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ب�صم �لله و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�رشف �ملر�صلني نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني

�ل�صادة م�صاهمي �رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية �لكر�م

�ل�صالم عليكم ورحمة �لله وبركاته، وبعد:

�لتقرير �ل�صنوي  �أقدم لكم  �أن  �إد�رة �رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية  �أع�صاء جمل�س  ي�رشين وبالنيابة عن 

لل�رشكة للعام �ملايل 2009م.

بحمد �لله وتوفيقه...

��صتمرت �الت�صاالت �ل�صعودية يف �ملحافظة على ريادتها يف �ل�صوق �ملحلي، وجتلى هذ� يف �الجناز�ت 

�لتي حققتها �ل�رشكة و�لنتائج �ملالية �الإيجابية �لتي حققتها بنهاية عام 2009م، �الأمر �لذي �نعك�س 

ب�صورة جيدة على حقوق مالك �ل�رشكة وم�صاهميها. فقد بلغت �الإير�د�ت �لت�صغيلية بنهاية �لعام 

“50.780” مليون ريال مقابل “47.469” مليون ريال بنهاية �لعام �ل�صابق، �أي بارتفاع بلغت ن�صبته %7، 
لتتمتع �ل�رشكة تبعاً لذلك مبركز مايل قوي وتدفقات نقدية و�أرباح عالية �نعك�صت �إيجاباً على حقوق 

�مل�صاهمني �لتي �رتفعت بنهاية �لعام �ملايل 2009م بن�صبة %12.

�الأخوة م�صاهمي وم�صاهمات �ل�رشكة لقد بد�أت �ل�رشكة موؤخر�ً يف جني بع�س ثمار ��صتثمار�تها �ملتنوعة 

وتو�صعاتها �خلارجية و�لتي بد�أت يف قطاع �الت�صاالت يف �الأ�صو�ق �ملحلية و�لدولية منذ عام 2007م 

و�نتقلت �ل�رشكة من م�صغل خدمة حملى يقدم خدمات متكاملة، �إىل �أحد �أكرب �رشكات �الت�صاالت 

رقعة تغطيتها  �ت�صاع  دويل كبري من خالل  �نت�صار وح�صور  �لعامل حمققًة  �ملتكاملة على م�صتوى 

�جلغر�فية �لتي �صملت بنهاية عام 2009م �أكرث من ع�رش دول تتميز بكثافتها �ل�صكانية �لعالية وت�صمل 

�أفريقيا،  �ململكة �لعربية �ل�صعودية، و�لبحرين، و�لكويت، و�لهند، و�أندوني�صيا، وماليزيا، وتركيا، وجنوب 

و�الأردن، ولبنان، وهو �الأمر �لذي �أدى �إىل �رتفاع عدد عمالء �ل�رشكة �إىل �أكرث من 26 مليون عميل يف �ل�صوق 

�ملحلي وما يزيد عن 100 مليون عميل يف �لدول �ملختلفة وحتقيق �ل�رشكة، بحمد �لله ومنته، الإير�د�ت 

ت�صغيلية جتاوزت  �لـ )50( مليار ريال وذلك الأول مرة يف تاريخ �ل�رشكة.

�حتياجات عمالئها  تلبية  ت�رشيع  �إىل  �ل�صعودية  �الت�صاالت  �رشكة  �صعت  لقد  و�الأخو�ت،  �الأخوة  �أيها 

مبختلف �رش�ئحهم، من خالل تقدمي �لعرو�س �ملدجمة ومتعددة �خلدمات ذ�ت �مل�صتويات عالية �جلودة، 

وقدمت �ل�رشكة خدمات متطورة للتو��صل �ملرئي و�ملعلوماتي باأف�صل و�أحدث �صبكات �الألياف �لب�رشية 

وزيادة تركيب �لكبائن �الإلكرتونية �ملتطورة، بكافة مدن �ململكة، وهو �الأمر �لذي �صاهم يف �إي�صال كو�بل 

�الألياف �لب�رشية �لتي تتميز ب�رشعات عالية جد�ً وجودة وكفاءة عالية كما تتمّيز �خلدمة باال�صتمر�رية 

و�الأمان، باالإ�صافة �إىل منا�صبة �الأ�صعار و�أنها �الأكرث �عتمادية يف �لتو��صل �لعاملي �صو�ء لالأفر�د �أو �الأ�رش 

�أو حتى �ل�رشكات.

و��صتمرت �رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية برتكيزها على �ال�صتفادة من �لفر�س �ملتنامية يف قطاع �الأعمال 

�لتي لها عالقة بقطاع �الت�صاالت، كما �أطلقت عدد�ً من �ملبادر�ت �ملختلفة يف جماالت �لتعليم و�ملدن 

�ل�صناعية و�القت�صادية، وبد�أت بتفعيل منوذج ت�صغيلي جديد يتمركز حول �لعميل لغر�س متكني �لعمالء 

من جتربة �أف�صل �خلدمات �ملقدمة لهم. 

