوات دين مصدرة على شكل صكوك أو سندات

   آسيا(ي سي إس تآسيا القابضة احملدودة )شركة إس تي سي 

مليون  1,508باالستثمار يف صكوك بقيمة  ، قامت شركة إس تي سي آسيا القابضة احملدودةم 2007ديسمرب  31 يف

 28اريخ ت % حتى10,75سنوات( وبهامش ربح سنوي يبل   10سنة )قابلة لالستدعاء بعد  50ملدة  رينجيت ماليزي

 متغرية بعمولة طويل االجلمتويل استثمار الصكوك بقرض  الالحقة. مت ات% للفرت9,25ثم هامش ربح  2017ديسمرب

ومت تسديد   م28/12/2017بتاريخ  القرض ملدة عشر سنوات بالرينجيت املاليزي مقابل قيمة مماثلة وقد استحق

م على قرض مشرتك بعمولة متغرية 28/12/2017بتاريخ  . حصلت شركة إس تي سي آسيا القابضة احملدودة بالكامل

نوك ولفرتة سداد مخس سنوات. هذ  الصكوك غري متأخرة السداد أو منخفضة القيمة وتبل  قيمتها من عدة ب

يناير  1مليون ريال سعودي و 1,559: 2017ديسمرب  31) 2018ديسمرب  31مليون ريال سعودي كما يف  1,490الدفرتية 

 مليون ريال سعودي(.  1,423: 2017
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  االتصاالت السعوديةشركة 

برنامج صكوك بقيمة امجالية تبل   م، باعتماد2014خالل الربع الثاني من عام التصاالت السعودية قامت شركة ا

 م:8201ديسمرب  31مليار ريال سعودي كحد أقصى ومت اصدار الشرحية االوىل وفيما يلي بياناتها كما يف  مخسة

اإلمجالية  القيمة فئة اإلصدار تاريخ اإلصدار اإلصدار

 لإلصدار

 ستحقاقتاريخ اال

 م2024يونيو  9 مليار ريال سعودي 2 مليون ريال سعودي 1 م2014يونيو  9 صكوك االتصاالت

 

مت إصدار الصكوك املوضحة أعال  بالقيمة اإلمسية بدون خصم أو عالوة إصدار. حتمل هذ  الصكوك عائدًا حيسب 

 .ات تدفع كل ثالثة أشهرسنو 10وملدة نقطة أساس  70 على أساس )سايبور( لثالثة أشهر+ هامش قدرة
 

 

 االستثمارات  -4

 املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية االستثمارات  - أ

 االستثمارات يف املشاريع املشرتكة 

  اململكة العربية السعودية –الشركة العربية للكوابل البحرية احملدودة 

م بغرض إنشاء 2002يف سبتمرب )ذات مسؤولية حمدودة خمتلطة( الشركة العربية للكوابل البحرية احملدودة تأسست 

وتأجري وإدارة وتشغيل كيبل حبري يربط بني اململكة العربية السعودية ومجهورية السودان لتمرير االتصاالت بينهما 

واستحوذت م، 2003وأي دول أخرى. بدأ النشاط التشغيلي للشركة العربية للكوابل البحرية احملدودة يف شهر يونيو 

والبال  % من الشركة العربية للكوابل البحرية احملدودة 50نسبة  م على2002يف سبتمرب  ديةاالتصاالت السعو شركة

ويقع  مليون ريال سعودي. 25م مت ختفيض رأس مال الشركة إىل 2016، ويف نوفمرب مليون ريال سعودي 75 رأمساهلا

  .ملكة العربية السعوديةومتارس نشاطها التشغيلي يف امل اململكة العربية السعوديةمركزها الرئيسي يف 

  اململكة العربية السعودية –)سي سي سي( شركة مراكز االتصال 

لتقديم خدمات )ذات مسؤولية حمدودة خمتلطة( شركة مراكز االتصال أسست شركة االتصاالت السعودية 

لعربية السعودية، م باململكة ا2010يف نهاية ديسمرب  (Aegis)مع شركة أجيز  واستعالمات الدليلمراكز االتصال 

من شركة مراكز االتصال  %50 حصة تبل  حوالي م على2010يف ديسمرب  شركة االتصاالت السعوديةومتلكت 

% من حصتها يف 1م ببيع ما نسبته 2015. قامت الشركة خالل الربع الرابع مليون ريال سعودي 4,5والبال  رأمساهلا 

%، 49ب بنود اتفاقية الشركاء وبهذا تصبح حصة الشركة حس األخرينشركة مراكز االتصال لصا  الشركاء 

 .ومتارس نشاطها التشغيلي يف اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعوديةويقع مركزها الرئيسي يف 
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 ماليزيا – )بي جي إس إم( جمموعة بيناريانج جي إس إم القابضة 

ولديها  ماليزياويقع مركزها الرئيسي يف مارية قابضة جمموعة استثجي إس إم ماليزيا هي  بيناريانججمموعة 

 % من جمموعة ماكسيس القابضة املاليزية62متتلك استثمارات متارس من خالهلا نشاطها التشغيلي حيث 

 دولةاستثمارات أخرى يف كذلك كانت متتلك  اليت تعمل يف قطاع االتصاالت املتنقلة يف ماليزيا )ماكسيس( و

تصاالت السعودية إلحازت شركة ا 2007يف سبتمرب  .2018ل( واليت مت استبعادها خالل العام )شركة إيرسي اهلند

)من خالل شركاتها التابعة: شركة اس تي سي اسيا القابضة واس تي سي  بيناريانج جمموعة% من 25على نسبة 

مليار ريال سعودي بسعر  23مليار رينجت ماليزي أي ما يعادل حوالي  20,7والبال  رأس ماهلا  ماليزيا القابضة(

اخلارجي يف جمموعة بيناريانج  هاقامت اجملموعة مبراجعة استثمار ،2013خالل عام الصرف كما يف ذلك التاريخ. و

 ااملشرتك على هذ التأثريالفعليمبا يف ذلك طريقة إدارتها وحتديد مدى  )مشروع مشرتك( جي إس إم القابضة

التفاقية مع باقي الشركاء يف جمموعة بيناريانج فيما يتعلق حبقوقها التشغيلية . وعليه وقعت تعديل يف ااالستثمار

 قامت اجملموعة بالتوقف عن وبناء على ذلك)احدى الشركات التابعة جملموعة بيناريانج(. يف جمموعة إيرسيل 

 .2013إبتداء من الربع الثاني  يف جمموعة إيرسيل بطريقة حقوق امللكية استثمارهامعاجلة 

، قامت إحدى الشركات التابعة جملموعة بينارينج القابضة )مشروع مشرتك( بإصدار رأس 2017الل الربع الثاني خ

مال إضايف حلقوق امللكية غري املسيطرة. بل  نصيب جمموعة االتصاالت السعودية من املكاسب الناجتة عن هذ  

 ات األخرى.مليون ريال سعودي مت تسجيلها ضمن االحتياطي 141الزيادة مبل  

 االستثمارات يف الشركات الزميلة 

  اململكة العربية السعودية – (عربسات)املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية 

من قبل الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية يف  املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات(مت إنشاء هذ  

مات هلذ  الدول األعضاء إضافة إىل كافة القطاعات الرمسية واخلاصة م. وتوفر عربسات عددًا من اخلد1976أبريل 

يف نطاق تغطيتها وبصورة أساسية منطقة الشرق األوسط. وتشمل اخلدمات املقدمة حاليًا: اخلدمة اهلاتفية 

جري اإلقليمية "صوتية، نقل بيانات، فاكس وتلكس"، بث تلفزيوني، بث إذاعي إقليمي، خدمات استعادة اخلدمة وتأ

% من املؤسسة 36,66حصة على  م1999يف أبريل  شركة االتصاالت السعوديةحازت ِسعات على أساس سنوي أو شهري. 

مليون  1,875يعادل حوالي  أي مامليون دوالر أمريكي  500العربية لالتصاالت الفضائية "عربسات" والبال  رأمساهلا 
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ومتارس  اململكة العربية السعوديةركزها الرئيسي يف ويقع م ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ

 .نشاطها التشغيلي يف اململكة العربية السعودية واالمارات ومصر وفرنسا

  اململكة العربية السعودية –شركة احتاد فريجن موبايل السعودية 

م خدمات مشغلي م لتقدي2013تأسست شركة احتاد فريجن موبايل السعودية )ذات مسئولية حمدودة( خالل عام 

 من %10قدرها  حصة شركةال ومتتلكم 2014 عام خالل نشاطها بدأت وقد ،شبكات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية

% من أسهم الشركة وحقوق 20، وعلى الرغم من أن اجملموعة متتلك حصة أقل من  فريجن شركة مال رأس

درة على ممارسة التأثري اجلوهري من خالل عضويتها التصويت يف شركة إحتاد فريجن ، إال أن اجملموعة متلك الق

 يف جملس إدارة شركة إحتاد فريجني مبوجب إتفاق الشركاء وعقد تأسيس شركة إحتاد فريجن املعّدل.

 .ومتارس نشاطها التشغيلي يف اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعوديةويقع مركزها الرئيسي يف  

 شركة كريم    

، وتقدم خدمات م 2012يف يوليو  مبوجب قانون الشركات التجارية يف جزر فريجن الربيطانيةشركة كريم تأسست 

، م2017يف يناير  نقل مبتكرة وسريعة ومرحية من خالل موقعها على شبكة اإلنرتنت وتطبيقات اهلواتف الذكية.

مليون دوالر امريكي )ما  100م مببل  % من أسهم شركة كري10إجراءات شراء  شركة االتصاالت السعوديةاستكملت 

نتيجة زيادة رأس مال شركة %  8,87 الشركة إىلاخنفضت حصة  م2018مليون ريال سعودي(. وخالل عام  375يعادل 

% من أسهم وحقوق 20وعلى الرغم من أن اجملموعة متتلك حصة أقل من  كريم عن طريق انضمام شركاء جدد ،

اجملموعة متلك القدرة على ممارسة التأثرياجلوهري من غري سيطرة من خالل التصويت يف شركة كريم، إال أن 

أسهم % من  8,9عضويتها يف جملس اإلدارة وامتالك صناديق راس املال اجلريء اليت اسستها اجملموعة حصة قدرها 

يلي يف دول . ويقع مركزها الرئيسي مبدينة دبي، اإلمارات العربية املتحدة ومتارس نشاطها التشغشركة كريم

 .الشرق األوسط ومشال أفريقيا وباكستان وتركيا

  اإلمارات العربية املتحدة دولة –احملدودة  تيلكومشركة أوجيه 

شركة أوجيه تيلكوم احملدودة؛ شركة قابضة مسجلة مبدينة دبي، اإلمارات العربية املتحدة ولديها استثمارات يف 

 تركيا وجنوب أفريقيا. استحوذت شركة االتصاالت السعودية شركات نشاطها األساسي هو قطاع االتصاالت يف

% من رأس مال شركة 35م على 2008يف أبريل  )من خالل شركتها التابعة، شركة اس تي سي تركيا القابضة(
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مليار ريال سعودي بسعر الصرف كما يف  13,5مليار دوالر أمريكي، ما يعادل تقريبَا 3,6أوجيه تيلكوم احملدودة بقيمة 

م، وبسبب اخلسائر املستمرة و استنفاد كامل رصيد إستثمار اجملموعة يف شركة 2016ذلك التاريخ. خالل عام 

أوجيه تيلكوم؛ توقفت اجملموعة عن االعرتاف حبصتها يف اخلسائر اإلضافية. تواجه شركة أوجيه تيلكوم حاليا 

زام بالتعهدات املالية املتفق عليها مع صعوبات مالية لتسوية مستحقات القروض احلالية وقدرتها على االلت

 اإلجراءات الالزمة لتصفية شركاتها التابعة الرئيسية تيلكوم استكملت شركة أوجيه م2018خالل عام املقرضني. 

وإعادة هيكلة استثماراتها يف تركيا وجنوب أفريقيا ملقابلة االلتزامات مع املقرضني. علما انه من املتوقع البدء يف 

  يف املستقبل املنظور. تصفية شركة أوجيه تيلكيوم احملدودةإجراءات 

 االستثمارات األخرى - ب

 ( صندوق االتصاالت السعودية لرأس املال اجلريءSTC Ventures) 

يف الشركات  ، واملتخصص باالستثمارقامت شركة االتصاالت السعودية باالستثمار يف صندوق رأس املال اجلريء

السوق السعودي يف  وتقنية املعلومات االتصاالتاليت تعمل يف جماالت  الناشئة ة احلجمالناشئة والصغرية واملتوسط

مليون ريال  187,5مليون دوالر أمريكي مبا يعادل  50ومببل   استثمارية،األخرى على شكل وحدات  واألسواق العاملية

مليون ريال   614مببل الصندوق  م مت تقييم الوحدات االستثمارية اململوكة من قبل2018ديسمرب  31يف . سعودي

يقع املقر الرئيسي  (.مليون ريال سعودي 409,4 م: 7201يناير  1و مليون ريال سعودي 501: م2017ديسمرب  31) ،سعودي

وأسواق الشرق األوسط ومشال إفريقيا وأوروبا السعودي السوق يف  للصندوق يف مملكة البحرين ويستثمر الصندوق

 . بهدف تقليل املخاطر االستثمارية للصندوقليابان واوالواليات املتحدة 

 ( صندوق إس تي فينشرزSaudi Technology Ventures) 

لغرض االستثمار يف القطاعات  مستقلاستثماري لرأس املال اجلريء صندوق  م، أسست الشركة أيضا2017 خالل عام

مليون ريال سعودي( ُيمول خبمس شرائح  1,875ل مليون دوالر أمريكي )ما يعاد 500بقيمة أمجالية الرقمية والتقنية 

  مليون ريال سعودي. 375ما يعادل  مليون دوالر أمريكي 100متساوية تباعًا، قيمة الشرحية الواحدة 

مليون  750مليون دوالر أمريكي )ما يعادل  200م دفع الشرحيتني األوىل والثانية مبجموع مبال  2018مت خالل العام 

 31يف كما مليون ريال سعودي   781تقييم الوحدات االستثمارية اململوكة من قبل الصندوق مببل  ريال سعودي(، مت

مليون ريال سعودي(، بدأ الصندوق عملياته التجارية ونشاطه التشغيلي يف   30م: 2017ديسمرب  31م )2018ديسمرب 

دوليا يف الشركات التقنية الريادية الرياض. ويستثمر الصندوق  املركز الرئيسي للصندوق يف  م ويقع2018عام 

 اليت تهدف لتنويع استثماراتهاواخلاصة ذات النمو العالي. تأتي هذ  اخلطوة متوافقة مع اسرتاتيجية الشركة، 

  .وتعزيز دورها يف االقتصاد الرقمي
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  م2018لعام  السعودية االتصاالتالتقرير السنوي لشركة 
 

 للمجموعة  األداء املالي - ب
  م2017لعام  سعودي مليون ريال 10,016مقابل سعودي مليون ريال  10,780م مبل  2018بل  صايف الربح لعام 

لعام  ريال سعودي  5,01مقابل  سعودي ريال 5,39 م مبل 2018وبلغت رحبية السهم لعام %، 7,6بإرتفاع قدر   وذلك 

لعام  سعودي ريال مليون 28,555مقابل سعودي مليون ريال  30,546م مبل    2018بل  إمجالي الربح لعام  م. 2017

 سعودي مليون ريال 12,245م مبل   2018بل  الربح التشغيلي لعام تقريبًا، كما  %7ع قدر  بإرتفاوذلك  م 2017

 .%11,5  بإرتفاع قدر وذلك  م  2017لعامسعودي مليون ريال   10,986مقابل 

 ( بل  الربح قبل االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائبEBITDA لعام )مليون  19,836م مبل  2018

 .%7,6بإرتفاع قدر  وذلك  م 2017لعام سعودي ريال  مليون 18,431مقابل ودي سعريال 

  مليون ريال  108,482 مقابلم  2018 يف نهاية عامسعودي مليون ريال  111,949  مبل  حجم إمجالي األصول بل

 %.3,2 قدر   عم، بإرتفا 2017يف نهاية عام سعودي 

  يف سعودي ريال  مليون 44,680م مقابل  2018يف نهاية عام سعودي  مليون ريال 45,287االلتزامات مبل  حجم  بل

 .%1,4 رتفاع قدر  ابم،  2017نهاية عام 

  مليون  65,514مبل  لتصل إىل  مساهميهاتتمتع اجملموعة مبركز مالي قوي وأرباح عالية انعكست على حقوق

 %.4,2  م، بارتفاع قدر  2017هاية عام يف نسعودي ريال  مليون 62,862مقابل  م 2018بنهاية عام سعودي ريال 

 

  األثر املالي لفأنشطة الرئيسة على مستوى اجملموعة 

تــزاول اجملموعــة نشــاطًا رئيســيًا يتمثــل بتقــديم خــدمات االتصــاالت والســلع املتعلقــة بهــا. إن أغلبيــة إيــرادات اجملموعــة   

وات االتصــاالت السـعودية(. تعمـل اجملموعــة   تتعلـق بعملياتهـا داخـل اململكــة )شـركة االتصـاالت الســعودية وشـركة قنـ       

 خارج اململكة من خالل شركاتها التابعة وشركاتها الزميلة ومشاريعها املشرتكة يف دول متعددة. 

يوزع اإليراد على القطاع التشغيلي بناًء على املنشأة اليت قامت بتقديم تقريـر اإليـراد. حتسـب املبيعـات بـني القطاعـات       

 ل التجاري العادي.وفقا ألسعار التعام

% وبالتـالي مت جتميـع بـاقي القطاعـات التشـغيلية      75القطاعات اليت مت اإلفصاح عنها بشكل مسـتقل جتـاوزت مسـتوى    

 األخرى ضمن "قطاعات تشغيلية أخرى".
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  م2018لعام  السعودية االتصاالتالتقرير السنوي لشركة 
 

 ديسمرب: 31وفيما يلي حتليل إليرادات ونتائج اجملموعة على أساس القطاعات للسنة املنتهية يف 

 

 دالـــبــن

 

2018 

  

2017 

 )معدلة(

    (1اإليرادات)
 41,445,230  39,356,283 شركة االتصاالت السعودية

 3,055,095  5,371,771 شركة قنوات االتصاالت السعودية

 8,349,196  9,502,560 (2قطاعات تشغيلية أخرى)

 (2,188,186)  (2,267,371) االستبعادات/ التسويات

 50,661,335  51,963,243 إجمالي اإليرادات

 (32,230,589)  (32,127,488) تكلفة العمليات التشغيلية )باستثناء االستهالك واإلطفاء(

 (7,444,735)  (7,590,530) استهالك وإطفاء

 (600,000)  (450,000) تكلفة برنامج التقاعد املبكر

 584,682  554,909 إيرادات تمويل

 (353,542)  (398,814) تكاليف تمويل

 85,036  102,943 صافي إيرادات أخرى 
زميلة  صافي )خسائر( مكاسب استثمارات في شركات

 305,591  (10,605) ومشاريع مشتركة

 (18,405)  (215,493) صافي خسائر أخرى 

 (720,700)  (747,667) الزكاة وضريبة الدخل

 صافي الربح
11,080,498  10,268,673 

)بني شركات اجملموعة(  بني القطاعات والتسويات بيعاتامل ت املذكور  أعال ، اإليرادات الناجتة من العمالء اخلارجيني والداخليني. بلغت(  متثل إيرادات القطاعا1)

 حيد.مليون ريال سعودي( واليت مت استبعادها عند التو 2,188 :2017ديسمرب  31مليون ريال سعودي ) 2,267مبل   2018ديسمرب  31للسنة املنتهية يف 

 .وحلول إس تي سي وسفاير وعقاالت االتصاالت السعودية املتخصصةو إنتغرال(  يتضمن قطاع "أخرى" شركة فيفا الكويت وفيفا البحرين و2)

 

 ديسمرب: 31وفيما يلي حتليل إلمجالي الربح على أساس القطاعات للسنة املنتهية يف 

 
 الـــبــند

 
2018 

  
2017 

 )معدلة (

 24,543,045  25,481,775 السعودية شركة االتصاالت 

 698,456  1,314,707 شركة قنوات االتصاالت السعودية 

 3,730,057  3,795,174 قطاعات تشغيلية أخرى

 (416,149)  (45,341) االستبعادات/ التسويات

 28,555,409  30,546,315 إمجالي الربح
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  م2018لعام  السعودية االتصاالتالتقرير السنوي لشركة 
 

 أصول والتزامات  وال يوجد على القطاعاتلتزامات الا األصول/ توزيعيتم ، أداء القطاعات مراقبةألغراض 

 .قطاعاتال بنيمستخدمة بشكل مشرتك 

 ديسمرب: 31وفيما يلي حتليل لفأصول وااللتزامات على أساس القطاعات كما يف 

 

 الـــبــند
 2018ديسمرب  31

 2017ديسمرب   31 

 )معدلة(
 

 2017يناير  1

 )معدلة(

      األصول
 109,887,049  116,900,875  119,460,448 سعودية شركة االتصاالت ال

 2,192,516  2,595,865  3,333,662 شركة قنوات اإلتصاالت السعودية 
 16,409,513  17,813,702  19,539,165 قطاعات تشغيلية أخرى
 (25,830,590)  (28,828,369)  (30,384,630) االستبعادات/ التسويات

 102,658,488  108,482,073  111,948,645 إمجالي األصول

      االلتزامات

 36,186,344  41,600,776  41,576,064 شركة االتصاالت السعودية 
 926,047  1,544,043  2,068,819 شركة قنوات االتصاالت السعودية 

 8,804,278  8,946,143  10,512,261 قطاعات تشغيلية أخرى
 (5,200,648)  (7,410,470)  (8,870,097) االستبعادات/ التسويات

 40,716,021  44,680,492  45,287,047 إمجالي االلتزامات
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  م2018لعام  السعودية االتصاالتالتقرير السنوي لشركة 
 

 لسنوات املالية اخلمس األخرية:لخالصة أصول وخصوم اجملموعة ونتائج أعماهلا 

 ملعايير املحاسبة السعودية تطبيق املعايير
ً
 تم اإلعداد وفقا

 للمعايير الدولية 
ً
 للتقرير املالي واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدةتم اإلعداد وفقا

 *في اململكة العربية السعودية

 م2018 **م2017 م2016 م2015 م2014 الرياالت( )ماليينالبيان 

 
 موحدة موحدة موحدة موحدة موحدة

 مراجعة معدلة مراجعة مراجعة مراجعة  

 قائمة الدخل:
  

     

 51,963 50,661 52,674 50,651 45,826 إيرادات النشاط

 (21,417) (22,106)  (23,986) (20,306) (17,670) إيرادات النشاطتكاليف 

 30,546 28,555  28,688 30,345 28,156 مجمل ربح النشاط

 (18,301) (17,569)  (18,737) (18,486) (16,524) املصاريف التشغيلية

 12,245 10,986 9,951 11,859 11,632 ربح النشاط التشغيلي

 (417) 3  (74) (1,373) 532 صافي –اإليرادات واملصروفات األخرى 

 (1,048) (973)  (978) (1,228) (1,205) امللكية غير املسيطرةالزكاة والضرائب وحقوق 

 10,780 10,016  8,899 9,258 10,959 الربح العائد إلى مساهمي الشركةصافي 

      الدخل الشامل اآلخر 

 11,080 10,269 9,126   امللكية غير املسيطرةحقوق الربح شامال  صافي

 127 (27)  (64) - - إجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقا إلى قائمة الربح أو الخسارة املوحدة

 (257) (24)  141 - - إجمالي البنود التي  سيعاد تصنيفها الحقا إلى قائمة الربح أو الخسارة املوحدة

 (130) (51)  77 - - مالي ) الخسارة الشاملة ( / الدخل الشامل اآلخر إج

 10,950 10,218 9,203 - - إجمالي الدخل الشامل 

 10,651 9,958 8,980   العائد إلى مساهمي الشركة  إجمالي الدخل الشامل

 299 260 223   العائد إلى حقوق امللكية الغير مسيطرة  إجمالي الدخل الشامل

      ئمة املركز املالي:قا

 48,607 44,436  40,834 36,989 31,069 أصول متداولة ) أ (

 32,035 33,639  30,055 22,714 16,043 متداولة ) ب (التزامات 

 16,572 10,797  10,779 14,275 15,026 ب ( -رأس املال العامل ) أ 

       

 48,607 44,436  40,834 36,989 31,069 أصول متداولة

 51,481 47,115  46,667 45,271 42,752 األصول الثابتة وغير امللموسة

 11,861 16,931  15,157 14,401 16,272 األصول األخرى غير املتداولة

 111,949 108,482  102,658 96,661 90,093 إجمالي األصول 

  

 
    

 

 32,035 33,639  30,055 22,714 16,043 املتداولة االلتزامات

 3,965 4,006  4,017 3,744 5,785 طويلة األجل قروض

 9,287 7,036  6,644 8,241 6,937 الغير متداولة األخرى  االلتزامات

 45,287 44,681  40,716 34,699 28,765 االلتزاماتإجمالي 

       

 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 رأس املال املدفوع

 45,514 42,862  40,687 40,541 40,422 وفروقات الترجمة بقاةاالحتياطيات واألرباح امل

 65,514 62,862  60,687 60,541 60,422 امللكية العائدة ملساهمي الشركة حقوق 

 1,148 939  1,255 1,421 906 حقوق امللكية غير املسيطرة

 66,662 63,801  61,943 61,962 61,328 حقوق امللكيةإجمالي 

 111,949 108,482  102,658 96,661 90,093 وحقوق امللكية زاماتااللتإجمالي 

      قائمة التدفق النقدي: 

 19,014 15,916  18,375 20,716 18,781 صافي التدفق النقدي التشغيلي

 (4,909) (7,006)  (7,728) (11,737) (8,887) صافي التدفق النقدي االستثماري 

 (8,517) (9,980)  (11,511) (9,942) (5,387) صافي التدفق النقدي التمويلي

 5,588 (1,070)  (864) (963) 4,507 صافي التدفق النقدي

 2,567 3,631  4,488 5,467 960 السنةالنقد والنقد املماثل أول 

 (1) 6 7 - - أثر  فروقات ترجمة العمالت األجنبية 

 8,154 2,567 3,631 4,504 5,467 السنةالنقد والنقد املماثل أخر 

      

عودية م وفــق املعـــايير الدوليـــة للتقريــر املـــالي املعتمـــدة فـــي اململكــة العربيـــة الســـعودية واملعــايير واإلصـــدارات األخـــرى املعتمــدة مـــن الهي ـــة الســـ2016م و 2017م و2018*أعــدت املجموعـــة قوائمهـــا املاليــة املوحـــدة ل عـــوام  

 .للمحاسبين القانونيين

 م.2018ديسمبر  31م لتتماش ى مع التصنيف املستخدم في القوائم املالية للسنة املنتهية في 2017ديسمبر  31عض أرقام املقارنة للسنة املنتهية في ** تم إعادة تصنيف ب
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  م2018لعام  السعودية االتصاالتالتقرير السنوي لشركة 
 

  املوحدة على مستوى اجملموعةإليرادات اخلدمات التحليل اجلغرايف: 

ساهمت االستثمارات اخلارجية سعودي ون ريال ملي 51,963 م إمجالي إيرادات بلغت 2018حققت اجملموعة خالل عام 

 :منها واجلدول التالي يوضح التوزيع اجلغرايف هلا% تقريبًا  9نسبته  على مستوى اجملموعة مبا 

 )ماليين الرياالت( غير محلية-أخرى إيرادات  ماليين الرياالت(محلية )-إيرادات اململكة العربية السعودية 

 اإلجمالي

لخدمات االنترنت  ، الشركة العربيةلسعوديةاالتصاالت اشركة 

لالستثمار  ، شركة االتصاالت(حلول إس تي س يواالتصاالت املحدودة )

 املحدودة)تي س ي اي س ي(، شركة قنوات االتصاالت  التجاري املحدودة

 ،)
ً
 شركة االتصاالت السعودية املتخصصة)سيل املتقدمة )سيلكو( سابقا

( شركة عقاالت املحدودة  -وبراف–)شركة االتصاالت العامة 
ً
سابقا

 )عقاالت(، 

 

شركة فيفا البحرين )فيفا البحرين(، شركة إس تي س ي الخليج 

لإلستثمار القابضة )إس تي س ي الخليج(، شركة إس تي س ي تركيا 

القابضة املحدودة )إس تي س ي تركيا(، شركة إس تي س ي اسيا 

الكويتية  تاالتصاال القابضة املحدودة )إس تي س ي آسيا(، شركة 

 ))فيفا الكويت 

 47,323  4,640  51,963 
 

فإنــه ال يتــوافر حتليــل جغــرايف إليــرادات الشــركة علــى املســتوى احمللــي نظــرًا  خيــص التوزيــع احمللــي لإليــرادات فيمــا  و

لطبيعــة عمــل القطــاع وذلــك ألن اإليــراد النــاتج عــن العميــل لــيس مــرتبط مبنطقــة واحــدة، حيــث يــتم انشــاء حســاب       

عميل يف منطقة ما و املكاملات اليت يتم فـوترة العميـل بهـا تكـون حـدثت يف عـدة منـاطق وذلـك حبسـب تواجـد  داخـل            ال

اململكة، و فيما خيص املكاملات الدولية والتجوال الدولي الـيت جيريهـا العميـل فـال ميكـن ربطهـا بـأي منطقـة ألنهـا تـتم           

 خارج احلدود اجلغرافية للمملكة العربية السعودية.

 :م2017مقارنة بعام م 2018أبرز النتائج التشغيلية على مستوى اجملموعة لعام 

 الرياالت( )ماليينالبيان 
 م2017  م 2018

 % التغير
 

 )معدلة( موحدة موحدة   

    
 

 : قائمة الدخل
   

 

 %2.6 1,302  50,661  51,963  يرااات ال 

 %(3.1)  689 (22,106)  (21,417)  اليرااات تكلفة 

 %7  1,991  28,555  30,546  إجمالي الربح 

  
 

   

 %4.2  (732)  (17,569)  (18,301)  التشغيلية إجمالي املصاريف

  
 

   

 %11.5  1,259  10,986  12,245  الربح التشغيلي 

  
 

   

 - (420)  3  (417)  اليرااات واملصروفات األخرى 

 %3.7 (27)  (721) (748)   ضريبة الدخل الزكاة و     

 %7.9  812  10,268  11,080  صافي الدخل

 %7.6  764  10,016  10,780  مساهمي الشركة  العائد إلى صافي الدخل

حقوق امللكية غير  العائد إلى صافي الدخل

 املسيطرة
300  252 48 19% 
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العــام الســابق بشــكل رئيســي اىل األســباب  ب قارنــةممليــون ريــال  764م مببلــ  2018لعــام رتفــاع صــايف الــربح إعــود ســبب ي

 التالية:

مليـون ريـال وذلــك    689 مليـون ريـال والـذي قابلــه اخنفـاض بتكلفـة االيـرادات مببلـ          1,302ارتفـاع اإليـرادات مببلـ     . 1

اعتبـارا   مليون ريال املتعلق بآلية احتسـاب املقابـل املـالي لتقـديم اخلـدمات جتاريـاً       579بشكل رئيسي بسبب عكس مبل  

 .مليون ريال 1,991 م، مما أدى اىل ارتفاع امجالي الربح مببل  1/1/2018 من

مليــون ريــال، والســبب بشــكل رئيســي يعــود الرتفــاع املصــاريف العموميــة      732 ارتفــاع يف املصــاريف التشــغيلية مببلــ   . 2

 .واالدارية واالستهالك واالطفاء

مليــون ريــال.  3( مليــون ريــال مقارنــة مبكاســب مببلــ  417  وقــدر  )تســجيل خســائر مصــروفات وايــرادات أخــرى مببلــ . 3

 :والسبب الرئيسي يعود إىل التالي

( مليون ريال مقارنة مبكاسب 11أ( تسجيل خسائر يف بند استثمارات يف شركات زميلة ومشاريع مشرتكة مببل  )

يف جمموعة بيناريانج جي  مليون ريال حيث مت تسجيل خمصص هبوط فيما خيص استثمار الشركة 306مببل  

 .( مليون ريال168إس إم القابضة املاليزية مببل  )

( مليـون  18( مليـون ريـال مقارنـة خبسـائر مببلـ  )     215ب( تسجيل خسـائر يف بنـد )خسـائر( مكاسـب أخـرى، مببلـ  )      

 ريال

 يلي: ماوتتمثل في قروض )مراحبات وصكوك( اجملموعة 

 الرياالت( )ماليينالبيان 
 م2017 م2018

 موحدة موحدة

 648  321  قصيرة األجل مرابحات 

 2,006  1,965  طويلة األجلمرابحات 

 2,654  2,286  إجمالي املرابحات 

 2,000 2,000 صكوك 

 4,654  4,286  الجمالي         
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 و فيما يلي تفاصيل الصكوك:

مليار ريال سعودي كحد أقصـى ومت   مخسةبل  برنامج صكوك بقيمة امجالية تشركة االتصاالت السعودية  تاعتمد

 م:2018ديسمرب  31اصدار الشرحية االوىل وفيما يلي بياناتها كما يف 

 

 ستحقاقتاريخ اال  القيمة الجمالية لإلصدار فئة الصدار     تاريخ الصدار االصدار

 م2024يو يون 9 مليار ريال سعودي 2 ون ريال سعوديملي 1 م2014يونيو  9 صكوك االتصاالت
 

مت إصدار الصكوك املوضحة أعال  بالقيمة اإلمسيـة بـدون خصـم أو عـالوة إصـدار. حتمـل هـذ  الصـكوك عائـدًا حيسـب           

 .سنوات تدفع كل ثالثة أشهر 10وملدة نقطة أساس  70 على أساس )سايبور( لثالثة أشهر+ هامش قدرة

 :فيما يلي تفاصيل املراحبات 
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 الرصيد القائم  خالل العام املسدا السعواية جميع املبالغ بماليين الرياالت 

الجهة  الشركة

 املانحة

تاريخ الحصول  التمويلمدة  طبيعة التمويل

 التمويلعلى 

قيمة  العملة

 التمويل

قيمة 

 املستخدم

 الجزء غير املتداول  الجزء املتداول  م 2017 م 2018

 م 2017 م 2018 م 2017 م 2018

شركة 

االتصاالت 

 – عوايةالس

اململكة 

العربية 

 السعواية

 0 - 55 - 110 55 1,000 1,000 ريال سعودي 2008 –ابريل  سنوات 10 مرابحة بنك سامبا

بنك 

 الرياض

 0 - 194 - 389 194 3,500 3,500 ريال سعودي 2008 –ابريل  سنوات 10 مرابحة

 0 - 278 - 555 278 5,000 5,000 ريال سعودي 2008 –ابريل  سنوات 10 مرابحة هليبنك األ 

سوق أدوات 

 الدين

 2,000 2,000 0 - 0 0 2,000 2,000 ريال سعودي 2007 سنوات 10 صكوك

 2,000 2,000 527 - 1,054 527 11,500 11,500  املجموع

 

الشركات 

 التابعة

بنوك 

دولية 

 ومحلية

وتورق  مرابحة

وتسهيالت 

 ائتمانية

 10 إلىسنة من

 سنوات

 عام منذ

 م2011

 2,006 1,965 121 321 844 117 2,925 3,534 وعمتن

 

إجمالي 

مرابحات أو 

قروض 

 املجموعة

     

15,034 14,425 644 1,898 321 648 3,965 4,006 

 .بعض املرابحات املذكورة أعاله مضمونة بسندات ألمر واعتمادات مستندية -

 .مليون ريال مقابل رهن أصول ثابتة 108ت بحوالي يتضمن الجزء املتداول وغير املتداول من املرابحات على مرابحا -
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  بيـان بقيمـة املبـال  النظاميـة املسـتحقة واملدفوعـة مـن قبـل الشـركة مـع وصـف مـوجز هلـا وبيـان               فيما يلي

 أسبابها:  

 بيان 

  
 الوصف  ماليين الرياالت

 السبب

  

 3,537 الرسوم الحكومية
 ألحك

ً
ام التراخيص املمنوحة ما يتم سدااه أو تحميله على الفترة وفقا

 ورسوم استخدام الطيف الترااي
ً
 .للشركة مقابل تقديم الخدمة تجاريا

 متطلب نظامي

 10,052 أنصبة أرباح

ما يتم سدااه أو تحميله على الفترة كتوزيعات أرباح للحكومة والجهات 

شبه الحكومية )صندوق االستثمارات العامة واملؤسسة العامة للتقاعد 

 .امة للتأمينات االجتماعية(واملؤسسة الع

 متطلب نظامي

  626  التأمينات االجتماعية
 ألحكام نظام العمل 

ً
اململكة في ما يتم سدااه أو تحميله على الفترة وفقا

 العربية السعواية.
 متطلب نظامي

        الزكاة وضريبة االستقطاع   

 وأخرى  
784 

 ألحك
ً
وقواعد فريضة الزكاة ام ما يتم سدااه أو تحميله على الفترة وفقا

  اململكة العربية السعواية.ونظام ضريبة الدخل ورسوم نظام سداا في 
 متطلب نظامي

إجمالي املستحق واملدفوع إلى 

الجهات الحكومية وشبه 

 الحكومية

14,999 
تمثل املبالغ النظامية املستحقة واملدفوعة لحكومة اململكة العربية    

 .السعواية
  

 

 اجلزاءات والقيود االحتياطيةالعقوبات و  

وجملس املنافسة  (CITC) يف هيئة االتصاالت وتقنية املعلوماتالنظر يف خمالفات نظام االتصاالت أصدرت جلنة 

 بناًء على وانطالقًا من مسؤولية الشركة يف دفاعها عن حقوق املساهمني، الشركةوغريها عددا من القرارات ضد 

 تلك القرارات مبوجب دعاوي قضائية مت رفعها أمام القضاء .م االتصاالت تظلمت على نظا احلق املمنوح هلا مبوجب

، فبعضها يتعلق بتأسيس شرائح االتصال مسبقة الدفع، والبعض ضد الشركة القرارات الصادرةتلك سباب أوتتنوع 

عدم تفعيل خدمة أو   آخرعدم مترير املكاملات الدولية عرب شبكة مشغل ادعاء ب منخر يتعلق مبا ينسب للشركة اآل

واستخدام ترددات بدون ترخيص، كما يوجد بعضًا من  ،تقديم عروض غري معتمدة من اهليئة، أو نقل األرقام

تنفيذ توجيهاتها أو تزويدها باملعلومات اليت ترى اهليئة أن الشركة تتأخر يف ، القرارات املتعلقة بشكاوى العمالء

، م2018قضية بنهاية العام املالي  (1257تلك القرارات )ضد ليت رفعتها الشركة ا، حيث بل  عدد القضايا املطلوبة

موقف هذ  القضايا على النحو تفصيل مليون ريال سعودي، ومثامنائة وسبعة ومخسون ( 857بقيمة إمجالية قدرها )

 :التالي

  ( قضية بقيمة إمجالية 310ا )م عدده2018قضايا منتهية مبوجب أحكام نهائية لصا  الشركة بنهاية العام املالي

 .( مليون ريال سعودي548قدرها )
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  ( قضية بقيمة إمجالية 624م عددها )2018قضايا منتهية مبوجب أحكام نهائية ضد الشركة بنهاية العام املالي

 .( مليون ريال سعودي259قدرها )

  ( قضية بقيمة إمجالية 323م عددها )2018قضايا قائمة وما زالت متداولة أمام ديوان املظامل بنهاية العام املالي

( قضية صدر بشأنها أحكام ابتدائية لصا  الشركة بقيمة إمجالية 69( مليون ريال سعودي منها )50قدرها )

 .( مليون ريال سعودي17قدرها )

 املخاطر احملتملة 

 :االسرتاتيجية والتشغيليةاملخاطر  -

ــالتغريات املتســــارعة     ــاع االتصــــاالت بــ ــم قطــ ــة واالقتصــــادية وغريهــــا،   التق يتســ ــة خمــــاطر    نيــ ــؤدي إىل مواجهــ ممــــا يــ

ومرونــــــة، ودراســــــة شـــــــاملة    للمســــــتقبل، وتفــــــاعال،   استشــــــرافا آت هــــــذا مــــــن املنشــــــ   تطلــــــب  إجيابيــــــة وســــــلبية، وي  

ــاطر. ــن   للمخــ ــعيًا مــ ــركة وســ ــديات؛   الشــ ــتيعاب التحــ ــرص واســ ــتثمار الفــ ــار   الســ ــن آثــ ــد مــ ــل احلــ ــن أجــ ــاطر مــ  املخــ

ــلبية ــة منهـــــا   الســـ ــتثمار اإلجيابيـــ ــز واســـ ــركة  ،  ولتعزيـــ ــة الشـــ ــى واحلفـــــا مسعـــ ــوق علـــ ــديم   حقـــ ــاهمني، وتقـــ املســـ

ــايري         ــى املعـــ ــة علـــ ــرورية؛ القائمـــ ــراءات الضـــ ــر واإلجـــ ــات واألطـــ ــعت السياســـ ــد وضـــ ــا، فقـــ ــدمات لعمالئهـــ ــل اخلـــ أفضـــ

، ومـــــن ثـــــم حتديـــــد مســـــبقا املـــــؤثرة التعـــــرف علـــــى املخـــــاطر احملتملـــــةلضـــــمان  الدوليـــــة املعتمـــــدة إلدارة املخـــــاطر،

ربعــــي للجنــــة املخــــاطر برئاســــة  علــــى حنــــوالتقــــارير  ورفــــعليلــــها، وقياســــها، ووضــــع خطــــط درئهــــا، وحت مــــالك هلــــا،

 .  املراجعة للجنة الرئيس التنفيذي وكذلك

وقـــد مت العمـــل هـــذا العـــام علـــى تطـــوير نظـــام آلـــي للمخـــاطر يـــتم مـــن خـــالل تســـجيل املخـــاطر، ومتابعـــة أعمـــال                

ــة تن     ــا، ومتابعــ ــط درئهــ ــميم خطــ ــها، وقياســــها، وتصــ ــي املخــــاطر يف      حتليلــ ــع ممثلــ ــيق مــ ــط بالتنســ ــذ  اخلطــ ــذ هــ فيــ

ــن          ــاطر مــ ــى املخــ ــرف علــ ــاركة يف التعــ ــن املشــ ــو فني مــ ــع املــ ــني مجيــ ــذلك مت متكــ ــركة. كــ ــات الشــ ــع قطاعــ مجيــ

ــاطر             ــالك املخــ ــع مــ ــر مــ ــل املباشــ ــى التواصــ ــاطر علــ ــة للمخــ ــوم اإلدارة العامــ ــا تقــ ــذلك، كمــ ــة كــ ــة آليــ ــالل بوابــ خــ

ــو مســـتم     ــرف علـــى املخـــاطر املســـتجدة         التنفيـــذيني إلدارة املخـــاطر علـــى حنـ ــتم العمـــل علـــى التعـ ر وشـــامل. كمـــا يـ

ــة        ــة العربيـــ ــة اململكـــ ــمنه رؤيـــ ــا تتضـــ ــادية، ومـــ ــاع االقتصـــ ــة واألوضـــ ــريعات التنظيميـــ ــتغريات يف التشـــ ــوء املـــ ــى ضـــ علـــ

ــعودية  ــي  2030الســ ــول الرقمــ ــامج التحــ ــة     2020، وبرنــ ــا هيئــ ــة ومنهــ ــات احلكوميــ ــع اهليئــ ــيق مــ ــتم التنســ ــذلك يــ ، كــ

املعلومـــــات، ووحـــــدة املخـــــاطر الوطنيـــــة، وهيئـــــة األمـــــن الســـــيرباني، ورفـــــع التقـــــارير املتضـــــمنة   االتصـــــاالت وتقنيـــــة

 للتوصيات الالزمة للجنة املخاطر التنفيذية وجلنة املراجعة.

مت حتديـــــدها بعـــــد تطبيـــــق إجـــــراء إدارة   الـــــيتأهـــــم املخـــــاطر االســـــرتاتيجية والتشـــــغيلية  ويوضـــــح اجلـــــدول أدنـــــا  

املاليــــة وقــــد مت وضــــع املخــــاطر درئهــــا، خطــــط ، وبعــــض iSO31000دولي إلدارة املخــــاطر املخــــاطر، ووفقــــا للمعيــــار الــــ

  .التقريرهذا يف اجلزء اخلاص باألداء املالي من 
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 خطط درء املخاطر اخلطر

 القدرة على مواكبة تطورات االبتكار والتحول الرقمي واحملتوى:( 1

لــيت تتســـم  يصــنف قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومـــات مــن القطاعــات ا       

 بالتطور والتغري السريع مما قد ينشأ عنه بعض التحديات والفرص.

ــد ال ــة،     تعتمـ ــركة إىل شـــركة رقميـ ــول الشـ ــة لتحـ ــة متكاملـ شـــركة خطـ

جتــرأ" للــثالث ســنوات. ويــتم تنفيــذ هــذ      “اســرتاتيجيتها  وجعلتــه ضــمن 

اخلطة على مراحل عدة تأخذ يف االعتبـار املـتغريات التقنيـة والتنظيميـة     

ادية. كمـــا مت إطـــالق برنــــامج "روافـــد" الـــذي يهـــدف إىل دعــــم      واالقتصـــ 

احملتــوى احمللــي علــى املســتوى الــوطين، ومــن فوائــد  رعايــة ودعــم ثقافــة         

 االبتكار، وتعزيز االقتصاد الرقمي.

 اهلجمات السيربانية وخماطر أمن احلوسبة السحابية:( 2

ــة املعلومـــــات، املشـــــتمل علـــــى شـــــــ   يعتـــــرب  ــاع االتصـــــاالت وتقنيـــ بكات قطـــ

ـــة،     ـــة واألرضيـــــ ـــل البحريـــــ ـــلكية، والكوابـــــ ـــلكية والالســـــ االتصــــــاالت الســـــ

 وشـــركات تقديـــم خدمـــات االتصـاالت واالنرتنــت واحلوسـبة السـحابية،      

 من القطاعات احليوية املستهدفة من قبل اهلجمات السيربانية.

ــيرباني يف الشـــركة، ومت    الاســـتمرت  ــدة األمـــن السـ ــز وحـ شـــركة يف تعزيـ

األنظمـــة والسياســات الداخليـــة، ورفــع مســـتويات إجــراءات األمـــان،    وضــع  

ويــــتم  .كمـــا مت وضـــع خطــــط أمـــن للمعلومـــات قصــــرية وطويلـــة املـــدى      

كـذلك عمـل اختبــارات دوريـة علــى مجيـع مكونـات الشــبكة للتأكـد مــن       

 .مالءمة إجراءات احلماية مع املعايري الدولية

 استمرارية األعمال واحتواء الكوارث:( 3

ــتم  ــعى      اسـ ــيا تسـ ــدفا أساسـ ــا يعتـــرب هـ ــدمات وتوافرهـ الشـــركة  رارية اخلـ

لتحقيقه، وذلك من خالل توفري بيئة متكاملة تسـتوعب أي طـاري يـؤدي    

 لتوقف كل أو بعض خدمات الشركة.

الشــركة مراحــل برنــامج احتــواء الكــوارث الــذي يســتهدف أهــم     تســتكمل 

عمــل حاليـــا  األنظمــة والتطبيقــات يف الشــبكة وتقنيــة املعلومــات. ويــتم ال      

على طرح مشروعات لنظم احتـواء الكـوارث ملكونـات الشـبكة اهلادفـة لرفـع       

القــــدرة االســــتعدادية لضــــمان اســــتمرارية األعمــــال واخلــــدمات أخــــذا يف   

االعتبار خمتلف االحتماالت. ويقوم فريق االستجابة للطواري باإلشراف 

علـى   على أعمال خطط الطواري الرئيسـية، وإجـراء التجـارب االفرتاضـية    

 .حنو دوري

  التطورات التنظيمية:( 4

تتســم البيئــة التنظيميــة بــالتطور املســتمر، وتــؤثر علــى حنــو مباشــر علــى     

ــدد التحــــديات         ــريعية تتجــ ــات التشــ ــدد اجلهــ ــع تعــ ــركة، ومــ ــال الشــ أعمــ

والفـرص. ويتوجـب التعامـل معهــا وااللتـزام بهـا علــى حنـو خيـدم مصــا         

 ذوي العالقة.