كما �أن �ل�رشكة مل تغفل جانب �ملناف�صة �ملحتدمة يف قطاع �الت�صاالت حيث عمدت �إىل تخفي�س 

�لتكاليف ورفع �لكفاءة �لت�صغيلية من خالل تعزيزها ملفهوم �خلدمات �مل�صرتكة و�النتقال �إىل �صبكات 

�ل�رشكة  عززت  �حلجم، وقد  �قت�صاديات  من  و�ال�صتفادة  �لوفرة،  �قت�صاديات  وحتقيق   NGN �مل�صتقبل 

مفهوم �خلدمات �مل�صرتكة �ملنبثق من �إ�صرت�تيجية “�لطليعة” و�إحد�ث �لتغيري �الإد�ري و�لتقني و�لثقايف 

لغر�س رفع �لعائد �ال�صتثماري من خالل خف�س �لتكاليف وتبني �لعديد من �لرب�مج �مل�صاندة، مثل: 

برنامج �لت�صافر و�لتكامل )Cross synergy program( وم�رشوع �ل�رش�ء �لدويل �ملوحد. وهو �الأمر �لذي 

يُتوقع �أن ي�صتمر وينعك�س �إيجاباً باإذن �لله تعاىل على حتقيق �لقيمة �ملثلى مل�صاهمي �ل�رشكة وتعظيم 

حقوقهم من ��صتثمار�ت �ل�رشكة �لد�خلية �أو �خلارجية. 

دورها  ��صتمر�ر  �ل�صعودية على  �الت�صاالت  �الجتماعية فقد حر�صت �رشكة  �مل�صوؤولية  وعلى �صعيد 

تنتهجه  �لذي  �ملتكاملة  �الجتماعية  �مل�صوؤولية  مبد�أ  وجت�صيد  �ملجتمع،  و�لفاعل يف خدمة  �الإيجابي 

�ل�رشكة يف �لعديد من جماالت �حلياة �لثقافية و�لتعليمية و�لدينية و�ل�صحية و�الجتماعية، �إ�صهاماً 

منها يف جماالت �لتنمية �مل�صتد�مة �ل�صاملة للمجتمع، ووفاءً للوطن �لذي �نطلقت منه وبه تطورت.

ويف �خلتام، ي�رشين وبالنيابة عن زمالئي �أع�صاء جمل�س �إد�رة �ل�رشكة، �أن �أ�صكر جميع �لعاملني يف �ل�رشكة، 

وجميع �جلهات �لر�صمية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية على دعمها �ملتو��صل و�مل�صتمر، وكذلك �ل�صكر 

مو�صوٌل الأع�صاء جمل�س �إد�رة �ل�رشكة، ولكم �أنتم م�صاهمي �ل�رشكة �لكر�م على ثقتكم �لتي منحتمونا 

�إياها، ونعدكم باأن نظل �أوفياءٌ د�ئماً و�أبد�ً، و�أن نعمل على جعل �الت�صاالت �ل�صعودية د�ئماً يف �ملقدمة 

يف �مل�صهدين �لد�خلي و�خلارجي. 

و�ل�صالم عليكم ورحمة �لله وبركاته.

            د. حممد بن �صليمان �جلا�رش

            رئي�س جمل�س �إد�رة �رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية

أواًل: كلمة معالي رئيس مجلس
إدارة شركة االتصاالت السعودية
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ب�صم �لله و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�رشف �الأنبياء و�ملر�صلني 

�ل�صادة م�صاهمي وعمالء �رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية �لكر�م

�ل�صالم عليكم ورحمة �لله وبركاته وبعد:

�أكملت �الت�صاالت �ل�صعودية، ولله �حلمد، بنهاية عام 2009م تنفيذ ��صرت�تيجيتها »�لطليعة« �لتي 

ركزت �أولوياتها خالل �لثالث �صنو�ت �ملا�صية على �صبعة حماور رئي�صة، هي:

��صتمر�ر �لدور �لريادي لل�رشكة يف �صوق �الأفر�د، لعب �لدور �لرئي�صي يف خدمات �لنو�قل و�مل�صغلني

طرق خدمات متطورة للتو��صل �ملرئي و�ملعلوماتي للقطاع �ل�صكني، للتميز يف خدمة قطاع �الأعمال، 

�لت�صغيلية �لكفاءة  حتقيق  �لعمالء،  خدمة  يف  �لتميز  على  عزم  �خلارجي،  �لتو�صع  بتحقيق  يقني 

�لعربية  �ململكة  يف  �الت�صاالت  ل�صوق  �ل�رشكة  قيادة  ��صتمر�رية  على  �ال�صرت�تيجية  تنفيذ  و�صاعد 

�ل�صعودية وتويل زمام �ملبادرة و�الأ�صبقية يف تقدمي �خلدمات و�لعرو�س �ملبتكرة للعمالء، باالإ�صافة �إىل 

فقد حققت  لذلك  وتبعاً  �لت�صغيلية.  �ل�رشكة  كفاءة  حت�صني  وكذلك  �لعمالء،  جتارب  وتطوير  تعزيز 

بلغت  حيث  �ملوحدة،  �ملالية  ونتائجها  �أعمالها  حجم  يف  ملحوظاً  منو�ً  2009م  عام  بنهاية  �ل�رشكة 

 %7 ن�صبته  بنمو  ريال،  ريال مقابل 47،469 مليون  �لعام 50،780 مليون  بنهاية  �لت�صغيلية  �إير�د�تها 

مقارنة بالفرتة نف�صها من �لعام �ملا�صي، كما بلغ �إجمايل عدد عمالئها �أكرث من 126 مليون عميل، 

منهم �أكرث من 26 مليون عميل يف �ل�صوق �ملحلي، وهو �الأمر �لذي ز�د من �إجمايل م�صاهمة �ل�رشكة 

يف �لناجت �ملحلي �لوطني للفرتة 2000 - 2009م �إىل �أكرث من 90 مليار ريال.

و�صعت �ل