لتنظيميــة، وتنســق اجلهــود مــع القطاعــات   لشــركة التشــريعات ا تــدرس ا 

وتطبــــق أفضــــل املعــــايري  ذات العالقـــة بهــــا يف داخــــل الشــــركة وخارجهـــا،  

لضمان تقديم أفضل اخلدمات لعمالئها على حنو حيقق أهداف اخلطط 

 الوطنية.

وحدة تنظيميـة متخصصـة بـااللتزام، تعمـل ضـمن      الشركة كما أنشأت 

ة علــى االلتــزام بالتشــريعات  إطــار تنظيمــي يســهم يف تعزيــز قــدرة الشــرك 

 . التنظيمية اجلديدة وتطبيق أفضل املمارسات العاملية

 : حوكمة البيانات( 5

ــا        مســات  أبــرز مــنيعــد النمــو الســريع يف انتــاج واســتخدام البيانــات حالي

ومشــاريع التحــول   وتقنيــة املعلومــات التوجــه العــاملي يف قطــاع االتصــاالت   

متـس  وقوع خماطر تشغيلية وتنظيمية  مما يزيد من احتمالية  الرقمية.

 والتجارية والتشغيلية.بكافة انواعها الشخصية  البيانات

 

 

قطاع حتليل البيانات املؤسسية إجراءات حلوكمة البيانات  يطبق

بتطبيق سياسات متكاملة حلوكمة مجيع انواع البيانات مبا يتناسب مع 

يري موحدة يف خصوصية تلك البيانات من خالل اعتماد مواصفات ومعا

توصيف البيانات، وطرق حفظها، وتداوهلا، وتصنيفها، ومحايتها ويشمل 

ذلك حتديد صالحيات مجيع االطراف اليت تتعامل معها وفقا ألحدث 

 .املمارسات العاملية

كما تعمل الشركة على نشر وعي أهمية البيانات بني مو فيها 
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يب الكرتونية من خالل اعتماد برامج تدر والشركات العاملة معها

 .باإلضافة اىل تنفيذ احلمالت التوعوية  على حنو مستمر

 احتمال حدوث اضطرابات كبرية يف إجراءات التوريد:( 6

تتعامــل الشــركة مــع عــدد كــبري مــن مــزودي اخلــدمات، ويواكــب ذلــك   

 خطر االعتماد على مزود واحد لتنفيذ أعمال أساسية يف الشركة.

تعتمـد علـى مـورد واحـد، كمـا أكـدت        الشركة الشبكة حبيث الصممت 

يف عقودها على أن تكون األنظمة متوافقة مع بعضها مهما اختلف املورد. 

كمــا تراجــع الشــركة أوضــاع الشــركات املتعاقــد معهــا علــى حنــو دوري      

للتأكــــد مــــن مالءتهــــا املاليــــة وســــالمة خطــــط أعماهلــــا. كمــــا تؤكــــد   

ورد مهما كانـت  الشركة على ضرورة عدم وجود اعتمادية مطلقة على م

 األسباب.

إضافة اىل انه من ضمن إجراءات التوريد االسرتاتيجي عند تطبيقها يتم  

دراســة الســوق واملــوردين املتــاحني لتقــديم املــواد واخلــدمات، والتأكــد مــن   

قــدرتهم املاليــة واإلنتاجيــة لتــوفري اخلــدمات واملــواد ضــمن نطــاق العقــد         

 ووفق مدة العقد احملددة.

 :ليةاملخاطر املا-

  االئتمانخماطر إدارة 

لدى اجملموعة سياسات وارشادات معتمدة تسمح فقط بالتعامل مع أطراف أخـرى ذات تصـنيف ائتمـاني مرتفـع وتضـع      

حــدود مبقــدار التعــرض لكــل طــرف. تســمح سياســات وإرشــادات اجملموعــة باالســتثمار فقــط لــدى أطــراف أخــرى ذات             

ئتمان عاملية وتقيد التعرض للمخاطر لكل جهـة علـى أن ال تتعـدى    تصنيف ائتماني جيد صادرة عن وكاالت تصنيف ا

% من حقوق ملكية الشركاء يف الطرف اآلخر. أيضًا فـإن تعـرض اجملموعـة إلسـتثمار جيـب أن ال      30نسبة التعرض عن 

 % مــن اإلســثمارات القائمــة املصــدرة مــن الطــرف اآلخــر. تــتم مراقبــة خمــاطر اإلئتمــان اخلاصــة  للمجموعــة  20يتعــدى 

 بشكل ربع سنوي.

يف القــوائم املاليــة الســنوية املوحــدة، فــإن تركيــز املخــاطر      10باســتثناء تركيــز خمــاطر االئتمــان املــذكور يف إيضــاح    

املتعلقة باملدينني التجاريني يعترب حمدود ألن عمالء اجملموعة يتكونون من عـدد كـبري مـن عمـالء غـري ذوي العالقـة.       

 ماني بالتوافق مع معايري الصناعة.يتم وضع شروط الدفع واحلد االئت

يـتم إجـراء تقيـيم مســتمر للوضـع املـالي للمــدينني التجـاريني وتعتقـد اإلدارة عـدم احلاجــة لتكـوين خمصـص خمــاطر           

يف القـوائم املاليـة السـنوية     10ائتمان زيادة عن املخصص احلالي لالخنفاض يف قيمة هذ  االرصـدة )أنظـر إيضـاح رقـم     

 املوحدة(.
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ىل ذلك، تتعرض اجملموعة ملخاطر االئتمان بشأن الضمانات املالية املقدمة فيمـا يتعلـق برتتيبـات التمويـل     باإلضافة إ

األعلــى الــذي قــد يــتعني علــى  إن احلــد األعلــى لتعــرض اجملموعــة هلــذ  املخــاطر هــو املبلــ   .لــبعض الشــركات التابعــة

تـدل علـى أن اجملموعـة سـتتكبد أي خسـائر بشـأن        ال يوجد أي مؤشـر أو واقعـة   اجملموعة سداد  عند استحقاق الضمان.

 ضماناتها املالية بتاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة.

 إدارة خماطر العمالت األجنبية 

يعترب الريال السعودي العملة الو يفية للمجموعة واملثبت سعر صرفه  مقابل الدوالر األمريكي.وعليه، فإن اجملموعة 

الصرف من العمليات بالعمالت األجنبية األخرى عدا الـدوالر األمريكـي. ولـذا فـإن خطـر       معرضة فقط لتقلبات أسعار

 تقلب العمالت االجنبية منخفض على مستوى اجملموعة.

 إدارة خماطر السيولة 

وضــعت اجملموعــة إطــار عمــل شــامل إلدارة خمــاطر الســيولة مــن أجــل الوفــاء مبتطلبــات التمويــل والســيولة القصــرية         

 لطويلة األجل للمجموعة على ضوء التعليمات املعتمدة.واملتوسطة وا

تقــوم اجملموعــة بالتأكــد مــن تــوفر الســيولة عــن طريــق االحتفــا  باحتياطيــات نقديــة واســتثمارات قصــرية األجــل              

وتســهيالت ائتمانيــة تلتــزم بهــا وغــري مســحوبة مــن بنــوك حمليــة ودوليــة ذات تصــنيف ائتمــاني عالي.حتــدد اجملموعــة       

ها عن طريق املراقبـة املسـتمرة لتوقعـات النقـد قصـرية وطويلـة األجـل باملقارنـة مـع التـدفقات النقديـة            متطلبات سيولت

الفعليــة. يــتم مراجعــة موقــف الســيولة باجملموعــة شــهريًا ويــتم إجــراء اختبــارات الضــغط باســتخدام عــدة افرتاضــات         

 ريني، وسداد القروض بدون إعادة التمويل. متعلقة باملصاريف الرأمسالية، توزيعات األرباح، حتصيل املدينني التجا

متاحـة   تسـهيالت متويـل  . كما لـدى اجملموعـة   مليون ريال 1,072 مببل  غري مستخدمةجملموعة تسهيالت متويل لدى ا

يف القـوائم املاليـة السـنوية     1-15% من قيمة حمفظتها االسـتثمارية املتنوعـة )انظـر إيضـاح     75بنسبة  غري مستخدمة

ــدة(.  ــة  تتواملوحـ ــع إدارة اجملموعـ ــاقـ ــن  وفائهـ ــا مـ ــالل بالتزاماتهـ ــه     خـ ــا مياثلـ ــد ومـ ــغيلية والنقـ ــة التشـ ــدفقات النقديـ التـ

إدارة خمـاطر السـيولة" يف    6-40)ملزيد مـن املعلومـات أنظـر إيضـاح "     واملتحصالت من األصول املالية املستحقة السداد

 القوائم املالية السنوية املوحدة(.
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  اليةلفأدوات املالقيم العادلة 

تستخدم اجملموعة تقنيات تقييم تتناسب مع الظروف الراهنة واليت توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة. 

استنادًا إىل درجة ما  3أو  2، 1املستوى  ضمنالقيمة العادلة  عمليات قياسألغراض إعداد التقارير املالية، يتم تصنيف 

لقيمة العادلة ميكن مالحظتها، وأهمية املدخالت لقياس القيمة العادلة ا عمليات قياسإذا كانت هذ  املدخالت إىل 

 :كما يلي اليت مت توضيحهاوبصورة شاملة، 

اليت مماثلة و لتزاماتااألسعار املدرجة )غري املعدلة( يف األسواق النشطة ألصول أو ومتثل  " 1"املستوى  -

 يف تاريخ القياس؛ االوصول إليه للمجموعةميكن 

رصدها  من املمكن واليت 1هي املدخالت خبالف االسعار املعلنة املدرجة ضمن املستوى  "2"املستوى  -

 ، إما بشكل مباشر أو غري مباشر؛ ولفأصول وااللتزامات

 .بشكل مباشر أو غري مباشر تهامالحظ اليت الميكندخالت امل " ومتثل3"املستوى  -

 لفأدوات املالية" يف القوائم املالية السنوية املوحدة.القيم العادلة  2-40وملزيد من املعلومات أنظر إيضاح "

 إدارة رأس املال 

 تدير اجملموعة رأس ماهلا لضمان:

 قدرتها على االستمرار وفقًا ملبدأ االستمرارية. -

 متويل رأس ماهلا العامل ومتطلبات االستثمارات االسرتاتيجية بكفاءة وعلى النحو األمثل. -

 املدى الطويل حتافظ على استقرار دفع توزيعات األرباح. تقديم سياسة توزيع أرباح على -

 زيادة  العوائد للمساهمني ألقصى حد ممكن. -

 احلفا  على تركيبة مالئمة من الدين وحقوق امللكية.  -

ــة رأمساهلــا يف ضــوء قــرارات االســتثمارات االســرتاتيجية، وتغــريات البيئــة االقتصــادية،         تقــوم اجملموعــة مبراجعــة هيكل

 ييم تأثري هذ  التغريات على تكلفة رأس املال واخلطر املتعلق برأس املال. وتقوم بتق

ال ختضــع اجملموعــة ألي متطلبــات رأمساليــة خارجيــة. ومل تــدخل اجملموعــة أي تعــديالت علــى أهــداف وإجــراءات إدارة   

 . 2018ديسمرب  31رأس املال خالل السنة املنتهية يف 
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ــة   ــم إدارة رأس املـــال باجملموعـ ــال    يقـــوم قسـ ــة رأس املـ ــنوي لتقيـــيم تكلفـ ــال للشـــركة بشـــكل سـ ــة هيكلـــة رأس املـ مبراجعـ

 واألخطار املتعلقة به. تهدف اجملموعة لتحقيق النسب التالية:

 أو أقل. 2نسبة مستوى الدين مقابل الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاء تساوي  (1)

 % أو أقل.50اوي نسبة مستوى الدين مقابل الدين وحقوق امللكية تس (2)

 إدارة رأس املال" يف القوائم املالية السنوية املوحدة. 1-40وملزيد من املعلومات أنظر إيضاح "

 خماطر معدل الربح 

تنشـأ خمـاطر اجملموعـة الرئيسـية املتعلقـة مبعـدل الـربح مــن القـروض واألصـول املاليـة مبعـدالت فائـدة مـتغرية. تقــوم              

 لربح من خالل استخدام عقود مقايضة معدل الربح.اجملموعة بإدارة خماطر معدالت ا

 هذ  املخاطر وقياسها.بها أي تغيري على تعرض اجملموعة ملخاطر الربح أو الطريقة اليت تدار  حيدثمل 

مت حتليــل األثــر أدنــا  بنــاءَا علــى التعــرض ملعــدالت الــربح بالنســبة لــفأدوات املاليــة غــري املشــتقة يف نهايــة الســنة املاليــة.   

أن حتليــل األثــر يشــري إىل أثــر الــتغري يف معــدل الــربح الســائد يف الســوق علــى الــربح أواخلســارة، وفيمــا يتعلــق          وحيــث

باالصول وااللتزامات ذات املعدل العـائم، فقـد مت إعـداد هـذا التحليـل بـافرتاض أن املبـال  القائمـة يف نهايـة السـنة هـي            

نقطــة أســاس متثــل تقيــيم اإلدارة للــتغريات املعقولــة احملتملــة يف   20قائمــة طــوال الســنة. إن الزيــادة أو الــنقص مبقــدار  

نقطة أسـاس مـع إبقـاء بقيـة املـتغريات ثابتـة، سـينخفض         20إذا كانت معدالت الربح أعلى )أقل( مبقدار  معدل الربح.

كل أساسـي  ريال سعودي. هـذا األثـر اإلفرتاضـي علـى ربـح اجملموعـة ينشـأ بشـ         مليون 4,5)سريتفع( ربح اجملموعة مببل  

 من األثر احملتمل لاللتزامات املالية مبعدل ربح متغري. 

 ذات العالقة  أطرافمعامالت مع 
 

 

 )املعامالت التجارية واالرصدة مع اجلهات ذات العالقة )شركات زميلة ومشاريع مشرتكة 

 :ديسمرب ما يلي 31 بلغت تعامالت اجملموعة التجارية مع اجلهات ذات العالقة للسنة املنتهية يف، السنةخالل 

 البيان ) آالف الرياالت ( م2018 م2017

 

 االتصاالت املقدمةخدمات   

 شركات زميلة  492,013 457,382

 مشاريع مشتركة  10,995  17,347

 474,729  503,008  
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 البيان ) آالف الرياالت ( م 2018 م 2017

 

 االتصاالت املستلمةخدمات   
  

 كات زميلةشر   17,188  6,067 

 مشاريع مشتركة        - 18,927 

 24,994  17,188  

ــة       ــدة القائمـ ــة. ان األرصـ ــا لشـــروط التعامـــل العاديـ ــات ذات العالقـــة وفقـ ــع والشـــراء مـــن اجلهـ ــات البيـ تـــتم عمليـ

غريمضمونة وبدون عمولة ومل يتم تقديم او استالم أي ضـمانات بشـأن املبـال  املسـتحقة مـن او اىل اجلهـات ذات       

 . عالقةال

 :وفيما يلي بيانًا باألرصدة القائمة يف نهاية السنة املالية 

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

 م2017 يناير 1

 2017 ديسمبر 31

 م2018 ديسمبر 31 م2017 ديسمبر 31 م2017 يناير 1 م2018 ديسمبر 31 م

 

         

 شركات زميلة  338,652 325,069 158,902 23,184 29,283 32,702

 مشاريع مشتركة   5,444 19,100 6,458 112,801 89,415 81,911

114,613 118,698 135,985 165,360 344,169 344,096   

  ومةباحلكاملعامالت التجارية واألرصدة مع جهات ذات عالقة )اجلهات احلكومية واجلهات ذات العالقة (  

مليون ريال  5,938: م2018ديسمرب  31بلغت اإليرادات املتعلقة بالتعامالت مع اجلهات احلكومية للسنة املنتهية يف 

مليون ريال سعودي( وبلغت املصاريف املتعلقة بالتعامالت مع اجلهات احلكومية  5,355: م2017ديسمرب  31سعودي )

 : م2017ديسمرب  31مليون ريال سعودي ) 4,139 : م2018ديسمرب  31 )متضمنة الرسوم احلكومية( للسنة املنتهية يف

هـ 1440ربيع ثاني  4( بتاريخ 196جتدر االشارة اىل انه بناء على قرار جملس الوزراء رقم ) ي(.مليون ريال سعود 3,662

دمات االتصاالت جتاريًا م مت تعديل نسبة املقابل املالي الذي تتقاضا  الدولة نظري تقديم خ2018ديسمرب  11املوافق 

م عوضا عن  2018يناير  1% سنويًا من صايف إيرادات االتصاالت اعتبارًا من 10يف اململكة لتصبح نسبة موحدة قدرها 

% من صايف ايرادات خدمات اهلاتف 10% من صايف ايرادات خدمات اهلاتف اجلوال و15آلية االحتساب السابقة البالغة 

دات خدمات املعطيات. وباإلضافة إىل ذلك مت دمج تراخيص اخلدمات للشركة لتكون % من صايف ايرا8الثابت و

 ترخيصًا موحدًا.
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 31ريال ) مليون 12,343م مبل   2018ديسمرب  31مع اجلهات احلكومية كما يف  رصيد الذمم املدينةبل  إمجالي 

رصيد الذمم ( وبل  إمجالي ريال سعوديمليون  12,596: 2017يناير  1سعودي, مليون ريال  18,920 : م 0172ديسمرب

  6,872: م2017ديسمرب 31مليون ريال سعودي ) 3,706 مبل   م 2018ديسمرب  31مع اجلهات احلكومية كما يف  الدائنة

يف القوائم  2-10)ملزيد من املعلومات أنظر ايضاح رقم  مليون ريال سعودي( 3,784: 2017يناير  1, مليون ريال سعودي

وذلك بعد قيام اجملموعة باالتفاق مع اجلهات احلكومية على سداد مجيع الذمم املدينة سنوية املوحدة(. املالية ال

مليون ريال سعودي مقابل عمل مقاصة لفأرصدة الدائنة وحتصيل  12,532والبالغة  2016ديسمرب  31القائمة حتى 

لصكوك اليت ستصدرها وزارة املالية يف الربع مليار ريال سعودي يف ا 4مبال  نقدية. كما ستكتتب اجملموعة مببل  

 يف القوائم املالية السنوية املوحدة(. 44م )ملزيد من املعلومات أنظر ايضاح رقم 2019األول من 

 القروض إىل جهات ذات عالقة 

م2018ديسمبر  31 البيان ) آالف الرياالت ( م2017ديسمبر  31  م2017يناير  1   

1,507  موظفي اإلدارة لكبار قروض   2,093 9,903 

 التنفيذيني مزايا و مكافآت و تعويضات أعضاء جملس اإلدارة وكبار 

فيما يلي بيانًا مبزايا ومكافآت وتعويضـات أعضـاء جملـس اإلدارة وكبـار التنفيـذيني خـالل السـنة املنتهيـة يف         

 ديسمرب: 31

م2018 البيان ) آالف الرياالت ( م2017   

 103,948 107,049 مزايا و مكافآت قصيرة األجل

 33,000 36,550 إجازات ومكافأة نهاية الخدمة صمخص

 املساهمة يف الناتج الوطين  

 م2018م وحتى نهاية العام 2000السعودية يف الناتج احمللي الوطين منذ عام  االتصاالتبل  إمجالي مساهمة شركة 

املدفوعة للدولة ونصيب الدولة من األرباح  ريال سعودي وميثل هذا املبل  الرسوم احلكومية مليار 168أكثر من 

 السنوية.

   واإلدارة التنفيذية( أعضاء جملس اإلدارةاالطراف ذات العالقة )مصا 

الرئيس أو  /رم الشركة أية أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية ألعضاء جملس اإلدارة، أو للرئيس التنفيذيـمل تب

 .بهمبأٍي  ، أو ألي شخص ذي عالقةالتنفيذي للمالية
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 ةسرتاتيجيالتوجهات اال –ج 
، 2020وخطة التحول الوطين 2030حتقيقا للسياسات الوطنية اخلاصة بالتنوع يف اقتصاد اململكة وفقا لرؤية اململكة 

واصلت الشركة دورها الوطين ومساهمتها يف حتقيق الرؤية من خالل االستثمار يف متكني رقمنة االقتصاد، وتعزيز 

لتستمر بذلك ريادتها للخدمات الرقمية يف (، ا )العمالء، والعالمات التجارية، والتكنولوجيا، واملو فنيقاعدة أصوهل

" جترأ" على اسرتاتيجيةإدارة الشركة منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، واستمرارا هلذا التوجه وافق جملس 

"DARE " ما نتج عنها من حتقيق إجنازات مهمة يف تطوير م أول عام لتنفيذ هذ  اإلسرتاتيجية، و2018ليكون عام

على الرغم من تراجع السوق والظروف ، واستمرار حتسن األداء املالي السنوي للشركة، القدرات التجارية والداخلية

االقتصادية الصعبة، واالستثمار يف تطوير القدرات والتوجهات التجارية اجلديدة اليت ستنعكس نتائجها إجيابًا على 

 وائد املالية للشركة يف املدى املتوسط والطويل باإلضافة إىل استمرار حتقيق املكاسب املالية قصرية األجل.الع

 م يف2018خالل عام الشركة احملور األول السرتاتيجية الشركة "رقمنة شركة االتصاالت السعودية"، استثمرت ففي 

اإلجراءات الرئيسة للشركة، واالستفادة الفاعلة من نشر بنية تقنية مرنة، ورقمنة خدمات املو فني والشركاء و

 .حتليل قواعد البيانات

بالتوسع يف نشر وتوصيل شبكات ويف احملور االسرتاتيجي الثاني "تسريع أداء األصول األساسية" قامت الشركة 

ظة " ، كما واصلت توسيع حمفNBBكجزء من اخلطة الوطنية للنطاق العريض " " FTTH" وئيةااللياف الض

اخلدمات لشركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والشركات الصغرية واملتوسطة والقطاع احلكومي ، ويف نفس 

الوقت مت حتقيق خفض للتكاليف التشغيلية نتيجة لتخصيص برنامج كفاءة أداء األعمال، كما تواصل الشركة 

العاملة االسرتاتيجية  التنظيمية وتنمية القوىحتسني هيكلها التنظيمي ووضع برامج اسرتاتيجية لتحسني الثقافة 

 .لضمان البنية املثلى والثقافة واملهارات البشرية لتقديم اخلدمات الرقمية

صنفت دراسة مستقلة أجرتها  ، "مبعايري عامليةجتربة العمالء تصميم معايري ويف احملور االسرتاتيجي الثالث "إعادة 

م شركة االتصاالت السعودية كشركة رائدة يف السوق يف جودة 2018ل عام هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات خال

خدمة اإلنرتنت يف كل من خدمات اجلوال واخلدمات الثابتة. وقد ارتفعت نسبة مستخدمي القنوات الرقمية من 

يادة رقمنة وزالذاتية،  للخدمة الرقميتني والدعم البيع قنوات استخدام خالل من وذلك  ،(٪93عمالء الشركة إىل )

نقاط اتصال العمالء وقنوات املبيعات للعمالء من املستهلكني والشركات واملؤسسات. وإطالق عدد من املتاجر الرقمية 

 اجلديدة اليت حظيت بتفاعل كبري من العمالء.

وحة " استمرارا السرتاتيجية النمو الطمالكبري يف السعة والنطاقوميثل احملور االسرتاتيجي األخري "التوسع 

،  (IoT)من خالل التوسع يف أعمال التوصيل والبنية التحتية، وتطوير منصات جديدة مثل إنرتنت األشياءللشركة 

 والسحابة، واألمن السيرباني، وحتليالت البيانات الضخمة، وتوفري اخلدمات والتطبيقات الرقمية.
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 ومن أهم اإلجنازات اليت حققتها الشركة يف جمال اخلدمات الرقمية:

 خلدمات املالية الرقمية اجلديدة إطالق ا(STC Pay). 

 من خالل فروعها اململوكة  "جوي"تلفزيون  ملنتجات اإلعالمية واحملتوى القائم على تطبيقاتإطالق ا

 لشركيت انتقرال وشركة املدفوعات الرقمية التابعتني لشركة االتصاالت السعودية. بالكامل

  كجزء من التوسع يف ، إنرتنت األشياء والسحابة واألمن السيربانياالستثمار الكبري يف منصات وخدمات

مركز البيانات واألعمال السحابية، حيث أطلقت الشركة هذا العام أكرب مركز بيانات يف منطقة الشرق 

 األوسط. 

 ويف نفس الوقت  التجهيز لتشغيل شركة األبراج اجلديدة واليت ستساعد يف حتقيق إيرادات جديدة للشركة

 .سني رحبية الشركات األخرى يف السوق من خالل تأجري البنية التحتية لفأبراج من خالل هذ  الشركةحت

  من خالل  2030إطالق أكادميية االتصاالت السعودية بهدف متكني املوارد البشرية من إجناز أهداف رؤية

جماالت متخصصة مثل حتليل  وسد الفجوة يف الطلب املتزايد على املهارات يف، املهارات الرقمية املطلوبة

 البيانات، واألمن اإللكرتوني، واخلدمات الرقمية وغريها، باإلضافة إىل بناء املهارات القيادية.

 " برنامج حاضنات الشركات الناشئة يف شركة االتصاالت السعوديةInspireU 18"، حيث نتج عنه حوالي 

يل وتوفري اآلالف من الو ائف املباشرة وغري إيرادات مباليني الرياالت من التمو  شركة ناشئة حققت

 .املباشرة

 طالق تقنية اجليل اخلامس. إ 

 " االستثمار يف التقنيات املستقبلية الناشئة من خالل إنشاء صندوق رأس املال اجلريST Ventures"    تبل

عاد، الذكاء ( مليون دوالر أمريكي، ويركز على التقنيات احلديثة ) الطباعة ثالثية األب500قيمته )

 .االصطناعي، الطائرات بدون طيار، الواقع االفرتاضي، السيارات ذاتية القيادة(

م حققت الشركة تقدما كبريا يف تنفيذ اسرتاتيجيتها، واالستعداد 2018وهكذا فإنه ميكن القول أنه يف عام 

ة التقنية، وقاعدة العمالء، والعالمة إذ أن أصوهلا، والبنية التحتي، للمستقبل وحتقيق نتائج قوية على املدى القصري

التجارية القوية، واملوارد البشرية املاهرة، والقدرة املالية، وااللتزام بالقيادة، تضعها يف موقع فريد ومتميز لتكون شريكا 

بأن تكون رائدة يف متكني االقتصاد الشركة  اسرتاتيجيا للقطاعات احلكومية واخلاصة واملستهلكني، حيث تلتزم

 ."DARE"رقمي يف اململكة العربية السعودية وباقي االقتصاديات اإلقليمية انطالقًا من إسرتاتيجيتها جترأ ال
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 املوارد البشرية  – د
جمموعة من املبادرات واملشاريع  العمل علىم على 2018البشرية خالل العام  ونشاطات املواردتركزت أعمال 

 شركة وتساهم يف جعلها أكثر متحورًا حولالداث نقلة نوعية يف اعمال إح ستساعدنا علىاالسرتاتيجية واليت 

بادر قطاع املوارد البشرية يف اعداد اسرتاتيجية لنشاط املوارد البشرية تدعم ، حيث عمالؤها ومو فيها على حدًا سواء

ملوارد البشرية وإدخال العمليات اليت تّنظم نشاط ا ةرقمنوتتكامل معها من خالل الرتكيز على  الشركةاسرتاتيجية 

 :أبرزها وكان من واملبادرات أفضل املمارسات الناجحة يف الشركات املتقدمة.  وقد مت إجناز العديد من الربامج

 واعد 

برنامج يلتحق فيه من لديه احتمالية وإمكانية عالية على القيادة، واهلدف من الربنامج هو التأكد من امتالك 

 ضمان استمرار األعمال. الشركة للقدرات اإلدارية ل

 خبري 

 يوفر الربنامج ميزة تنافسية للتطوير املهين يف مسارات ختصصية.  

 احتضان املواهب 

 يوفر الربنامج للخرجيني اجلدد خطة متكاملة للتأهيل والتطوير.

 التدريب التعاوني 

ا تعلمو  أكادمييا ويطلعهم يقدم الربنامج للطالب املختارين من اجلامعات السعودية املميزة الفرصة لتطبيق م

 كذلك على حتديات العمل يف الشركة. 

 التعاقب الو يفي 

 لضمان وجود بدالء قياديني من داخل الشركة للشواغر التنفيذية.  

 التأهيل التنفيذي 

يدعم عملية التعاقب الو يفي مبساعدة التنفيذيني يف إنشاء وجودهم القيادي وإجياد وتطوير العالقات مع أصحاب 

 املصا . 

 بناء وتعزيز السمة الو يفية للشركة  

كأحد  نفسها بالسوقمن تقديم  الو يفية للشركة لتصنيفها ومّتكينها السمةوتهدف هذ  املبادرة اىل بناء وتعزيز 

 .على حتقيق االهداف املنشودة املؤهلة والقادرةالكوادر والشركات اجلاذبة للكفاءات  أفضل

 ساس القدراتبناء مسارات و يفية على أ  
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متكامل للقدرات يشمل القدرات القيادية والفنية والرقمية املنبثقة عن اسرتاتيجية  إطارترتكز هذ  املبادرة اىل بناء 

  اجلديدة للشركة.النمو 

 تفعيل مركز القياس  

ونقل تفعيل مركز القياس من خالل بناء اسرتاتيجية شاملة لتصميم وتطوير ادوات واليات عمل مركز القياس 

طوير املواهب والكفاءات وختطيط مساراتها لتبراجمه من مرحلة التخطيط والتصميم اىل مرحلة التطبيق 

 الو يفية. 

 نظام إدارة وقياس معدالت األداء 

اهتم قطاع املوارد البشرية باملسار التطويري ألداء املو فني حبيث مت انشاء برنامج "قادر" لتطوير ورفع مستوى  -

( 2,574أسهمت إدارة األداء يف ضم )و، املطلوباجية املو فني الذين تقل معدالت أدائهم عن املستوى املو فني وانت

 .تابعة أدائه من خالل نظام األداءمو ف متعاقد وم

 هيكلة العديد من الوحدات التنظيمية 

قبلية واالسرتاتيجية قامت االدارة التنفيذية للشركة بدراسة وتقييم الواقع التنظيمي مبا خيدم التوجهات املست

 :أبرزها وكان من هيكلة العديد من الوحدات التنظيميةوقد مت ، للشركة

 إعادة هيكلة قطاع النواقل واملشغلني -

  هيكلة قطاع التطوير املؤسسي -

 إعادة هيكلة وحدة التقنية والعمليات -

 هيكلة الوحدة التنظيمية ألمن املعلومات -

 ملؤسسيةإعادة هيكلة اإلدارة العامة للجودة ا -

 اعمار املو فنيوخفض متوسط  رفع نسبة السعودة  

والتوجهات االسرتاتيجية  2030يتوافق مع رؤية اململكة  م مبا2018مت العمل على وضع خطط تو يف للعام املالي 

( مو ف من حديثي التخرج يف عام 400)أكثر من  منهم، سعوديمو ف ( 750)أكثر من تو يف ، حيث مت للشركة

مقارنة %( 293نسبة تو يف النساء )، كما زادت م2018%( يف نهاية 90)صل بنسبة سعودة تصل اىل أكثر من ، لتم2018

 .م2018( مو فة يف عام 235)أكثر من حيث مت تو يف م، 2017بالعام 

 التدريب 

عديد من ( متدرب من مو في الشركة، مشلت ال5,349( فعالية تدريبية استفاد منها )908م مت عقد )2018خالل عام 

تدريبية  ( معامل6)تأسيس عدد ، ومت الربامج الفنية التخصصية، والربامج االدارية والشهادات الدولية املتخصصة

تنفيذ عدد من برامج التدريب ، كما مت "الضوئيةااللياف " بأحدث التجهيزات وبالشراكة مع جهات عاملية لتدريب
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( 14,531زية، التدريب االداري، التدريب املتخصص استفاد منها عدد )االلكرتوني والتفاعلي يف جماالت اللغة االجنلي

 .مو ف

 

 برنامج القرض السكين 

مو ف ملنازهلم عن طريق برنامج القرض السكين ( 400) يف متلك ما يقرب من م2018العام ساهمت الشركة خالل 

 .2030د أهم أهداف رؤية اململكة وهي بذلك تدعم جهود اململكة يف رفع نسبة متلك املساكن بني املواطنني كأح

 برامج متكني ودعم املرأة   •

يف دعم املرأة قامت الشركة بدعم مو فاتها األمهات للمساهمة  2030 اململكةرؤية  ومتاشيا معإميانا بأهمية دور املرأة 

ما قامت الشركة يف متكينهم من أداء عملهم بكل يسر وسهولة عن طريق املساهمة يف تكاليف احلضانة ألطفاهلم. ك

إصدار  –احملاضرات  –أيضا بتحمل تكلفة احلصول على رخص القيادة للمو فات عن طريق تغطية رسوم )التدريب 

 .مو فة (50) رخصة القيادة( حيث استفاد من هذ  الربامج

 برامج الدعم املالي للمو فني 

انة الزواج وبرنامج دعم أسر ملو فني املتوفني( هي أربعة برامج )برنامج املنح التكافلية وبرنامج القروض احلسنة وإع

صممت هذ  الربامج لدعم مو في الشركة ممن يواجهون أعباء مالية لدعمهم بقروض حسنة وميسرة أو منحهم 

إعانات مالية غري مسرتدة حسب شروط كل برنامج. بل  عدد املو فني املستفيدين من برامج اإلعانة يف الشركة 

 .مو ف( 1,500) مبختلف أنواعها

 "تستاهل" برنامج عمولة املبيعات •

لعمولة املبيعات يهدف إىل حتفيز مو فني املبيعات ورفع معدالت اإلنتاجية ورضى العميل مبا  "تستاهل"برنامج 

 .( مو ف3000عدد املو فني املستفيدين من الربنامج خالل العام )وبل   ينعكس على أرباح وايرادات الشركة

  االتصاالت السعودية إطالق أكادميية 

الرقمية لتمكني حتويل  اأكادميية االتصاالت السعودية بيئة من الطراز العالي يف القيادة والتكنولوجيوفرت 

من املقرر أن يصبح مسار وإىل شركة رقمية وإنشاء ثقافة رقمية جليلنا احلالي والقادم من القادة.  شركةال

ًدا كمركز للتميز يف جمال التعلم الرقمي، وكذلك لتوفري قيادة أكادميية االتصاالت السعودية مركًزا فري

ى يف الوقت احلاضر لد، واملؤسسات اخلارجية يف اململكة ودول جملس التعاون اخلليجيالتابعة شركات لفكرية ل

 يوداسيت، اإلبداعية،مركز القيادة عدة جهات منها: شراكات اسرتاتيجية مع  أكادميية االتصاالت السعودية

جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  شراكات قادمة معجوجل وشركة ، واخلرييةمسك ؤسسة م

 وامربيال كوليدج يف لندن.
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 الرعايات الرياضية  – هـ

 أكرب منصة خالل من الرياضي واحملتوى الرياضية الرعايات جمال يف ريادتها م 2018خالل عام  واصلت الشركة

 .)دوري بلس( املنطقة يف ضيالريا للمحتوى رقمية

 :احمللي الصعيد على

 القدم لكرة العربي السعودي االحتاد رعاية. 

 السعودي احملرتفني دوري رابطة رعاية. 

 الشريفني احلرمني خادم كأس مسابقة رعاية. 

 دوري STC سنة 14 حتت. 

 القدم لكرة السعودي العربي باالحتاد احلكام جلنة رعاية. 

  سعوديةال املنتخبات رعاية. 

 :الدولي الصعيد على

 االسباني مدريد ريال نادي رعاية. 

 اإلجنليزي يونايتد مانشسرت نادي رعاية. 

ألكرب  الوصول من السعودية املنتخبات متكنت حيث الوطن رياضة دعم يف وملموس كبري دورا للشركة وكان

 روسيا. يف العامل كأس شاركة يف بطولةامل من القدم لكرة األول السعودي املنتخب متكن فقد العاملية، احملافل

اجلائزة  ،العام قارة آسيا خالل مستوى على فضيتني جائزتني علىتثمينا لتميز الشركة بدعمها للرياضة، حازت و

 .تطبيق رياضي "دوري بلس" أفضل جائزةالثانية و التحدي" للناشئني "عيش رياضي حدث أفضلاألوىل 

الشركة  رعت حيث القدم كرة جمال يف واملوهوبة الناشئة السعودية ألجيالا تطوير برنامج هو "التحدي عيشو"

اشئ ن  4000 عن ما يزيد مبشاركة الرباعم فئة يستهدف قدم كرة دوري القدم لكرة السعودي االحتاد مع بالتعاون

خالل  نايتديو ومانشسرت مدريد ريال ألكادميييت العبًا 40 الشركة وابتعثت .اململكة مناطق مجيع مستوى على

وتوسيع  ذاتيا لتطويرهم يومية عمل ورش اىل باإلضافة الكروية، واالساسيات املهارات لتعليمهم الصيف عطلة

 .مدريد وريال يونايتد مانشسرت مدربي قبل من البطولة هذ  من اختيارهم مت والذين مداركهم،

ي ميكن املشاهد من مشاهدة احصائيات يعترب التطبيق الوحيد يف منطقة الشرق االوسط الذفدوري بلس" " اما

ثم العودة ملشاهدة البث  ،للعودة ملشاهدة اي حدث ياتواستخدام شريط االحداث الرئيسية للمبار ،مباشرة ياتاملبار

وقت. وال يقتصر دوري بلس على البث املباشر للمباريات حيث يعد من اقوى مصادر االخبار والفيديوهات  باياملباشر 

الرياضة السعودية ويعمل دائما فريق احملتوى الرياضي يف دوري بلس لتوفري كل ما حيتاجه املتابع اليت تتعلق ب
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حصل "دوري بلس" على ثقة املتعاملني وعشاق الكرة السعودية حيث مت حتميل وقد للرياضة السعودية يف مكان واحد. 

تعود ملكية وإدارة دوري بلس إىل شركة ومليون حتميل.  5التطبيق يف مجيع متاجر التطبيقات الذكية ما يقارب 

  .إنتيغرال

 املسؤولية االجتماعية –و 

تسعى الشركة ملواصلة مسريتها الرائدة كقائدة جملال االتصاالت وتقنية املعلومات باململكة مع حرصها على االرتقاء 

م ، واليت 2017بدأتها يف نهاية عام بأعماهلا ومبادراتها لتكون متوافقة مع رحلة االستدامة والتأثري االجتماعي اليت 

توجتها باتفاقية اسرتاتيجية مع مؤسسة امللك خالد اخلريية لتعظيم أثر برامج املسؤولية االجتماعية للشركة، 

، ومت اعتماد اسرتاتيجية االستدامة من جملس اإلدارة واطالقها يف إىل التأثري املستدام وقياس األداء غري املاليو

، وتعترب هذ  االتفاقية رافدا مهما لالستفادة من  2030ع تهيئتها لتكون منسجمة مع رؤية اململكة م م2018ديسمرب 

وكذلك االستفادة من التنافسية املسؤولة للشركات جمال يف اخلريية مؤسسة امللك خالد  ثراء اخلربات لدى 

 باململكة. يف القطاع غري الرحبيلديها لقوية اعالقات تنوع ال

منها حتليل الوضع القائم وتقييم أثر الربامج وتنفيذ املبادرات االجتماعية ، مراحلة االتفاقية أربع تشملوهذا  

رتمجتها لاسرتاتيجية شركة االتصاالت السعودية  تنفيذكما تتضمن إحدى املراحل العمل على  وتطويرها.

 الواقع. على أرض تنموية مشاريع ك

ريادية يف جماهلا ، ا شركة نقيادة التحول الرقمي جملتمعنا من خالل كونيربز يف باالستدامة  الشركة إن التزام

فقد حتولنا من ثقافة الدعم والرعاية املباشرة اىل التمكني وفتح نوافذ أمل جديدة لتحقيق التطلعات وتعظيم أثر 

معنا ومو فينا الربامج ونتائجها، ومتكني التقنية من خدمة مشاريع االستدامة، مع تأكيد التزامنا جتا  جمت

وقصص جناحها  الشركة جهودوأعمالنا عرب ابراز ثقافة االستدامة واملمارسات املستدامة يف عملياتنا  غرسو

واالقتصادية، اعتمادا على ركائز التنمية املستدامة بأبعادها البيئية واالجتماعية مسرية وإسهامها يف حتقيق 

 اسرتاتيجية االستدامة األربعة وهي :

 من خالل التقنية. *التواصل

 *تنمية القوى العاملة ورفاهيتها.

 *املمارسات التجارية.

 *ابتكار حلول رقمية للمستقبل.
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وذلك وفق حماور  2018عام الالكثري من اإلجنازات يف جمال املسؤولية االجتماعية خالل شركة تنفيذ الواستطاعت  

 وهي:خطتها يف هذا اجملال 

    .االستثمار االجتماعي، وكني املرأة، ومتمتكني الشباب، ومتكني التقنية

 االستثمار االجتماعي 

  وتهدف املؤسسة اىل نشر وتعزيز قيم  ريال،املساهمة السنوية يف مؤسسة "سعفة القدوة احلسنة" مببل   مليون

ملتعلقة وأن تكون مبثابة مرجع وطين للمعرفة واخلربة يف املواضيع ا اجملتمع،الشفافية والنزاهة والعدالة يف 

 والنزاهة ومكافحة بالشفافية والنزاهة، وإجراء أحباث ودراسات موسعة يف اجملاالت ذات الصلة بالشفافية

 .الفساد

  من مساندة الشركة للفعاليات  انطالقا 33الـ رعاية املهرجان الوطين للرتاث والثقافة باجلنادرية يف دورته

 .تماعي للمملكةالوطنية واملساهمة يف احلفا  على املوروث االج

  تنفيذ برنامج تأهيل االطفال زارعي قوقعة االذن بالتعاون مع اجلمعية السعودية ملرتمجي لغة اإلشارة لتنمية

 مهارات النطق والتخاطب هلم وذلك يف أحد املراكز الطبية املتخصصة بالرياض 

  كة لصا  املرضى املنومني وعدد من مناطق اململ للشركة لتربع بالدم يف املركز الرئيسيلاقامة محالت

  .باملستشفيات احلكومية

 محالت يف قنوات التواصل االجتماعي للشركة بهدف التوعية والتثقيف اجملتمعي يف االيام عدة  إطالق

 - مكافحة التدخني - عصا البيضاءال - تطوعال -عاقة اإل - ملرأةا -السكر  -اإلشارة لغة العاملية: 

 السرطان.  –م يوم األ –العمل اإلنساني 

  بادرت الشركة بتبين دورات تعليم الربجمة للمكفوفني بالتعاون مع مجعية املكفوفني بالرياض ومجعية

احلاسبات السعودية واهلادفة اىل تأهيل عدد من الكفيفات يف علم برجمة احلاسب االلي مع تقييم 

مهم وتؤهلهم لدخول سوق العمل عرب التطبيقات املوجودة أو العمل على انشاء تطبيقات حديثة مبتكرة ختد

 والتعاون.وفق أساليب مبنية على مبادي الثقة واإلبداع  تصميم وبناء التطبيقات،

 مبادرة كرياثون اخلري بالتعاون مع "تسامي لريادة األعمال االجتماعية" بهدف متكني اجلهات  تنظيم

طالبا  200يف ذلك. وشارك به أكثر من اخلريية وتعزيز قدراتها عرب اعداد وصياغة حمتوى ابداعي يسهم 
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متعددة وحبضور ناشطني يف اجملالني اخلريي  وميثلون ختصصاتوطالبة من خمتلف اجلامعات باململكة 

 ملسؤولي عدد من اجلمعيات اخلريية. واالجتماعي إضافة

 مناء املدن الذي انعقد نظمه املعهد العربي إل رعاية مؤمتر املشروعات الصغرية واالسر املنتجة يف املغرب والذي

  .مبشاركة من املتخصصني بدعم املشروعات الصغرية واألسر املنتجة

  تطبيق بناء وتصميم املساهمة يفThe Cliniciansمن االطباء السعوديني، وهدفه  بالتعاون مع جمموعة

نهم ليسهم يف والنقاش يف تشخيصها وتسهيل تبادل املعرفة بي التواصل بني األطباء لعرض احلاالت الطبية

 اململكة.مستوى جودة الرعاية الصحية يف ورفع  حتسني مستوى تشخيص احلاالت الطبية

  يف صناعة   "واعد"برنامج القيادات مت تنظيم لقاء عن  لحوار الوطينامللك عبدالعزيز لبالتعاون مع مركز

ة للحديث عن تعزيز بناء مبشاركة عدد من قيادات الشرك ،القادة يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات

القدرات الوطنية املستدامة وتبادل اخلربات واملعارف وحضر  عدد من املتخصصني يف املوارد البشرية 

 واملهتمني .

  دعم احلملة اخلليجية  للتوعية ل املركز اخلليجي ملكافحة السرطان: شاركت الشركة مع 40*  40فعالية

 لسرطان. لبالسرطان بالتزامن مع اليوم العاملي 

  اجملتمعية منها:بادرات والربامج ؤمترات واملعدد من امل رعايةاملساهمة يف 

 .املؤمتر الدولي الثالث خلرباء اإلعاقة -

 .برنامج خري السعودية -

 .KKFبناء قدرات وتعظيم برامج املسؤولية االجتماعية لالتصاالت  -

 اكادميية أرامكو. -

 .دعم ومتكني اجلمعيات اخلريية املتخصصة -

 .م وحدة الرسومات البارزة جبمعية كفيفدع -

 .االلكرتوني املقدم للجمعيات الغري رحبية ERPنظام  -

 .متكني االتصاالت لتكون بيئة شاملة لفأشخاص ذوي اإلعاقة -

 .مؤمتر قمم الشرق االوسط لشبكات التواصل االجتماعي -

 .مشروع تطبيق الباركود للجمعية -



  

 

43 
 

م2018لعام  السعودية االتصاالتالتقرير السنوي لشركة    

 

 . "أهًلا بالغالنياإلعاقة "ص ذوي رعاية املهرجان الوطين الرتفيهي لفأشخا -

 يف مجعية اسر التوحد بالشرقية. طفال التوحدتعليمية ألوجتهيز فصول تربوية  املساهمة يف -

االتصاالت وتقنية املعلومات بهدف نشر املعرفة  واليت أطلقتها وزارة مبادرة "العطاء الرقميدعم ورعاية  -

متخصص  14000مبشاركة أكثر من  التقين العربي وىوإثراء احملت ،الرقمية بني اجملتمعات العربية

 .ومتخصصة، كما مت إطالق منصة خاصة بالعطاء الرقمي

 بالتعاون مع اجلمعية السعودية للغة اإلشارة. قاموس إشاري تعليمي لفأطفالاملساهمة يف دعم إطالق  -

 .نية بكفاءة لتحقيق أهدافهاتمكني املنظمات غري الرحبية من استخدام التقدعم مبادرة التقنية املباركة ل -

 متكني املرأة 

  املشاركة يف ملتقى املرأة يف قطاع التقنية واالتصاالت والذي تنظمه وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات

 باململكة."سيدة من املهتمات باجملال التقين  400مبركزها الرئيسي بالرياض حبضور أكثر من" 

  قيادة السيارة وزيادة الوعي بقواعد السالمة ادفة اىل متكني املرأة من اهلفعالية "توكلي وانطلقي" إطالق

  ة.يف سياق دعم الشركة لتنفيذ األمر السامي بالسماح لقيادوذلك املرورية، 

 متكني الشباب

   لصا  معهد ريادة األعمال الوطين، وهو تنظيم وطين مؤسسي مستقل سنويا مليون ريال  6املساهمة مببل

الراغبني يف  لتمكنيسس مببادرة من وزارة الطاقة واملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين، غري رحبي ُأ

 10وقد أمثر عن افتتاح أكثر من  ،ممارسة العمل احلر وأصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة من اجلنسني

 التأسيس.آالف مشروع منذ 

  مسك" بهدف حتقيق التبادل املعريف  خلرييةمع مؤسسة األمري حممد بن سلمان اعقد شراكة اسرتاتيجية"

اجملتمع يف  وبهدف إثراءوتوطني القدرات ومتكني الشباب والشابات يف جمال تقنية املعلومات واالتصاالت 

اإلبداع التقين  أساسية:جماالت  (4من خالل ) ،2030اململكة، وتعزيز دور املرأة، ومبا حيقق أهداف رؤية اململكة 

  .الربامج التدريبية -املنح الدراسية  -صل اجملتمعي التوا -والرقمي 

  متكني رواد األعمال عرب حاضنة برنامجInspireU  وتقديم أفضل اخلدمات واالستشارات واحللول التقنية

مشروعا ناجحا باستثمارات  28ووصل عدد املشاريع اليت مت اطالقها  احملتضنة،للمساعدة يف اختيار املشاريع 

  .مليون ريال 34 تصل قيمتها اىل
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 كني التقنيةمت

 "وهي من احللول التقنية هلذ  اجلهات، للجهات اخلريية باململكة  خدمة "التربع عرب الرسائل النصية

 جهة خريية. 288املستفيدين منها  عدد وبراجمها، ووصلمشاريعها  الستدامة

  االمان  لربنامج ملشاريع الرائدةوالذي يعد أحد ا 116111الدعم الفين لربنامج خط "مساندة الطفل" رقم

 ، ليكون قناة تواصل سهلة وميسرة للمستفيدين من خدمات اخلط.باململكةاالسري الوطين خلدمة الطفولة 
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  خدمة حجاج بيت اهلل احلرام -ز 

لشبكات اجلوال  حترص االتصاالت السعودية على تقديم أفضل اخلدمات حلجاج بيت اهلل احلرام وتنشر خدماتها

ركزت الشركة على رفع الطاقة االستيعابية للشبكة يف موسم حيث والبيانات واهلاتف جبودة عالية وسرعات قياسية، 

كما  لضمان مترير مجيع املكاملات الصادرة من اململكة إىل مجيع دول العامل وفق انسيابية عالية. ،هـ 1439حج عام 

مما % مقارنة مبوسم حج العام املاضي، 27جاوز نصف املليون دائرة دولية بنسبة عدد دوائر الربط الدولية لتترفعت 

حركة املكاملات الصوتية بني اململكة ومجيع دول العامل، مع الرتكيز على دول العامل اإلسالمي اليت  ساهم بدعم

ة واملدينة املنورة واملشاعر تشهد يف فرتة موسم احلج زيادة يف حركة املكاملات من خالل ضيوف الرمحن يف مكة املكرم

 .املقدسة

ويف ساعات ذروة يف تاريخ املشاعر املقدسة خالل يوم الرتوية يف مشعر منى  الشركة خالل موسم احلج أعلىسجلت و

إذ جتاوزت حركة املشاعر  ،يوم عرفات وخالل ساعات املبيت مبزدلفة جبانب أرقام مميزة يف نقل حركة البيانات وقفة

% عن نفس الفرتة من العام 34تريا بايت خالل ساعة الذروة يف يوم الرتوية بنمو قدر   7,2العام أكثر من املقدسة هذا 

 . كأعلى ساعة مشغولية بيانات يف تاريخ املشاعر املقدسة ،املاضي

يوم  % عن العام املاضي يف160من  أكثركما مت رفع نقل البيانات عرب شبكة اجليل الرابع يف ساعات الذروة اىل  

% عن 9ويعزى هذا النمو إىل ارتفاع عدد مستخدمي شبكة االتصاالت السعودية من ضيوف الرمحن بنمو جتاوز  ،عرفة

ورغم االرتفاع الكبري يف حجم احلركة إال أن كافة مؤشرات حركة اخلدمات سجلت جودة تفوق ، العام املاضي

 نظريتها خالل نفس الفرتة من العام املاضي.

نجاح احلملة الوطنية لتوعية ضيوف الرمحن بالتعاون مع امارة منطقة مكة املكرمة باملشاركة ب وساهمت الشركة

كبريًا، حقق جناحًا أقيم خالل العام والذي  "هاكاثون احلج" كما دعمت الشركة"احلج عبادة وسلوك حضاري"، 

ملة مع القطاعات املعنية باحلج الشركة جبهود متكا، وشاركت السيما مع دخوله موسوعة غينيس لفأرقام القياسية

 . اخلاصة بالشركة "العامل يف قلب اململكة" والذي كان امسًا لشبكة اجلوال هـ 1439يف دعم شعار حج 

يف املشاعر املقدسة على ضمان كفاءة شبكة االتصاالت  االتصاالت السعوديةمل يقتصر دور مو في ومن جهة أخرى 

الشركة يف  مبادراتتفيدة، بل تعدى ذلك إىل تبين مهام تطوعية ضمن لضيوف الرمحن وخمتلف القطاعات املس

املسؤولية االجتماعية، إذ تشرف فريق للعمل التطوعي من الشركة بتوزيع ماء سقيا والوجبات اخلفيفة حلجاج بيت 

 اهلل احلرام.
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 ثانيًا : جملس إدارة الشركة 
  تنفيذيةواإلدارة ال وتصنيف أعضائهجملس اإلدارة وجلانه تكوين 

عدد أعضاء جملـس إدارة الشـركة بتسـعة أعضـاء، وهـو مـا يتوافـق مـع الئحـة حوكمـة           للشركة النظام األساس  حدد

يف  الـيت بـدأت   السـابعة  جملس إدارة جديد للدورةم 2018يف عام انتخب الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية، وقد 

يف دورتـه   قائمـة بأمسـاء أعضـاء جملـس إدارة الشـركة      ةول التاليااجلدوتبني ، ميالدية م وملدة ثالث سنوات28/4/2018

داخــل اململكــة  ، وعضــويتهم يف جمــالس اإلدارة يف الشــركات املســاهمة املدرجــة يف الســوق املاليــة وغــري املدرجــة  الســابعة

 وخارجها.

 أعضاء جملس اإلدارة وجلانه وتصنيف عضويتهم

 

 

 

 

 

 الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية  لعمليةالخبرات ا المؤهالت العلمية العضوية االسم م
تصنيف 
 العضوية

1 
صاحب السمو الملكي األمير/محمد بن 

 خالد العبدهللا الفيصل

 رئيس مجلس اإلدارة  •
 اللجنة التنفيذية  •
 لجنة االستثمار •

 ماجستـــــيـــــــر إدارة األعـمــــال
 26المصرفي واإلداري لمدة  األعمالخبرة في 

 سنة
وعة الفيصلية رئيس مجم

 القابضة
نائب رئيس مجموعة 

 الفيصلية القابضة
 مستقل

 الدكتور/خالد بن حسين بياري 2
 نائب رئيس مجلس اإلدارة  •
 اللجنة التنفيذية •

 دكتــــــوراه هندسة كهربائية

استاذ مشارك جامعة الملك فهد للبترول  •
 سنة 12والمعادن لمدة 

 سنة23خبرة في األعمال اإلدارية لمدة  •
 

ساعد وزير الدفاع للشؤون م
 وزارة الدفاع –التنفيذية 

الرئيس التنفيذي لشركة 
 االتصاالت السعودية

غير 
تنفيذي/غير 

 مستقل

 األستاذ/ محمد بن طالل النحاس 3
 عضو مجلس اإلدارة •
 لجنة االستثمار •

 بكالوريوس المحاسبة
المصرفي وتطوير األعمال  األعمالخبرة في 

 سنة 32لمدة  واإلدارة
 افظ المؤسسة العامة للتقاعدمح

 

مدير شبكة الفروع 
 بمصرف اإلنماء

 

غير 
تنفيذي/غير 

 مستقل
 شريفإبراهيم األستاذ/راشد بن  4

 عضو مجلس اإلدارة •
 لجنة االستثمار •

 ماجستير  إدارة أعمال
خبرة في األعمال المصرفية واإلدارية لمدة 

 سنة19

رئيس اإلدارة العامة 
 -لالستثمارات السعودية

 دوق االستثمارات العامةصن

الرئيس التنفيذي لشركة 
 الرياض المالية

غير 
تنفيذي/غير 

 مستقل
 األستاذ/ سانجاي كابور 5

 عضو مجلس اإلدارة •
 اللجنة التنفيذية  •

 مستشار سنة 12خبرة في األعمال اإلدارية لمدة  ماجستير  إدارة أعمال
رئيس مجلس تنفيذي 

 في ماكروماكس

غير 
تنفيذي/غير 

 مستقل
 األستاذ/ روي تشيستنت 6

 عضو مجلس اإلدارة •
 لجنة االستثمار •

 سنة 31خبرة في األعمال اإلدارية لمدة  ماجستير  إدارة أعمال
رئيس مجلس إدارة شركة 

 االتصاالت الكبرى
 

نائب الرئيس التنفيذي 
 لالستراتيجية

 شركة فرايزون

غير 
تنفيذي/غير 

 مستقل

 لقاضيإبراهيم بن عبدالرحمن ا الدكتور/ 7
 عضو مجلس اإلدارة •
 لجنة المراجعة •
  اللجنة التنفيذية •

 دكتوراه الهندسة الكهربائية
 

 أستاذ هندسة االتصاالت بجامعة الملك سعود •
 سنة 26لمدة 

االتصاالت والمعلوماتية سنة خبرة في  سنة 35 •
من أدارة المخاطر وإوالتخطيط االستراتيجي و

 المعلومات

 مستشار حر
 كبير المستشارين في

هيئة االتصاالت وتقنية 
 المعلومات

 مستقل

 ياسين الخياريبن األستاذ/ أسامة  8
 عضو مجلس اإلدارة •
 لجنة الترشيحات والمكافآت •

 ومستشار مستقل –متقاعد  سنة25لمدة  هاإلداري األعمالخبرة في  بكالوريوس بحوث عمليات
المدير العام ورئيس 

القطاع الحكومي شركة 
 اكسنتشر

 مستقل

 ستاذ/ احمد بن محمد العمراناأل 9
 عضو مجلس اإلدارة •
 لجنة الترشيحات والمكافآت •

 سنة18خبره في تقنية المعلومات لمدة  ماجستير علوم الحاسب اآللي
مساعد محافظ المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية لتقنية 
 المعلومات

مدير عام إدارة البنية 
األساسية لتقنية 

 المعلومات
ة المؤسسة العام

 للتأمينات االجتماعية

غير 
تنفيذي/غير 

 مستقل
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 أعضاء جلان جملس اإلدارة اخلارجيني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية  الخبرات العملية المؤهالت العلمية العضوية االسم م
تصنيف 
 العضوية

 دكتوراه الميكانيكا التطبيقية لجنة المراجعة الدكتور/ خالد بن داود الفداغ 1
في التدقيق  اإلدارية في األعمال برةخ

 في شركة ارامكو السعودية
 المدقق العام ألرامكو متقاعد من أرامكو السعودية

عضو 
 خارجي

 محاسبة بكالوريوس لجنة المراجعة األستاذ/ خالد بن عبدهللا العـنقـري 2
   خبرة في األعمال اإلدارية 

 التدقيق  في  

مدير عام مؤسسة بابل الخير 

 جارة والعقاراتللت

رئيس الخدمات المصرفية 

الخاصة، ومدير منتجات 

برنامج اإلقراض والهبات 

المصرفية الخاصة في 

 مجموعة سامبا المالية

عضو 
 خارجي

 لجنة المراجعة األستاذ/ مدحـت بن فــريـد توفـيق 3
ماجستير برنامج سيتي بنك آسيا 

 والمحيط الهادي
 خبرة في األعمال اإلدارية

 التدقيق، وإدارة المخاطرفي    

مؤسس شركة لالستعانة 

بمصادر خارجية باسم 

IRSAA لحلول األعمال 

تتولى مسؤولية إدارة المخاطر 

 والتدقيق الداخلي

 مدير حسابات

 في مجموعة سامبا المالية

عضو 
 خارجي

 ماجستير العلوم المالية اللجنة التنفيذية األستاذ/ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ 4
ة في عمليات االستثمار خبر

 المصرفي

نائب رئيس إدارة االستثمار 

السعودي بصندوق 

 االستثمارات العامة

االستثمار  -نائب الرئيس

شركة السعودي  -المصرفي

 الفرنسي كابيتال

عضو 
 خارجي

 تصاالتخبرة في قطاع اال بكالوريوس الهندسة الكهربائية اللجنة التنفيذية المهندس/ ناصر بن سليمان الناصر 5
 الرئيس التنفيذي

 لشركة االتصاالت السعودية

الرئيس التنفيذي للعمليات 

في شركة االتصاالت 

 السعوية

عضو 
/ خارجي
 تنفيذي

 األستاذ/ جون براند 6
لجنة الترشيحات 

 والمكافآت

ماجستير االقتصاد التجاري  

ماجستير قانون األعمال 

 ماجستير القانون الخاص

 داريةخبرة في االستشارات اإل
 شركتهمستشار مستقل في 

 االستشارية القيادية

شريك رئيسي في شركة 

Egon Zender 

عضو 
 خارجي

 األستاذة/ هدى بنت محمد الغصن 7
لجنة الترشيحات 

 والمكافآت
 الموارد البشريةخبرة في  ماجستير إدارة األعمال

مدير تنفيذي لعالقات 

الموظفين والتدريب في شركة 

 أرامكو

امة للتدريب المدير الع

 ، في شركة أرامكووالتنمية

عضو 
 خارجي

 ماجستير إدارة األعمال لجنة االستثمار مازن بن أحمد الجبيراألستاذ/  8
خبرة في إدارة عدد من 

 الشركات

العضو المنتدب لشركة 

 جوارس

نائب الرئيس التنفيذي 
 لشركة أموال الخليج

عضو 
 خارجي
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 أعضاء اإلدارة التنفيذية

 

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

 موبايليشركة  الرئيس التنفيذي للعمليات الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت السعودية بكالوريوس هندسة كهرباء م. ناصر بن سليمان الناصر  1

 فوداونشركة  مدير إدارة المنتجات االستهالكية العالمية  النائب األعلى للرئيس لوحدة المستهلك عمالماجستير إدارة ا أ. شنك اوزير سيردار 2

 سيسكوشركة  الرئيس التنفيذي  النائب األعلى للرئيس لوحدة األعمال دكتوراة هندسة حاسب د. طارق بن محمد عناية 3

 االتصاالت السعوديةشركة  نائب الرئيس لقطاع المالية للمالية الرئيس التنفيذي ماجستير محاسبة أ. أمين بن فهد الشدي 4

 االتصاالت السعوديةشركة  نائب الرئيس لوحدة النواقل والمشغلين نائب الرئيس لقطاع الحوكمة والشؤون التنظيمية دكتوراة هندسة اتصاالت د. حمود بن محمد القصير 5

 NUPCOشركة  الرئيس التنفيذي  نائب الرئيس لقطاع المشتريات وخدمات الدعم تبكالوريس نظم معلوما م. عماد بن عودة العودة 6

 Group CFO Mountain Partners AG رئيس العمليات االستراتيجية ماجستير جغرافية جيرمي سيل  7

 االتصاالت السعوديةشركة  ادارة تصميم الشبكاتمدير عام  نائب الرئيس لقطاع البنية التحتية بكالوريوس هندسة كهرباء م. عبدهللا عبدالرحمن الزمامي 8

 موبايليشركة  رئيس عمليات التقنية  النائب األعلى للرئيس للتقنية والعمليات بكالوريوس هندسة حاسب م. هيثم بن محمد الفرج 9

 االتصاالت السعوديةشركة  نية المعلوماتمدير عام األنظمة لتق نائب قطاع التطبيقات ماجستيرهندسة حاسب آلي أ. عبدهللا بن محسن العويني 10

 فيفا الكويتشركة  رئيس العمليات المالية  نائب الرئيس لقطاع المراقبة والتقارير المالية بكالوريوس محاسبة أ. عبدالعزيز بن عبدهللا القطعي 11

 االتصاالت السعوديةشركة  مدير عام حلول خدمات الشبكة ات بوحدة االعمالنائب الرئيس لقطاع مبيعات الشرك ماجستير حاسب آلي م. محمد بن عبدالعزيز الحقباني 12

 سيسكو سيستمشركة  المدير االقليمي األول  نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والشركات بكالوريوس حاسب آلي أ. رياض بن سعيد معوض 13

 االتصاالت السعوديةشركة  مدير عام تجارب العمالء اكز العناية بالعمالءنائب الرئيس لمر بكالوريوس نظم معلومات أ. رياض بن حمدان العنزي 14

 االتصاالت السعوديةشركة  مدير عام التشغيل وآداء العمليات الدولية نائب الرئيس لعمليات االستثمار ادارة اعمال ماجستير م. معيض بن هويج اليامي 15

 االتصاالت السعوديةشركة  مدير عام تخطيط الموارد البشرية والتطوير التنظيمي نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية بكالوريوس هندسة نظم م. أحمد بن مسفر الغامدي 16

 سيسكوشركة  الرئيس التنفيذي  نائب قطاع تنفيذ االستراتيجية والشؤون التنفيذية ماجستير ادارة اعمال م. محمد بن عبدهللا العبادي 17

 Chief Operating Officer Saudi Kuwait Finance نائب الرئيس لقطاع التطوير المؤسسي دكتوراة تقنية معلومات لسليمانمحمد حمد عبدهللا ا 18

Officer 

الشركة العربية لخدمات االنترنت  الرئيس التنفيذي  نائب للرئيس لقطاع تطوير االعمال بكالوريوس تقنية معلومات أ. سلطان بن حسن بن سعيد 19
 إس تي سي( حلول )

الشركة العربية لخدمات االنترنت  مستشار نائب الرئيس لقطاع التحليل والبيانات المؤسسية دكتوراة تقنية معلومات د. خالد بن منصور البراك 20
 إس تي سي( حلول )

 رسفايشركة  مدير المكتب التجاري نائب الرئيس لقطاع التسويق ماجستير ادارة اعمال أ. ماركوس جولدير 21

 Etisalat, UAE نائب الرئيس إلستراتيجية التسعير والحوافز نائب الرئيس لقطاع األعمال المالية ماجستير ادارة مالية أ. وجناند ارنست فان تيل 22

 Vertiv Cmpany Managing Director Northern نائب الرئيس لوحده النواقل والمشغلين بكالوريوس علم نفس أ. االن فرانسيس ويالن 23

Europe Vertiv 

 االتصاالت السعوديةشركة  مدير عام مراجعة انظمة المعلومات والشبكة رئيس المراجعة الداخليه ماجستير ادارة تنفيذية أ. عبد هللا بن صايل العنزي 24

 MBA - Management عاطف أحمد 25

of Technology لهيكلية التقنية المؤسسية  نائب الرئيس Vice President Wireless  Freedom Mobile  &

Shaw Communication 

 Group chief  operation officer LAP GreenN – Dubai نائب الرئيس لقطاع الشؤون االستراتيجية  ماجستير ادارة اعمال ديمتريوس لولياس 26

 Vice President   IE Corporate Learning عميد اكاديمية شركة االتصاالت السعودية بكالوريوس هندسة طيران رأفت باري مالك 27

Alliance 

الشركة الوطنية السعودية للنقل  رئيس المالية   نائب الرئيس لقطاع مالية الشركات ماجستير محاسبة علي عبدهللا حميد الفقيه الحربي 28
 البحري )البحري(

 االتصاالت السعوديةشركة  مدير عام عمليات خدمة العمالء لقطاع التشغيل نائب الرئيس  بكالوريوس هندسة كهربائية بدر عبدهللا سليمان اللهيب 29

 مدير عام مبيعات قطاع األعمال نائب الرئيس لقطاع مبيعات الشركات بوحدة األعمال ماجستير اتصاالت م. آنف بن أحمد أبانمي 30
  االتصاالت السعوديةشركة 
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 وًاأمساء الشركات اليت يكون عضو جملس اإلدارة عض

 أو من مديريهاوالسابقة  يف جمالس إدارتها احلالية

 

1 

صاحب السمو الملكي األمير/محمد بن 
 خالد العبدهللا الفيصل

رئيس مجلس اإلدارة، رئيس اللجنة 
 التنفيذية، رئيس لجنة االستثمار

 م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 

 في مجالس إدارتها
 مديريها) الحالية ( أو من 

 مقرها
 الكيان القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساهمه 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/مساهمه غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية 

 محددة / ....(

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

 مساهمة مغلقة  ✓ شركة أودي كابيتال مساهمة مدرجة  ✓ شركة االتصاالت السعودية 1

 _ _ _ _ مساهمة مغلقة  ✓ مجموعة الفيصلية 2

     مساهمة مغلقة  ✓ شركة الخزامى 3

     مة مغلقةمساه  ✓ جي بي مورجان السعودية 4

 

2 
 الدكتور/خالد بن حسين بياري

، عضو اللجنة المجلس نائب رئيس
 التنفيذية 

 م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 

 في مجالس إدارتها
 ) الحالية ( أو من مديريها

 مقرها
 الكيان القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساهمه 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/مساهمه غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية 

 محددة / ....(

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

 مساهمة مدرجة  ✓ شركة االتصاالت السعودية 1
)فيفا  شركة االتصاالت الكويتية

 الكويت(
 مساهمة مدرجة ✓ 

 مساهمة مدرجة ✓  شركة االتصاالت التركية _ _ _ _ 2

3  
  

 ذات مسؤولية محدودة ✓  شركة أوجيه تيليكوم 

4     
 الشركة العربية لخدمات االنترنت

 )حلول إس تي سي(
 ذات مسؤولية محدودة  ✓

 ذات مسؤولية محدودة  ✓ شركة سفاير المحدودة     5

 شركة الخليج لإلعالم الرقمي     6
 

 ذات مسؤولية محدودة ✓
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3 
 ستاذ/ محمد بن طــــالل النحاساأل

 عضو لجنة االستثمار

 م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 

 لس إدارتهافي مجا
 ) الحالية ( أو من مديريها

 مقرها
 الكيان القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساهمه 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/مساهمه غير 
ة/ ذات مسؤولية مدرج

 محددة / ....(

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

 مساهمة مدرجة  ✓ شركة االتصاالت السعودية 1
 شركة طيبة القابضة 
  ✓ عضو مجلس اإلدارة 

 مدرجة

2 
 إدارة المؤسسة العامة للتقاعد

 عضو مجلس إدارة 
 غير مدرجة  ✓ السياحية السعوديةشركة الشيكات  غير مدرجة  ✓

3 
الشركة السعودية للصناعات 

 األساسية )سابك( 
 عضو مجلس إدارة 

✓  
 مدرجة

_ _ _ _ 

4 
 بنك الرياض

 عضو مجلس اإلدارة 
✓  

     مدرجة

5 
المؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية
 عضو مجلس اإلدارة

 غير مدرجة  ✓
    

6 
ي إدارة المركز الوطن

 للتخصيص
 عضو مجلس اإلدارة 

 غير مدرجة  ✓
    

7 
الشركة الدولية لمشاريع الطاقة 

 والمياه اكواباور
 عضو مجلس اإلدارة 

 غير مدرجة  ✓

    

8 
 ASMAأسماء كابيتال 

Capital 
 رئيس مجلس اإلدارة 

 غير مدرجة ✓ 

    

9 
 شركة االستثمارات الرائدة

 رئيس مجلس اإلدارة 
 مدرجةغير   ✓

    

10 
 شركة رزا العقارية

 رئيس مجلس اإلدارة 
 غير مدرجة  ✓

    

11 
الشركة التعاونية لالستثمار 

 العقاري 
 رئيس مجلس اإلدارة 

 غير مدرجة  ✓
    

 
 
 
 
 

4 
 األستاذ/راشد بن ابراهيم شريف

 عضو لجنة االستثمار

 م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 

 مجالس إدارتهافي 
 ) الحالية ( أو من مديريها

 مقرها
 الكيان القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساهمه 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/مساهمه غير 
درجة/ ذات مسؤولية م

 محددة / ....(

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

 مساهمة غير مدرجة  ✓ شركة رؤى المدينة القابضة مساهمة مدرجة  ✓ شركة االتصاالت السعودية 1

  ✓ شركة تحكم االستثمارية مساهمة مدرجة  ✓ البنك االهلي التجاري 2
 غير مدرجةمساهمة 

  أكور إنفستجمموعة  3
✓ 

 مساهمة غير مدرجة
 شركة الرياض المالية

 الرئيس التنفيذي
 مساهمة غير مدرجة  ✓

4 
شركة إدارة وتطوير مركز 

 الملك عبدهللا المالي 
 _ _ _ _ مساهمة غير مدرجة  ✓

   مساهمة مدرجة  ✓ الشركة السعودية للكهرباء 5
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5 
 تاذ/ سانجاي كابوراألس

 عضو اللجنة التنفيذية 

 م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 

 في مجالس إدارتها
 ) الحالية ( أو من مديريها

 مقرها
 الكيان القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساهمه غير 

مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة / 

).... 

أسماء الشركات التي يكون عضو 
اً في مجالس مجلس اإلدارة عضو

 إدارتها )السابقة( أو من مديريها

 الكيان القانوني مقرها
)مساهمة 

مدرجة/مساهمه غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية 

 محددة / ....(

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

 غير مدرجة ✓  بينيت كولمان المحدودةشركة  مساهمة مدرجة  ✓ شركة االتصاالت السعودية 1

2 
شركة االتصاالت العالمية 

 المحدودة
 مساهمة مدرجة ✓  شركة بي في آر مساهمة مدرجة ✓ 

3 
شركة الرعايات الصحية 

 المحدودة

 
 غير مدرجة  ✓

شركة ميكروماكس للمعلومات 
 المحدودة 

 غير مدرجة ✓ 

4 
شبكة البنية شركة أي بي أس ل

 التحتية المحدودة
 

 غير مدرجة ✓ 
 أبراج الهندس المحدودةشركة 

 
 غير مدرجة ✓ 

 غير مدرجة  ✓  شركة افيكو كيسان المحدودة غير مدرجة ✓  تك كونكت للتجزئة شكة 5

6 
ستشارات زد اكسس لال شركة

اإلدارية والمستشارين 
 االستراتيجيين

 ✓ 
ذات مسؤولية 

 محدودة
 بهارتي الخليوي المحدودةشركة 

 
 ✓ 

 غير مدرجة 

 ✓  شركة جي اس ام آي _ _ _ _ 7
 غير مدرجة 

 
 
 

6 
 األستاذ/ روي تشيستنت
 عضو لجنة االستثمار 

 م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 

 في مجالس إدارتها
 ) الحالية ( أو من مديريها

 مقرها
 الكيان القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساهمه 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/مساهمه غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية 

 محددة / ....(

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

 _ _ _ _ مساهمة مدرجة  ✓ ية شركة االتصاالت السعود 1

 شركة عامة ✓  شركة تيلستار 2
 

  
 

 

3 
 

 هرقميالتوربينك شركة 
 

   شركة عامة ✓ 
 

 

4 
 بالكستونمجموعة 

 مستشار 

 
     شركة عامة ✓

5 
 دلتا بارتنرز شركة 

 شريك غير تنفيذي
 

     خاصةشركة  ✓ 

 
 
 
 

7 

الدكتور / إبراهيم بن عبد الرحمن 
 ضيالقا

لجنة المراجعة، عضو اللجنة رئيس 
 التنفيذية  

 م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 

 في مجالس إدارتها
 ) الحالية ( أو من مديريها

 مقرها
 الكيان القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساهمه غير 

مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة / 

).... 

أسماء الشركات التي يكون عضو 
رة عضواً في مجالس مجلس اإلدا

 إدارتها )السابقة( أو من مديريها

 الكيان القانوني مقرها
)مساهمة 

مدرجة/مساهمه غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية 

 محددة / ....(

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

  زيةشركة ماكــســس المالي مساهمة مدرجة  ✓ شركة االتصاالت السعودية 1
✓ 

 مساهمة مدرجة

  شركة ماكسس لالتصاالت _ _ _ _ 2

✓ 
 مساهمة غير مدرجة

3  
  

  شركة أوجــيــــه لالتصاالت 
✓ 

 مساهمة غير مدرجة
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8 
 ياسين الخياريبن األستاذ/ أسامة 

 رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 

 م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 

 إدارتهافي مجالس 
 ) الحالية ( أو من مديريها

 مقرها
 الكيان القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساهمه 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/مساهمه غير 
ذات مسؤولية مدرجة/ 

 محددة / ....(

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

 مساهمة مدرجة  ✓ شركة االتصاالت السعودية 1
 شركة اكسنتشر السعودية
 )عضو مجلس ومدير عام(

 ذات مسؤولية محددة  ✓

 ذات مسؤولية محددة  ✓ شركة رقمية )مستشار( 2
 شرق األوسطشركة اكسنتشر ال

 )عضو مجلس ومدير تنفيذي(
 

✓ 
 مسؤولية محدودة

 مجموعة الفيصلية القابضة _ _ _ _ 3
 مدير تنفيذي 

 مساهمة مغلقة  ✓

 
 

 

9 
 حمد بن محمد العمرانأاألستاذ/ 

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

 م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 

 في مجالس إدارتها
 لية ( أو من مديريها) الحا

 مقرها
 الكيان القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساهمه 

غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة / 

).... 

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 
 إدارتها )السابقة( أو من مديريها

 مقرها
 الكيان القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساهمه 

غير مدرجة/ ذات 
ددة / مسؤولية مح
).... 

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

 مساهمة مدرجة  ✓ شركة االتصاالت السعودية 1
المجموعة السعودية لالستثمار 

 الصناعي
 مساهمة مدرجة  ✓

 _ _ _ _ مساهمة مدرجة  ✓ مجموعة سامبا المالية 2

ة ذات مسؤولي  ✓ شركة تكامل القابضة 3
     محددة

     مساهمة مدرجة  ✓ شركة االسمنت السعودية 4

 واللجان مشاركة األعضاء يف اجتماعات اجمللس 

م، 27/4/2018الدورة السادسة املنتهية يف  واللجان املتبقية من عدد اجتماعات جملس اإلدارة ةالتالي أواًل: تبني اجلداول

 م، على النحو التالي: 2018 خالل العام وحضور األعضاء لتلك االجتماعات

  م(:27/4/2018اجتماعات جملس اإلدارة )الدورة السادسة املنتهية يف 

م، وحضور 2018عقد جملس اإلدارة أربعة اجتماعات، ويبني اجلدول التالي عدد اجتماعات اجمللس خالل عام 

 األعضاء لتلك االجتماعات.

 المنصب االسم م

 م27/4/2018 دورة المجلس السادسة المنتهية في

 المجموع

25 26 27 28 

2
6

-
2

7
 

ير
را

فب
 

2
1

س 
ار

م
 

4 
يل

بر
ا

 

2
5

يل 
بر

ا
 

     4 رئيس مجلس اإلدارة  الدكتور/ عبدهللا بن حسن العبدالقادر 1

     4 نائب رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/ طه بن عبدهللا القويز 2

     4 عضو األستاذ/ محمد بن طـالل النـحاس 3

     4 عضو  الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي 4

     4 عضو عمر بن محمد التركي األستاذ/ 5

     4 عضو األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان 6

     4 عضو األستاذ/ صالح بن علي العذل 7

     4 عضو مازياألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز  8

     4 عضو إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ 9
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  لساجملاجتماعات جلان 

 اللجنة التنفيذية: 

م، وحضور 2018عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعني، ويبني اجلدول التالي عدد اجتماعات اللجنة خالل عام 

 األعضاء لتلك االجتماعات.

 المنصب االسم م

 م27/4/2018ي دورة المجلس السادسة المنتهية ف

 المجموع

17 18 

1
4

 
س

ار
م

 

2
6

 
س

ار
م

 

   2 رئيس اللجنة  الدكتور/ عبدهللا بن حسن العبدالقادر 1

   2 عضو عمر بن محمد التركي األستاذ/ 2

   2 عضو مازياألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز  3

   2 عضو إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ 4

 

 نة الرتشيحات واملكافآتجل: 

عقدت جلنة الرتشيحات واملكافآت مخسة اجتماعات، ويبني اجلدول التالي عدد اجتماعات اللجنة خالل عام 

 م، وحضور األعضاء لتلك االجتماعات.2018

 المنصب االسم م

 م27/4/2018دورة المجلس السادسة المنتهية في 

 المجموع

23 24 25 26 27 

1
0

 
ير

نا
ي

 

2
0

 
ير

را
فب

 

7 
س

ار
م

 

2
1

 
س

ار
م

 

2 
يل

بر
ا

 

      5 رئيس اللجنة   إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ 1

      5 عضو األستاذ/ طه بن عبدهللا القويز 2
      5 عضو عمر بن محمد التركي األستاذ/ 3
      5 عضو / صالح بن علي العذلاألستاذ  4

 

 ةجلنة املراجع: 

م، وحضور 2018عقدت جلنة املراجعة ستة اجتماعات، ويبني اجلدول التالي عدد اجتماعات اللجنة خالل عام 

 األعضاء لتلك االجتماعات.

 المنصب االسم م

 م27/4/2018دورة المجلس السادسة المنتهية في 

 المجموع

26 27 28 29 30 31 

1 
ير

نا
ي

 

2
5

 
ير

نا
ي

 

1 
ير

را
فب

 

1
8

 
س

ار
م

 

3 
ري

اب
ل

 

2
2

 
يل

بر
ا

 

       6 رئيس اللجنة  عبد العزيز بن هبدان الهبدان / األستاذ 1

       6 عضو الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي 2

       6 عضو  خالد بن محمد الخويطر / األستاذ 3

       6 عضو الدكتور/ خالد بن داؤد الفداغ 4
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 جلنة االستثمار: 

م، وحضور 2018ت جلنة االستثمار اجتماعني، ويبني اجلدول التالي عدد اجتماعات اللجنة خالل عام عقد

 األعضاء لتلك االجتماعات.

 المنصب االسم م

 م27/4/2018دورة المجلس السادسة المنتهية في 

 المجموع

23 24 

5 
ير

را
فب

 

2
3

 
يل

بر
ا

 

   2 نة رئيس اللج األستاذ/ طه بن عبدهللا القويز 1

   2 عضو األستاذ/ محمد بن طـالل النـحاس 2

   2 عضو عبد العزيز بن هبدان الهبدان / األستاذ 3

   2 عضو / صالح بن علي العذلاألستاذ  4

   2 عضو مازيعبدالعزيز بن األستاذ/ عبدالرحمن  5

 

  احلوكمة واملخاطر وااللتزامجلنة: 

اجتماعات، ويبني اجلدول التالي عدد اجتماعات اللجنة خالل  ةر وااللتزام ثالثعقدت جلنة احلوكمة واملخاط

 م، وحضور األعضاء لتلك االجتماعات.2018عام 

 المنصب االسم م

 م27/4/2018دورة المجلس السادسة المنتهية في 

 المجموع

10 11 12 

2
9

 
ير

نا
ي

 

1
2

 
س

ار
م

 

5 
يل

بر
ا

 

    3 رئيس اللجنة  رديالدكتور/ خليل بن عبدالفتاح ك 1

    3 عضو إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ 2

    3 عضو براهيم الهويشاألستاذ /عبد هللا بن إ 3

    3 عضو األستاذ / بكر بن عبد اللطيف الهبوب 4

 

 

 

 

 

 

 



  

 

55 
 

م2018لعام  السعودية االتصاالتالتقرير السنوي لشركة    

 

وحضور م، 28/4/2018السابعة اليت بدأت يف واللجان للدورة  عدد اجتماعات جملس اإلدارة ةالتالي ثانيًا: تبني اجلداول

 م، على النحو التالي : 2018خالل عام  األعضاء لتلك االجتماعات

  م(:28/4/2018اجتماعات جملس اإلدارة )الدورة السابعة اليت بدأت يف 

ور م، وحض2018عقد جملس اإلدارة أربعة اجتماعات ، ويبني اجلدول التالي عدد اجتماعات اجمللس خالل عام 

 األعضاء لتلك االجتماعات.

 المنصب االسم م

 م28/4/2018دورة المجلس السابعة التي بدأت في 

 المجموع

1 2 3 4 

8 
يو

ما
 

2
8

 
يو

ون
ي

 

1
2

 
بر

تم
سب

 

1
6

 
بر

سم
دي

 

     4 رئيس مجلس اإلدارة  صاحب السمو الملكي األمير/محمد بن خالد العبدهللا الفيصل 1

     4 نائب رئيس مجلس اإلدارة  سين بياريالدكتور/خالد بن ح 2

  ×   3 عضو  األستاذ/ محمد بن طالل النحاس 3

     4 عضو األستاذ/راشد بن ابراهيم شريف 4

     4 عضو األستاذ/ سانجاي كابور 5

    3 × عضو األستاذ/ روي تشيستنت 6

وعض إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ 7      4 

     4 عضو ياسين الخياري بن األستاذ/ أسامة 8

     4 عضو األستاذ/ احمد بن محمد العمران 9

 لضروف خاصة. االجتماعاتيعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض و
 

 اجتماعات جلان جملس اإلدارة 

الالزمة  يشكل اجمللس اللجان ات العالقة،، واألنظمة واللوائح الصادرة من اجلهات ذئحة حوكمة الشركةوفقًا لال

، وإجراءات عملها، مسؤولياتهاويراعى عند تشكيل اللجان حتديد ، تهوفاعلي لتأدية عمله مبا حيقق كفاءة اجمللس

ذلك، وتعريف ذوي العالقة بها على ل ةالالزمات ، وإصدار القراروتوثيق هذ  املسؤوليات واإلجراءاتمن قبل اجمللس 

 ( على النحو التالي:السابعةجلان اجمللس للدورة احلالية ) ُشكلتوقد  حنو مناسب.

 

 اللجنة التنفيذية: 

وختتص اللجنة مبراجعة تتكون اللجنة من أربعة أعضاء من أعضاء جملس اإلدارة، وعضوين خارجيني، 

ت العمل األساسية وغري واألعمال احمللية والدولية للشركة يف جماالواملوازنات السنوية التقديرية  سرتاتيجياتاال

، وقد عقدت اللجنة ثالثة األساسية، واملوافقة عليها حبسب الصالحيات املنوطة بها واحملددة من قبل جملس اإلدارة

 م، كما هو موضح يف اجلدول التالي:2018اجتماعات خالل عام 
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 المنصب االسم م

 م28/4/2018دورة المجلس السابعة التي بدأت في 

 المجموع

1 2 3 

2
7

 
يو

ون
ي

 

4 
بر

تم
سب

 

4 
بر

سم
دي

 

    3 رئيس اللجنة صاحب السمو الملكي األمير/محمد بن خالد العبدهللا الفيصل 1

    3 عضو الدكتور/خالد بن حسين بياري 2

    3 عضو األستاذ/ سانجاي كابور 3

    3 عضو الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي  4

    3 عضو ستاذ/ سلطان بن عبدالملك آل الشيخاأل 5

    3 عضو المهندس/ ناصر بن سليمان الناصر 6

 

 جلنة الرتشيحات واملكافآت: 

لية تصميم مبراجعة عماللجنة وختتص اء جملس اإلدارة، وعضوين خارجيني، تتكون اللجنة من عضوين من أعض

ووضع ومراجعة هيكل الرواتب مبا يتناسب مع معايري وتطورات ، رارهاوإق، واملصادقة عليها، آلية التشغيل املالئمة

طلوب، ومراجعة هيكل السوق، وتطبيقها تطبيقًا عاداًل مبا يؤّمن احلوافز الالزمة لإلدارة واملو فني للقيام بالدور امل

بشكل سنوي من  إجراؤها، والتأكدورفع التوصيات جمللس اإلدارة بشأن التغيريات اليت ميكن ، جملس اإلدارة

وعدم وجود أي تعارض مصا  خصوصًا إذا كان العضو يشغل عضوية جملس إدارة ، استقاللية األعضاء املستقلني

، وكذلك مراجعة سياسة املميزات والتعويضات جمللس اإلدارة واملصادقة عليها متهيدًا إلحالتها إىل شركة أخرى

 م، كما هو موضح يف اجلدول التالي:2018خالل عام  ، وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعاتجملس اإلدارة

 

 المنصب االسم م

 م28/4/2018دورة المجلس السابعة التي بدأت في 

 المجموع

1 2 3 4 

2
9

 
يو

ما
 

2
6

 
يو

ون
ي

 

3 
بر

تم
سب

 

2
8

 
بر

فم
نو

 

     4 رئيس اللجنة ياسين الخياريبن   األستاذ/ أسامة 1

     4 عضو راناألستاذ/ احمد بن محمد العم 2

     4 عضو األستاذ/ جون براند 3

  ×   3 عضو األستاذة/ هدى بنت محمد الغصن 4

 لدواعي السفر. االجتماعاتيعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض و

 

 جلنة املراجعة: 

م. وعلى مهامها 7/6/2018على تشكيل جلنة املراجعة، لدورة اجمللس السابعة، تبدأ من وافقت اجلمعية العامة 

، وتتكون اللجنة من عضو جملس اإلدارة، وثالثة أعضاء خارجيني خمتصني وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها

مبراجعة السياسات واإلجراءات اللجنة وختتص ، ، وإدارة املخاطر وااللتزامبالشؤون املالية واحملاسبية وأعمال املراجعة

 وملحو اتاللجنة على تقارير  تّطلعإعداد التقارير املالية وخمرجاتها، كما  املالية واإلدارية للشركة، وإجراءات
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والتأكد من ، وحتديد أتعابهم، التوصية جمللس اإلدارة بتعيني احملاسبني القانونينيوتقوم ب املراجعة الداخلية

إبداء الرأي بشأنها، ودراسة استقالليتهم، ودراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة و

وكذلك دراسة خطة املراجعة مع احملاسب القانوني وإبداء ، ملحو ات احملاسب القانوني على القوائم املالية

من تقويم كفاءة وفاعلية األنشطة  هامبا ميكنن األعمال بصورة دورية ومنتظمة، وغريها م ،ملحو اتها عليها

م، كما هو 2018، وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خالل عام تطلبات االلتزاموالوفاء مبالرقابية وإدارة املخاطر 

 موضح يف اجلدول التالي:

 

 المنصب االسم م

 م7/6/2018قررت الجمعية العامة بتشكيل لجنة المراجعة بتاريخ 

 المجموع

1 2 3 4 

7 
يو

ون
ي

 

2
6

 
يو

ول
ي

 

2
4

 
بر

تو
أك

 

1 
بر

فم
نو

 

     4 رئيس اللجنة دالرحمن القاضي الدكتور/ إبراهيم بن عب 1

     4 عضو الدكتور / خالد بن داود الفداغ 2

     4 عضو األستاذ/ خالد بن عبدهللا العـنـقــري 3

     4 عضو األستاذ/ مـدحـت بن فــريـد تــوفــيـق 4
 

 

 جلنة االستثمار: 

وختتص اللجنة مبراجعة سياسة ، إلدارة، وعضو خارجيتتكون اللجنة من أربعة أعضاء من أعضاء جملس ا

ا، باملناسب منهوتوصي  ةسرتاتيجياللجنة فرص االستثمار االتدرس سرتاتيجيات الشركة، كما استثمارات وفق اال

 م، كما هو موضح يف اجلدول التالي:2018اجتماعات خالل عام  ةوقد عقدت اللجنة ثالث
 

 المنصب االسم م

 م28/4/2018بعة التي بدأت في دورة المجلس السا

 المجموع

1 2 3 

2
8

 
يو

ما
 

5 
بر

تم
سب

 

5 
مر

سب
دي

 

    3 رئيس اللجنة صاحب السمو الملكي األمير/محمد بن خالد العبدهللا الفيصل 1

    3 عضو األستاذ/ محمد بن طـالل النـحاس 2

    3 عضو براهيم شريفإاألستاذ/راشد بن  3

    2 عضو  / روي تشيستنتاألستاذ 4

    3 عضو مازن بن أحمد الجبيراألستاذ/  5

 لدواعي السفر. االجتماعاتيعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض و

 

 

 

 

 

 

 



  

 

58 
 

م2018لعام  السعودية االتصاالتالتقرير السنوي لشركة    

 

    م وأمسـاء  2018بيان بتواريخ اجلمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل السـنة املاليـة

 أعضاء اجمللس احلاضرين هلذ  اجلمعيات: 

  :م26/4/2018اًل: اجلمعية العامة العادية بتاريخ أو

م(، بعد اكتمال 26/4/2018هـ )املوافق 10/8/1439ُعقد االجتماع يف مقر الشركة الرئيس بالرياض، يوم اخلميس 

جرى نشر نتائج اجتماع اجلمعية العامة يف وقد %( من رأس املال، 85,19النصاب القانوني حيث بلغت نسبة احلضور )

 .م29/4/2018( بتاريخ www.tadwul.com.saتداول )السوق املالية موقع 

 وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال اجلمعية على النحو التالي:

 م.  31/12/2017املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف   .1

 م.  31/12/2017مراجع حسابات الشركة للسنة املالية املنتهية يف  املوافقة على تقرير .2

 م.  31/12/2017املوافقة على القوائم املالية املوحدة للشركة للسنة املالية املنتهية يف  .3

( مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على Ernst & Yongاملوافقة على تعيني السادة أرنست ويون  ) .4

ة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي توصية جلن

 م وحتديد أتعابه.2019م، والربع األول من العام املالي 2018من العام املالي 

 م.  31/12/2017املوافقة على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املنتهية يف  .5

تبدأ من للدورة القادمة ملدة ثالث سنوات،  لس إدارة من بني املرشحني لعضوية اجمللسنتخاب أعضاء جما .6

 م، وذلك وفقًا لطريقة التصويت الرتاكمي وهم:28/4/2021م، حتى تاريخ 28/4/2018تاريخ 

 صاحب السمو امللكي األمري/حممد بن خالد العبداهلل الفيصل آل سعود .1

  بياريمعالي الدكتور/ خالد بن حسني بن صا  .2

 معالي األستاذ/ حممد بن طالل بن حممد النحاس .3

 براهيم بن حممد شريفاألستاذ/ راشد بن إ .4

 األستاذ/ ساجناي كابور  .5

 األستاذ/ روي تشيستنت  .6

 براهيم بن عبدالرمحن بن محد القاضيالدكتور/ إ .7

 األستاذ/ أسامة بن ياسني بن أمحد اخلياري .8

 مرانمحد بن حممد بن عبدالقادر العاألستاذ/ أ .9

املوافقة على املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة نظري عضويتهم واملضمنة يف تقرير  .7

 م.2017ديسمرب  31م وحتى 2017يناير  1جملس اإلدارة للفرتة من 

http://www.tadwul.com.sa/
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 جتماع اجلمعية كالتالي:وأمساء األعضاء احلاضرين ال

 الحضور االسم م

  ادرالدكتور/ عبدهللا بن حسن العبدالق 1

 × األستاذ/ طه بن عبدهللا القويز 2

  األستاذ/ محمد بن طالل النحاس 3

 × الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي  4

 × عمر بن محمد التركي األستاذ/ 5

  األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان 6

  األستاذ/ صالح بن علي العذل 7

  ازيماألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز  8

  إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ 9

  ةاألستاذ/طه بن عبداهلل القويز، والدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي، واألستاذ/عـمر بن مـحـمـد الرتكي، الرتباطهم مبواعيد مسبقيعزى عدم حضور. 

  ميكن االطالع على حماضر االجتماعات يف موقع الشركة اإللكرتونيwww.stc.com.sa 

  :م7/6/2018ثانيًا: اجلمعية العامة العادية بتاريخ 

م(، بعد اكتمال 7/6/2018هـ )املوافق 23/9/1439ُعقد االجتماع يف مقر الشركة الرئيس بالرياض، يوم اخلميس 

جرى نشر نتائج اجتماع اجلمعية العامة يف  وقد%(  من رأس املال، 84,08النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة احلضور )

 .م10/6/2018( بتاريخ www.tadwul.com.saتداول )السوق املالية موقع 

 وكانت نتيجة التصويت على جدول أعمال اجلمعية على النحو التالي:

الدارة يف هي بنهاية الدورة السابعة جمللس إم وتنت7/6/2018املوافقة على تشكيل جلنة املراجعة واليت تبدأ من  .1

( ريال سنويًا لكل عضو، وذلك 100,000م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها البالغة )28/4/2021

 وفقًا لطريقة التصويت العادي، وأعضاء اللجنة هم:

 . الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرمحن القاضي1

 ن داود الفداغ. الدكتور/ خالد ب2

 . األستاذ/ خالد بن عبداهلل العنقري3

 . األستاذ/ مدحت بن فريد توفيق 4

 جتماع اجلمعية كالتالي:ضاء احلاضرين الوأمساء األع

 الحضور االسم م

  صاحب السمو الملكي األمير/محمد بن خالد العبدهللا الفيصل 1

  الدكتور/خالد بن حسين بياري 2

  ن طالل النحاساألستاذ/ محمد ب 3

 × األستاذ/راشد بن ابراهيم شريف 4

 × األستاذ/ سانجاي كابور 5

 × األستاذ/ روي تشيستنت 6

  إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ 7

  األستاذ/ أسامة ياسين الخياري 8

  األستاذ/ احمد بن محمد العمران 9

  ًةف، واألستاذ/ ساجناي كابور، واألستاذ/ روي تشيستنت،، الرتباطهم مبواعيد مسبقبراهيم شرياألستاذ/راشد بن إيعزى عدم حضور. 

  ميكن االطالع على حماضر االجتماعات يف موقع الشركة اإللكرتونيwww.stc.com.sa  

 

http://www.stc.com.sa/
http://www.tadwul.com.sa/
http://www.stc.com.sa/
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 السنوي جمللس اإلدارة مالتقيي 

م( سياســة تقيــيم أداء جملــس اإلدارة وجلانــه، 21/3/2018هـــ )املوافــق 4/7/1439أقــر جملــس اإلدارة يف اجتماعــه بتــاريخ 

وتطـوير  تابعـة  املغـرض  أداء اجمللـس وجلانـه، ل  قواعد العمل والضوابط املعنية بتقيـيم  إىل حتديد هذ  السياسة  تهدفو

 .والوفاء باملتطلبات النظاميةاألداء، 

 

 سياسة الشركة يف توزيع األرباح 

على  يع أرباح الشركة الصافية السنويةتصاالت السعودية على توز( من النظام األساس لشركة اال45تنص املادة )

 الوجه اآلتي: 

أن تقر اجلمعية العامة العادية  ، وجيوزللشركة نظاميالحتياطي اللتكوين ا صايف األرباح من %(10)جينب  .1

 . ال املدفوع%( من رأس امل30وقف هذا التجنيب متى بل  االحتياطي املذكور )

لتكوين  السنوية األرباح مئوية منللجمعية العامة العادية، بناء على اقرتاح جملس اإلدارة، أن جتنب نسبة   .2

 .تقررها اجلمعية العامةلغرض أو أغراض  خيصصاحتياطي اتفاقي 

ة أو يكفل للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي حيقق مصلحة الشرك .3

توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمني، وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صايف األرباح مبال  

 إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائمًا من هذ  املؤسسات. 

 .كة املدفوعرأمسال الشر%( من 5)على املساهمني نسبة متثل يوزع من الباقي بعد ذلك  .4

( من نظام 76( من النظام األساس لشركة االتصاالت السعودية، واملادة )21مع مراعاة األحكام املقررة يف املادة ) .5

عضاء جملس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذ  العامة ختصيص بعد ماتقدم مكافأة أالشركات، للجمعية 

 عضو.املكافأة متناسبًا مع عدد اجللسات اليت حيضرها ال

توزيع الباقي بعد ماتقدم )إن وجد( على -بناء على اقرتاح جملس اإلدارة-للجمعية العامة العادية أن تقرر  .6

 املساهمني كحصة إضافية من األرباح. 

، وذلك بناء على تفويض هميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنويأرباح مرحلية على مساتوزيع كما جيوز للشركة 

 .امة العادية جمللس اإلدارةية العصادر من قبل اجلمع

يستحق املساهم حصته يف األرباح؛ على أنه " تصاالت السعودية( من النظام األساس لشركة اال46كما تنص املادة )

وفقًا لقرار اجلمعية العامة الصادر يف هذا الشأن، ويبني القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح 

ملسجلني يف سجالت املساهمني يف نهاية اليوم احملدد لالستحقاق، وتدفع األرباح املقرر توزيعها على ملالكي األسهم ا

 . "املساهمني يف املكان واملوعيد واآلليات اليت حيددها جملس اإلدارة وفقًا للتعليمات اليت تصدرها اجلهات املختصة
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 سياسة توزيعم( 10/11/2015املوافق ) هـ28/1/1437 خبتارياملنعقد يف اجتماعه قد أقر شركة الجملس إدارة وكان 

اجتماع اجلمعية يف السياسة واعتمدت م، 2015ثالث سنوات بداية من الربع الرابع من العام  ملدةاألرباح للشركة 

هي سياسة توزيعات تقوم على أساس احلفا  على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على  وم. 2015لعام العامة 

 :توزيع األرباح للسنوات الثالث متماشيا مع هذ  السياسة، وهي على النحو التاليكون ، حبيث يربع سنوي أساس

كما أقر  الثالثملدة السنوات تلتزم شركة االتصاالت السعودية بتوزيع ريال سعودي واحد عن كل ربع سنة، وذلك 

م(، سياسة توزيع األرباح، اليت تقوم على 16/12/2018هـ )املوافق 9/4/1440 بتاريخ جملس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد

أساس احلفا  على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس ربع سنوي، وذلك بتوزيع ريال سعودي واحد 

م، وسوف تنظر الشركة بدفع 2018عن كل ربع سنة، ملدة ثالث سنوات قادمة ابتداًء من الربع الرابع للعام املالي 

إضافية، حبيث ختضع هذ  التوزيعات اإلضافية ملوافقة جملس اإلدارة بعد تقييم الوضع املالي للشركة  توزيعات

ومن املرجح أن تتفاوت هذ  التوزيعات اإلضافية من ربع سنة والتوقعات املستقبلية واملتطلبات الرأمسالية للشركة، 

 ح ستظل قابلة للتغيري بناًء على التالي: إىل آخر بناء على أداء الشركة. كما أن سياسة توزيعات األربا

 مبا يف ذلك البيئة التجارية اليت تعمل بها الشركة(.ا، أي تغيريات جوهرية يف اسرتاتيجية الشركة وأعماهل( 

 ختضع هلا الشركة.اليت  القوانني، واألنظمة، والتشريعات والضوابط املنظمة للقطاع 

  ويليـة أو مقابلـة متطلبـات وكـاالت التصـنيف االئتمـاني، الـيت قـد         أي التزامات أو تعهدات جلهات مصـرفية أو مت

 تكون ملزمة على الشركة من وقت آلخر. 

م( سياســـة توزيـع األربـــاح إىل 16/12/2018هـ )املوافق 9/4/1440 بتاريخورفع جملس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد 

 اجلـمعـيـــة العــامــة العتمــادهــــا.

 ة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاءوصف ألي مصلح

 جملس اإلدارة وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين شركة االتصاالت السعودية )الدورة السادسة(

 

 

 اسم العضو م
 م27/4/2018 م2018بداية العام 

 نسبة التغيير صافي التغيير
 أدوات الدين األسهمعدد  أدوات الدين عدد األسهم

 % 0 0 - 1.000 - 1.000 عبدهللا بن حسن العبدالقادر الدكتور/ 1

 % 0 0 - 0 - 0 األستاذ/ طه بن عبدهللا القويز 2

 % 0 0 - 0 - 0 معالي األستاذ/ محمد بن طالل النحاس 3

 % 0 0 - 0 - 0 الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي  4

 % 0 0 - 0 - 0 عمر بن محمد التركي األستاذ/ 5

 % 0 0 - 0 - 0 عبد العزيز بن هبدان الهبداناألستاذ/  6

 % 0 0 - 254.038 - 254.038 األستاذ/ صالح بن علي العذل 7

 % 0 0 - 51.000 - 51.000 مازياألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز  8

 % 0 0 - 2.666 - 2.666 إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ 9
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 وحقوق اكتتاب تعود ألعضاءوصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية 

 جملس اإلدارة وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة )الدورة السادسة(

 

 لحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاءوصف ألي مص

 جملس اإلدارة وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين شركة االتصاالت السعودية )الدورة السابعة(

 

 وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء

 وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة )الدورة السابعة( جملس اإلدارة

 

 

 

 اسم الشركة التابعة اسم العضو م
 م27/4/2018 م2018بداية العام 

 نسبة التغيير صافي التغيير
 أدوات الدين عدد االسهم أدوات الدين األسهمعدد 

 %0 0 - 0 - 0 ال يوجد  بن حسن العبدالقادرالدكتور/ عبدهللا 1

 %0 0 - 0 - 0 ال يوجد األستاذ/ طه بن عبدهللا القويز 2

 %0 0 - 0 - 0 ال يوجد معالي األستاذ/ محمد بن طالل النحاس 3

 %0 0 - 0 - 0 ال يوجد الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي  4

 %0 0 - 0 - 0 ال يوجد عمر بن محمد التركي األستاذ/ 5

 %0 0 - 0 - 0 ال يوجد األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان 6

 %0 0 - 0 - 0 ال يوجد األستاذ/ صالح بن علي العذل 7

 %0 0 - 0 - 0 ال يوجد مازياألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز  8

 %0 0 - 0 - 0 ال يوجد إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ 9

 اسم العضو م
 م2018نهاية العام  م28/4/2018

 نسبة التغيير صافي التغيير
 أدوات الدين األسهمعدد  أدوات الدين عدد األسهم

 %0 0 - 14.823 - 14.823 لسمو الملكي األمير/محمد بن خالد العبدهللا الفيصلصاحب ا 1

 %0 0 - 2.000 - 2.000 الدكتور/خالد بن حسين بياري 2

 %0 0 - 0 - 0 األستاذ/ محمد بن طالل النحاس 3

 %0 0 - 0 - 0 األستاذ/راشد بن ابراهيم شريف 4

 %0 0 - 0 - 0 األستاذ/ سانجاي كابور 5

 %0 0 - 0 - 0 ستاذ/ روي تشيستنتاأل 6

 %0 0 - 2.666 - 2.666 إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ 7

 %0 0 - 0 - 0 ياسين الخياريبن   األستاذ/ أسامة 8

 %0 0 - 0 - 0 األستاذ/ احمد بن محمد العمران 9

 اسم العضو م
اسم الشركة 

 التابعة

 م2018نهاية العام  م28/4/2018
 نسبة التغيير صافي التغيير

 أدوات الدين سهمألعدد  ا أدوات الدين سهمألعدد ا

 %0 0 - 0 - 0 ال يوجد لفيصلصاحب السمو الملكي األمير/محمد بن خالد العبدهللا ا 1

 %0 0 - 0 - 0 ال يوجد الدكتور/خالد بن حسين بياري 2

 %0 0 - 0 - 0 ال يوجد األستاذ/ محمد بن طالل النحاس 3

 %0 0 - 0 - 0 ال يوجد األستاذ/راشد بن ابراهيم شريف 4

 %0 0 - 0 - 0 ال يوجد األستاذ/ سانجاي كابور 5

 %0 0 - 0 - 0 يوجد ال األستاذ/ روي تشيستنت 6

 %0 0 - 0 - 0 ال يوجد إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ 7

 %0 0 - 0 - 0 ال يوجد ياسين الخياريبن   األستاذ/ أسامة 8

 %0 0 - 0 - 0 ال يوجد حمد بن محمد العمرانأاألستاذ/  9
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 وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود

 ني يف أسهم أو أدوات دين شركة االتصاالت السعوديةلكبار التنفيذي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم العضو م
 م2018نهاية العام  م2018بداية العام 

 نسبة التغيير صافي التغيير
 أدوات الدين عدد  األسهم أدوات الدين عدد األسهم

%0 0 - 0 - 0 م. ناصر بن سليمان الناصر   1  

%0 0 - 0 - 0 أ. شنك اوزير سيردار 2  

%0 0 - 0 - 0 د. طارق بن محمد عناية 3  

%0 0 - 0 - 0 أ. أمين بن فهد الشدي 4  

%0 0 - 0 - 0 د. حمود بن محمد القصير 5  

%0 0 - 0 - 0 م. عماد بن عودة العودة 6  

%0 0 - 0 - 0 جيرمي سيل  7  

%0 0 - 0 - 0 م. عبدهللا عبدالرحمن الزمامي 8  

%0 0 - 0 - 0 م. هيثم بن محمد الفرج 9  

%0 0 - 0 - 0 أ. عبدهللا بن محسن العويني 10  

%0 0 - 4.500 - 4.500 أ. عبدالعزيز بن عبدهللا القطعي 11  

%0 0 - 52 - 52 م. محمد بن عبدالعزيز الحقباني 12  

%0 0 - 0 - 0 أ. رياض بن سعيد معوض 13  

%0 0 - 0 - 0 أ. رياض بن حمدان العنزي 14  

%0 0 - 0 - 0 ميم. معيض بن هويج اليا 15  

%0 0 - 0 - 0 م. أحمد بن مسفر الغامدي 16  

%0 0 - 0 - 0 م. محمد بن عبدهللا العبادي 17  

%0 0 - 0 - 0 محمد حمد عبدهللا السليمان 18  

%0 0 - 0 - 0 أ. سلطان بن حسن بن سعيد 19  

%0 0 - 0 - 0 د. خالد بن منصور البراك 20  

%0 0 - 0 - 0 أ. ماركوس جولدير 21  

%0 0 - 0 - 0 أ. وجناند ارنست فان تيل 22  

%0 0 - 0 - 0 أ. االن فرانسيس ويالن 23  

%0 0 - 0 - 0 أ. عبد هللا بن صايل العنزي 24  

%0 0 - 0 - 0 عاطف أحمد 25  

%0 0 - 0 - 0 ديمتريوس لولياس 26  

%0 0 - 0 - 0 رأفت باري مالك 27  

%0 0 - 0 - 0 علي عبدهللا حميد الفقيه الحربي 28  

%0 0 - 0 - 0 بدر عبدهللا سليمان اللهيب 29  

%0 0 - 0 - 0 م. آنف بن أحمد أبانمي 30  
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 وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود

 لكبار التنفيذيني يف أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة

 

 شركةحوكمة ال 

عن حوكمة الشركات ، وصدور الئحة هـ28/1/1437وتاريخ  3نظام الشركات باملرسوم امللكي رقم م/بعد صدور 

(؛ عمدت شركة االتصاالت السعودية إىل م13/2/2017هـ )املوافق 16/5/1438 هيئة السوق املالية بتاريخجملس 

ة وجلانه املنبثقة )التنفيذية، والرتشيحات حتديث نظامها األساس والئحة احلوكمة، ولوائح عمل جملس اإلدار

 واملكافآت، واملراجعة، واالستثمار(، مبا يتوافق مع نظام الشركات اجلديد والئحة حوكمة الشركات.

 اسم الشركة التابعة اسم العضو م
صافي  م2018نهاية العام  م2018بداية العام 

 التغيير
 نسبة التغيير

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 %0 0 - 0 - 0 ال يوجد م. ناصر بن سليمان الناصر   1

- 0 ال يوجد أ. شنك اوزير سيردار 2  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد د. طارق بن محمد عناية 3  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد لشديأ. أمين بن فهد ا 4  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد د. حمود بن محمد القصير 5  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد م. عماد بن عودة العودة 6  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد جيرمي سيل  7  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد م. عبدهللا عبدالرحمن الزمامي 8  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد م. هيثم بن محمد الفرج 9  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد أ. عبدهللا بن محسن العويني 10  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد أ. عبدالعزيز بن عبدهللا القطعي 11  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد م. محمد بن عبدالعزيز الحقباني 12  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد أ. رياض بن سعيد معوض 13  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد أ. رياض بن حمدان العنزي 14  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد م. معيض بن هويج اليامي 15  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد م. أحمد بن مسفر الغامدي 16  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد م. محمد بن عبدهللا العبادي 17  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد محمد حمد عبدهللا السليمان 18  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد أ. سلطان بن حسن بن سعيد 19  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد خالد بن منصور البراكد.  20  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد أ. ماركوس جولدير 21  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد أ. وجناند ارنست فان تيل 22  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد أ. االن فرانسيس ويالن 23  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد أ. عبد هللا بن صايل العنزي 24  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد عاطف أحمد 25  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد ديمتريوس لولياس 26  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد رأفت باري مالك 27  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد علي عبدهللا حميد الفقيه الحربي 28  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد بدر عبدهللا سليمان اللهيب 29  0 -  0 0% 

- 0 ال يوجد م. آنف بن أحمد أبانمي 30  0 -  0 0% 
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، والئحة عمل جلنة الرتشيحات واملكافآت والئحة عمل جلنة املراجعة ساس للشركةالنظام األوقد مت اعتماد تعديل 

(، كما اعتمد جملس اإلدارة الئحة م10/4/2017املوافق )هـ 13/07/1438للشركة بتاريخ  من قبل اجلمعية العامة

هـ )املوافق 4/3/1439حوكمة الشركة والئحة عمل اجمللس ولوائح عمل جلانه )التنفيذية، واالستثمار( بتاريخ 

 م(.22/11/2017

م، ومت 2018، ويف بداية عام ق املاليةالصادرة من هيئة السووقد مت تطبيق مجيع أحكام الئحة حوكمة الشركات 

( )سياسة السلوك املهين( 86بالغ عن حاالت الغش واالختالس والفساد(، واملادة رقم )( )سياسة اإل84ادة رقم )تطبيق امل

 م.21/3/2018بعد أن متت املوافقة عليهما يف اجتماع جملس اإلدارة بتاريخ 

 

 الرقابة الداخلية 

 وإجراءاتهــاوأن نظــام الرقابــة الداخليــة   أن ســجالت احلســابات أعــدت بالشــكل الصــحيح، يقــر جملــس إدارة الشــركة بــ 

تــؤثر يف قــدرة الشــركة علــى مواصــلة  جوهريــة، قــد  ملحو ــاتبــدون وجــود ، وكفــاءة عاليــةعلــى أســس ســليمة  تأعــد

 نشاطها.

ــى أعمــال املراجعــة الداخليــ          ــة املراجعــة املنبثقــة مــن جملــس اإلدارة باإلشــراف عل ة الــيت تقــوم بشــكل دوري   وتقــوم جلن

بفحــص مــدى كفايــة وفاعليــة نظــام وإجــراءات الرقابــة الداخليــة مبــا ميكــن مــن تــوفري تقــويم مســتمر لنظــام الرقابــة     

الداخلية ومدى فاعليته. ويأتي ذلـك ضـمن أهـداف جملـس اإلدارة يف احلصـول علـى اقتنـاع معقـول عـن مـدى سـالمة            

وخـالل العـام املـالي    ، بالشركة، حيث قامت جلنـة املراجعـة يف هـذا السـبيل     تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية

ناقشت خالهلا عددًا من املوضوعات ذات الصلة بأعمـال اللجنـة ومنهـا علـى سـبيل املثـال        اجتماعاتعشرة بعقد م، 2018

ــذلك      ــركة وكــــــــــ ــال يف الشــــــــــ ــدات األعمــــــــــ ــة وحــــــــــ ــتثمارات ومراجعــــــــــ ــة واالســــــــــ ــوائم املاليــــــــــ ــة القــــــــــ مراجعــــــــــ

، وأنشـطتها أنظمـة تقنيـة املعلومـات    إضـافة إىل مراجعـة   واملشرتيات والتنظيمية واملوارد البشرية  رتاتيجيةاالس ونؤالش

يف املراجعة الداخلية والقطاعات ذات العالقـة بالشـركة، إىل غـري ذلـك مـن املسـائل املتعلقـة        ؤولني وذلك حبضور املس

 اجلوانب. مجيعبسري العمل يف الشركة من 

 

 يةاملراجعة الداخل  

تقوم املراجعة الداخلية يف شركة االتصاالت السعودية بتقديم خـدمات تأكيديـة واستشـارية باسـتقاللية وموضـوعية      

ــة الشــركة يف            ــا. وتســاعد املراجعــة الداخلي ــات وحتقيــق أهــداف الشــركة العلي بغــرض إضــافة قيمــة وحتســني العملي

يـة إدارة املخـاطر والرقابـة الداخليـة. وقـد قامـت       حتقيق أهدافها مـن خـالل تـبين مـدخل منـتظم لتقـويم وحتسـني فاعل       

خلطـة املراجعـة السـنوية املعتمـدة مـن       ًااملراجعة الداخلية بتنفيذ العديـد مـن عمليـات املراجعـة الدوريـة واخلاصـة وفقـ       
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قبـــل جلنـــة املراجعـــة بهـــدف إعطـــاء التأكيـــدات الالزمـــة بشـــأن فاعليـــة وكفـــاءة الرقابـــة الداخليـــة وإدارة املخـــاطر يف  

علـى سـبيل   -ليـة. ومشلـت خطـة املراجعـة السـنوية     ركة، مع الرتكيز علـى األنشـطة والو ـائف ذات املخـاطر العا    الش

ن االسرتاتيجية وتقنية املعلومـات ووحـدات األعمـال    ؤومراجعة السياسات واإلجراءات املتعلقة باملشرتيات والش-املثال

بتقــديم خــدمات استشــارية بغــرض املســاهمة مــع اإلدارة     كمــا تقــوم املراجعــة الداخليــة    باإلضــافة إىل القطــاع املــالي،  

، واحلــد مــن فقــد اإليــرادات ، وخفــض التكــاليف  ،وفاعليتهــا التنفيذيــة يف حتســني كفــاءة عمليــات الشــركة املختلفــة 

يف مراجعة القـوائم املاليـة األوليـة والسـنوية وتنسـيق أعمـال اجلهـات الرقابيـة اخلارجيـة، علمـا بـأن             اإلسهامإضافة إىل 

 جوهرية. ملحو اتمليات املراجعة املشار اليها مل تظهر وجود ع

 

 سجل املساهمني 

م وذلك لفأغراض 2018وراق املالية خالل عام املساهمني من شركة مركز ايداع األلسجل  ةمر( 13) مت الطلب

 التالية :

 . حتديث سجل املساهمني شهريًا 

 ربع السنويةرباح توزيع األ. 

  العامةعقد اجلمعية. 

 مربرات الطلب تاريخ طلب سجل املساهمني م

 حتديث سجل املساهمني شهريًا م31/1/2018 1

 حتديث سجل املساهمني شهريًا م28/2/2018 2

 حتديث سجل املساهمني شهريًا م29/3/2018 3

 حتديث سجل املساهمني شهريًا م24/4/2018 4

 عقد اجلمعية العامة م26/4/2018 5

 2017لربع الرابع لعام ربع السنوية ا رباحاألتوزيع  م30/4/2018 6

 2018الربع االول لعام ربع السنوية  األرباحتوزيع  م9/5/2018 7

 عقد اجلمعية العامة م7/6/2018 8

 2018الربع الثاني لعام ربع السنوية  األرباحتوزيع  م2/8/2018 9

 حتديث سجل املساهمني شهريًا م30/9/2018 10

 2018الربع الثالث لعام ربع السنوية  األرباحزيع تو م31/10/2018 11

 حتديث سجل املساهمني شهريًا م30/11/2018 12

 حتديث سجل املساهمني الشهري م31/12/2018 13
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 توزيع األرباح واملكافآت وتوصيات جملس اإلدارة : ثالثاً 
 األرباح اتتوزيع  

 2,000، مببل  مقدار  م2018شركة عن الربع الرابع من عام توزيع أرباح نقدية على مساهمي العن الشركة  أعلنت

م 2018، باإلضافة إىل توزيعات إضافية ملرة واحدة عن عام ريال سعودي عن كل سهم 1مليون ريال سعودي بواقع 

م، حسب السياسة اليت أقرها جملس اإلدارة ريال سعودي عن كل سه 2مليون ريال سعودي بواقع  4,000مببل  مقدار  

توزيـع اجلديدة لسياســـة هذ  الجملس اإلدارة م ورفع 16/12/2018املوافق هـ 9/4/1440 بتاريخ  اجتماعه املنعقديف

رباح أقامت بتوزيع قد الشركة خالل العام  أن ًاعلميف أجتماعها القادم،  ايـة العامـة العتمادهاألربـــاح إىل اجلـمع

مليون ريال سعودي  2,000مببل  وقدر   م2018الثاني والثالث من العام ول وة على مساهمي الشركة عن الربع األنقدي

جملس إدارة شركة  رهاق، حسب سياسة توزيع اإلرباح اليت أريال سعودي عن كل سهم 1عن كل ربع بواقع 

 واملعتمدة من اجلمعية م(10/11/2015املوافق ) هـ28/1/1437 بتاريخاملنعقد االتصاالت السعوديـة يف اجتماعه 

 )ملزيد من اإليضاح نرجو اإلطالع على فقرة سياسة توزيع اإلرباح(. م.2015العمومية لعام 

 ريال سعودي للسهم 6مبل   م 2018عن عام -بعد موافقة اجلمعية -وبذلك يصبح إمجالي األرباح املوزعة 

 م: 2018و فيما يلي بيان للتوزيعات عن عام  ريال سعودي للسهم(. 4م: 2017)

 البيان

 ماليإج

 التوزيع

)ماليين 

 الرياالت(

نصيب 

 السهم

 )ريال(

 تاريخ التوزيع تاريخ االستحقاق تاريخ اإلعالن

 م 2018توزيعات نقدية عن الربع األول 
2,000 1 

م  2018/04/22 

 

م  2018/05/07 

 

م  2018/05/28 

 

 م 2018توزيعات نقدية عن الربع الثاني 
2,000 1 

م  2018/07/26 

 

م  2018/07/31 

 

م  2018/08/16 

 

 م 2018توزيعات نقدية عن الربع الثالث 
2,000 1 

م  2018/10/24 

 

م  2018/10/29 

 

م  2018/11/20 

 

 م 2018توزيعات نقدية عن الربع الرابع 
2,000 1 

م  2018/12/16 

 
 
ً
  تحدد الحقا

ً
 تحدد الحقا

م  2 4,000 م 2018إضافية عن عام  توزيعات نقدية 2018/12/16  
ً
 تحد تحدد الحقا

ً
د الحقا  

 6 12,000 إجمالي التوزيعات
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 كبار التنفيذينيمخسة من فآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة ومكا 

م، على سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه، وعلى مكافآت أعضاء 2017وافقت اجلمعية العامة للشركة لعام 

ريال، نظري عضويته يف اجمللس، وحيصل  200,000 بقيمة جلنة املراجعة، حيث حيصل عضو جملس اإلدارة على مكافأة

 5,000ريال، نظري عضويته يف جلان اجمللس، وبدل حضور جلسات اجمللس واللجان بقيمة  200,000 على مكافأة بقيمة

ريال، نظري عضويته يف جلنة املراجعة.  100,000 ريال، عن كل جلسة، وحيصل عضو جلنة املراجعة على مكافأة بقيمة

 إضافة، م2018عام خالل  وجلانهعن حضورهم جللسات اجمللس وبدالتهم بلغت مكافآت أعضاء جملس إدارة الشركة و

م 2018عام خالل والرئيس التنفيذي للمالية إىل أكرب مخسة تنفيذيني يف الشركة مبا فيهم الرئيس التنفيذي، 

 :دنا أوفق اجلدول 

 

  مكافآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة

 م27/4/2018املنتهية يف  السادسةرة دولل

 (ريال)

 املكافآت املتغرية املكافآت الثابتة

 مكافأة

 نهاية

 اخلدمة

 اجملموع
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ن ا

 م
ان

ك
ن 

ر إ
س

ال
ني 

م
 

وع
جملم

ا
اح 
رب

أل
ن ا

 م
بة

س
ن

 

ية
ور

 د
ت
فأ

كا
م

 

جل
أل
ة ا

ري
ص

 ق
ية

يز
حتف

ط 
ط

خ
 

جل
أل
ة ا

يل
طو

ة 
زي

في
حت

ط 
ط

خ
 

حة
نو

ملم
م ا

سه
ال
ا

 

 

وع
جملم

ا
 

 ونأواًل : األعضاء املستقل

 - 220.000 - - - - - - - 220.000 - - - 20.000 200.000 صالح بن علي العذل -1

 - 220.000 - - - - - - - 220.000 - - - 20.000 200.000 بن عبدالعزيز مازيعبدالرحمن  -2

 - 220.000 - - - - - - - 220.000 - - - 20.000 200.000 إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي -3

 - 660.000 - - - - - - - 660.000 - - - 60.000 600.000 اجملموع

 ثانيًا: األعضاء غري التنفيذيني

 - 220.000 - - - - - - - 220.000 - - - 20.000 200.000 دهللا بن حسن العبدالقادرعب -1

 - 220.000 - - - - - - - 220.000 - - - 20.000 200.000 طه بن عبدهللا القويز -2

 - 220.000 - - - - - - - 220.000 - - - 20.000 200.000 محمد بن طـــالل الـنحـاس -3

 - 220.000 - - - - - - - 220.000 - - - 20.000 200.000 تاح كرديخليل بن عبدالف -4

 - 220.000 - - - - - - - 220.000 - - - 20.000 200.000 عمر بن محمد التركي-5

 - 220.000 - - - - - - - 220.000 - - - 20.000 200.000 عبدالعزيز بن هبدان الهبدان -6

 - 1.320.000 - - - - - - - 1.320.000 - - - 120.000 1.200.000 اجملموع

 ونثالثًا : األعضاء التنفيذي

 - - - - - - - - - - - - - - - اليوجد

 - - - - - - - - - - - - - - -  اجملموع

  1.980.000 - - - - - - - 1.980.000 - - - 180.000 1.800.000 الكلي  اجملموع
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 ( مائة ألف ريال شهريًا.100,000م(، على تعديل مكافأة رئيس جملس اإلدارة؛ لتكون )13/3/2017هـ )املوافق 14/6/1438اريخ وافق جملس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بت

  مكافآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة

 م28/4/2018للدورة السابعة اليت بدأت يف 

 (ريال)

 املكافآت املتغرية املكافآت الثابتة

 مكافأة

 نهاية

 اخلدمة

 عاجملمو
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 ونأواًل : األعضاء املستقل

صاحب السمو الملكي األمير/محمد  -1
 بن خالد العبدهللا الفيصل

- 20.000 - - - 20.000 - - - - - - - 20.000 - 
إبراهيم بن عبدالرحمن  الدكتور/ -2

 القاضي
- 20.000 - - - 20.000 - - - - - - - 20.000 - 

 - 20.000 - - - - - - - 20.000 - - - 20.000 - ياسين الخياريبن األستاذ/ أسامة  -3
 - 60.000 - - - - - - - 60.000 - - - 60.000 - اجملموع

 ثانيًا: األعضاء غري التنفيذيني

 - 20.000 - - - - - - - 20.000 - - - 20.000 - *الدكتور/خالد بن حسين بياري -1
 - 15.000 - - - - - - - 15.000 - - - 15.000 - محمد بن طالل النحاساألستاذ/  -2
 - 20.000 - - - - - - - 20.000 - - - 20.000 - *براهيم شريفإاألستاذ/راشد بن  -3
 - 20.000 - - - - - - - 20.000 - - - 20.000 - *األستاذ/ سانجاي كابور -4
 - 15.000 - - - - - - - 15.000 - - - 15.000 - *األستاذ/ روي تشيستنت -5
 - 20.000 - - - - - - - 20.000 - - - 20.000 - األستاذ/ احمد بن محمد العمران -6

 - 110.000 - - - - - - - 110.000 - - - 110.000 - اجملموع
 التنفيذيونثالثًا : األعضاء 

 - - - - - - - - - - - - - - - اليوجد
 - - - - - - - - - - - - - - -  اجملموع

 - 170.000 - - - - - - - 170.000 - - - 170.000 - الكلي  اجملموع
( مائة ألف ريال شهريًا، 100,000م(، على تعديل مكافأة رئيس جملس اإلدارة؛ لتكون )13/3/2017هـ )املوافق 14/6/1438وافق جملس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 

 ( مائة ألف ريال شهريًا.100,000م(،  على حتديد مكافأة نائب رئيس جملس اإلدارة بقيمة )8/5/2018هـ )املوافق 22/8/1439ملنعقد بتاريخ  كما وافق يف اجتماعه ا

 * يورد بدل حضور جلسات اجمللس ملمثلي صندوق االستثمارات العامة إىل الصندوق.
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 م27/4/2018يف  السادسة املنتهية أعضاء اللجان يف الدورةمكافآت 

 اللجان االسم
 املكافآت الثابتة 

 )عدا بدل حضور اجللسات(
 اجملموع بدل حضور جلسات

 74,796 10,000 64,796 التنفيذية • الدكتور/ عبداهلل بن حسن العبدالقادر

 األستاذ/ طه بن عبداهلل القويز
 الرتشيحات واملكافآت •

 االستثمار •
64,796 35,000 99,796 

 74,796 10,000 64,796 االستثمار • بن طـالل النحاس األستاذ/ حممد

 الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي
 املراجعة •

 احلوكمة واملخاطر وااللتزام •
64,796 45,000 109,796 

 عمر بن حممد الرتكي األستاذ/
 التنفيذية •

 الرتشيحات واملكافآت •
64,796 35,000 99,796 

 نعبد العزيز بن هبدان اهلبدا / األستاذ
 املراجعة •

 االستثمار •
64,796 40,000 104,796 

 / صا  بن علي العذلاألستاذ 
 الرتشيحات واملكافآت •

 االستثمار •
64,796 35,000 99,796 

 مازياألستاذ/ عبدالرمحن عبدالعزيز 
 التنفيذية •

 االستثمار •
64,796 20,000 84,796 

 إبراهيم بن عبدالرمحن القاضي الدكتور/

 التنفيذية •

 واملكافآت الرتشيحات •

 احلوكمة واملخاطر وااللتزام •

64,796 50,000 114,796 

 130,000 30,000 100,000 املراجعة ) عضو خارجي ( • خالد بن حممد اخلويطر / األستاذ

 130,000 30,000 100,000 املراجعة ) عضو خارجي ( • الدكتور  / خالد بن داود الفداغ 

 براهيم اهلويشاألستاذ /عبد اهلل بن إ
 وكمة واملخاطر وااللتزام احل •

 ) عضو خارجي (
100,000 15,000 115,000 

 األستاذ / بكر بن عبد اللطيف اهلبوب
 احلوكمة واملخاطر وااللتزام •

 ) عضو خارجي (
100,000 15,000 115,000 

 1,353,164 370,000 983,164 اجملمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 م28/4/2018السابعة املبتدئة يف  اللجان يف الدورة أعضاءمكافآت 

 اللجان االسم
 املكافآت الثابتة 

 )عدا بدل حضور اجللسات(
 اجملموع بدل حضور جلسات

صاحب السمو امللكي األمري/حممد بن خالد 

 العبداهلل الفيصل

 التنفيذية •

 االستثمار •
135,204 30,000 165,204 

 الدكتور/خالد بن حسني بياري
 نفيذيةالت •

135,204 15,000 150,204 

 األستاذ/ حممد بن طالل النحاس
 االستثمار •

135,204 15,000 150,204 

 براهيم شريفإاألستاذ/راشد بن 
 االستثمار •

135,204 15,000 150,204 

 150,204 15,000 135,204 التنفيذية • األستاذ/ ساجناي كابور

 األستاذ/ روي تشيستنت
 االستثمار •

135,204 10,000 145,204 

 إبراهيم بن عبدالرمحن القاضي الدكتور/
 التنفيذية •

 املراجعة •
135,204 35,000 170,204 

 ياسني اخلياري بن األستاذ/ أسامة
 الرتشيحات واملكافآت •

135,204 20,000 155,204 

 155,204 20,000 135,204 الرتشيحات واملكافآت • محد بن حممد العمرانأاألستاذ/ 

 20,000 20,000 - املراجعة )عضو خارجي(  بن داود الفداغ الدكتور / خالد

 20,000 20,000 - املراجعة )عضو خارجي(  األستاذ/ خالـد بن عبداهلل العـنــقــري

 20,000 20,000 - املراجعة )عضو خارجي(  األستاذ/ مـدحــت بن فــريـد تــوفــيـق

 األستاذ/ سلطان بن عبدامللك آل الشيخ
 15,000 15,000 - ضو خارجي(التنفيذية )ع 

 املهندس/ ناصر بن سليمان الناصر

 
 )15,000 15,000 - التنفيذية )عضو خارجي/ تنفيذي 

 األستاذ/ جون براند
 )20,000 20,000 - الرتشيحات واملكافآت )عضو خارجي 

 األستاذة/ هدى بنت حممد الغصن
 )15,000 15,000 - الرتشيحات واملكافآت )عضو خارجي 

 تاذ/ مازن بن أمحد اجلبرياألس
 )15,000 15,000 - االستثمار )عضو خارجي 

 1,531,836 315,000 1,216,836 اجملمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 مخسة من كبار التنفيذيني مكافآت 

 م2018من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية خالل عام 

 )لاير(

 المكافآت المتغيرة لثابتةالمكافآت ا

مكافأت نهاية 
 الخدمة

مجموع مكافآت 
عن  التنفيذيين

عضوية مجالس 
إدارات الشركات 

 إن وجدتالتابعة 

 المجموع الكلي
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 36,069,897. 32 1,714,438. 36 5,605,443. 96 14,496,640 - - 14,496,640 - - 14,253,375 - 3,241,875 11,011,500 المجموع

 

 الحقة األحداث ال 

 ةحص شراءم( على 2019 يناير 10ملوافق ا) ـه1440 االول مجادى 4 بتاريخجملس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد  وافق 

استكمال  على ان يتم مليون ريال سعودي 151%( يف شركة فريجن موبايل السعودية مببل  39مقدارها ) إضافية

يف  السعودية االتصاالت جمموعة حصةبعدها  لرتتفع 2019النظامية خالل عام املوافقات اإلجراءات القانونية و

 %(.49اىل )  السعوديةشركة فريجن موبايل 

 مليون  1,772م باالكتتاب يف إصدارات صكوك حكومية مببل  2019شهر فرباير من عام  قامت اجملموعة خالل

 . ريال سعودي
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 إقرارات جملس اإلدارة 

 يلي: السعودية مبا االتصاالتيقر جملس إدارة شركة 

  بالشكل الصحيح. أعدت سجالت احلساباتأن 

  اعلية.فب وُنفذأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة   

  ا.ال يوجد لدى اجمللس أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطهأنه 

  م وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املالي 2018ديسمرب  31مت إعداد القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف

مدة من اهليئة السعودية للمحاسبني املعتمدة يف اململكة العربية السعودية واملعايري و اإلصدارات األخرى املعت

 القانونيني.

  أو أكثر من األسهم املصدرة للشركة خالل  (%5)أي شخص طبيعي أو اعتباري متلك  عنالشركة ُتبّل  مل

 .م2018عام 

  ال يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

 .م2018حتها الشركة خالل عام أصدرتها أو من

  ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد.م 2018ال يوجد أي اسرتداد أو شراء أو إلغاء قامت به الشركة خالل عام 

 أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي  هال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجب

 راتب أو تعويض.

 أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق يف األرباح. هأو اتفاق تنازل مبوجب ال يوجد أي ترتيبات 

  وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء جملس ، طرفًا فيهتكون الشركة ال يوجد أي عقد

 أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم. الرئيس التنفيذي للماليةأو الرئيس التنفيذي أو اإلدارة 

 أو ضمنت أي قرض عقد  واحد منهم مع من أي نوع ألعضاء جملس إدارتها،  ًا نقديًامل تقدم الشركة قرض

 غري .

  ال يوجد أي حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء جملس اإلدارة أو كبار التنفيذيني أو أزواجهم أو

 أوالدهم القصر. 

 م2018ة املوحدة لعام إن املراجع اخلارجي للشركة قد أبدى رأيه دون حتفظ على القوائم املالي. 
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 التوصيات 
 يوصي جملس إدارة شركة االتصاالت السعودية اجلمعية العامة للشركة مبايلي:

 م.31/12/2018على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف التصويت  .1

 م. 31/12/2018على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة املالية املنتهية يف التصويت  .2

 م.31/12/2018على القوائم املالية املوحدة للشركة للسنة املالية املنتهية يف التصويت  .3

التصويت على اختيار مراجع احلسابات املرشح من قبل جلنة املراجعة لتقديم خدمات املراجعة والزكـاة   .4

ية والربعية ومراجعة حسابات الشركة السنو م 31/12/2018والضريبة للشركة للسنة املالية املنتهية يف 

م وحتـى نهايـة الربـع األول مـن عـام      2019م( ابتداًء من الربع الثاني للعام املـالي  2020م و 2019ملدة عامني )

 .م وحتديد أتعابه2021

علــى اعتمــاد سياســة توزيــع األربــاح للشــركة لفــرتة الســنوات الــثالث القادمــة بدايــة مــن الربــع    التصــويت  .5

  م.2018الرابع من عام 

    مليون ريـال سـعودي بواقـع    4,000 مببل  مقدار م 2018توزيعات إضافية ملرة واحدة عن عام  على التصويت .6

 م.ريال سعودي عن كل سه 2

علــى تعــديل النظــام األســاس لشــركة االتصــاالت الســعودية مبــا يتوافــق مــع نظــام الشــركات      التصــويت  .7

ــوذج رقـــم  28/1/1437( وتـــاريخ 3الصـــادر باملرســـوم امللكـــي رقـــم)م/    ( الصـــادر مـــن وزارة التجـــارة   4)م والنمـ

 واالستثمار.

(، الفقــرة )ب( مــن النظــام األســاس للشــركة، املتعلقــة بالســندات       16علــى تعــديل املــادة رقــم )   التصــويت  .8

ووفقــًا لنظــام الســوق املاليــة واألنظمــة   -بقــرار مــن جملــس اإلدارة - والصــكوك لتكــون جيــوز للشــركة 

مـــن أنـــواع أدوات الـــدين القابلـــة للتـــداول ســـواء بالعملـــة   واللـــوائح األخـــرى ذات العالقـــة، إصـــدار أي نـــوع  

الســعودية او غريهــا، داخــل اململكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا، كالســندات والصــكوك، ســواء أصــدرت      

تلــك األدوات يف الوقــت نفســه أو مــن خــالل سلســلة مــن اإلصــدارات أو مــن خــالل برنــامج أو أكثــر يضــعه   

، ولـه حـق   ووفقـًا للشـروط الـيت يقرهـا اجمللـس     يف األوقـات وباملبـال     اجمللس من وقت إىل آخر، وكل ذلك

 اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة يف ذلك.

لــدعوة ( مــن النظــام األســاس للشــركة، املتعلقــة با 2(، الفقــرة رقــم )29علــى تعــديل املــادة رقــم ) التصــويت  .9

 .يومًا على األقل 21، لتكون املدة قبل النعقاد اجلمعية العامة
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كافيــة مــن  نســخداع يــ(، مــن النظــام األســاس للشــركة، املتعلقــة بإ 40علــى تعــديل املــادة رقــم ) يت التصــو .10

، يف مركـــز الشــركة الـــرئيس، حتــت تصـــرف   مــدى كفايـــة نظــام الرقابـــة الداخليــة يف الشــركة    تقريــر  

 اجلمعية العامة.يومًا على األقل قبل موعد انعقاد  21املساهمني، لتكون املدة قبل 

 نسـخٍ داع يـ (، من النظام األساس للشركة، املتعلقـة با 2(، الفقرة رقم )44عديل املادة رقم )على تالتصويت  .11

القوائم املالية للشركة وتقرير عن نشاطها ومركزها املالي عن السنة املنقضية، يف مركز الشـركة  من 

 معية العامة.اجلموعد انعقاد من يومًا على األقل  21الرئيس، حتت تصرف املساهمني، لتكون املدة قبل 

ــى التصـــويت  .12 ــة،    تعـــديل علـ ــان املنبثقـ ــآت اللجـ ــاء جملـــس اإلدارة ومكافـــآتهم، ومكافـ ــيح أعضـ سياســـة ترشـ

 .ومكافآت اإلدارة التنفيذية

 .على تعديل الئحة عمل جلنة الرتشيحات واملكافآتالتصويت  .13

أعضــائها  ، وعلــى مهامهــا وضــوابط عملــها، ومكافــأت  علــى تعــديل الئحــة عمــل جلنــة املراجعــة   التصــويت  .14

ريـال عـن كـل جلسـة، ابتـداًء مـن عـام         5,000 ريال سـنويًا، لكـل عضـو، وبـدل حضـور مبلـ        150,000 البالغة

 م.2019

على املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة نظري عضويتهم واملضـمنة يف تقريـر   التصويت  .15

 .م2018ديسمرب  31م وحتى 2018يناير  1جملس اإلدارة للفرتة من 

على قيام الشركة بإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك مبوجبه بشكل مباشر أو عن التصويت  .16

طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم إنشاؤها واستخدامها إلصدار صكوك أولية أو ثانوية يف جزء 

ك أو عدة أجزاء أو مرحلة أو عدة مراحل، أو من خالل سلسلة من اإلصدارات مبوجب برنامج الصكو

إلمجالي قيمة ، دوالر أمريكيمليون  5,000 بالدوالر األمريكي، وذلك مبا ال يتجاوز مبلغًا وقدر  هذا، 

إصدارات و أجزاء برنامج الصكوك املشار إليه أعال  يف أي وقت من األوقات، وذلك باملبال  والتوقيت 

حني آلخر، وللمجلس يف سبيل واملدد والشروط والتفاصيل األخرى اليت يوافق عليها جملس اإلدارة من 

ذلك اختاذ كافة التصرفات واإلجراءات الالزمة لتأسيس الربنامج وإصدار الصكوك مبوجبه، ومنح 

اجمللس حق تفويض أي أو كل من تلك الصالحيات ألي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق 

 تفويض الغري.

 

 



  

 

76 
 

م2018لعام  السعودية االتصاالتالتقرير السنوي لشركة    

 

 :الخاتمة
بالشـكر ملقـام خـادم احلـرمني الشـريفني امللـك        -جل علـى توفيقـه  بعد شكر اهلل عز و -يتقدم جملس إدارة الشركة 

عبـد العزيـز آل   حممـد بـن سـلمان بـن     ولـي عهـد  األمـني صـاحب السـمو امللكـي األمـري        وبـن عبـدالعزيز آل سـعود    سلمان 

 مشيدين بالـدعم والرعايـة والتشـجيع الـذي تلقـا  الشـركة مـنهم يف سـعيها لتطـوير أدائهـا          ، وحكومتنا الرشيدة سعود

بالشــكر والتقــدير لعمــالء الشــركة ومســاهميها الكــرام علــى ثقــتهم،    اإلدارة وحتســني خــدماتها، كمــا يتقــدم جملــس  

وجلميــع مــو في الشــركة علــى إخالصــهم وتفــانيهم يف أداء أعمــاهلم، ولكــل املتعــاملني معهــا، ويؤكــد اجمللــس ســعي      

ــركة  ــدؤوبالشـ ــات    الـ ــيب احتياجـ ــا يلـ ــا مبـ ــوير أعماهلـ ــالتطـ ــقعمالئهـ ــات  ، وحيقـ ــاهميهاتطلعـ ــداف  مسـ ــدم األهـ ، وخيـ

 يف اململكة العربية السعودية. االتصاالتاالجتماعية، ويؤكد املكانة الريادية للشركة يف قطاع االقتصادية و
 


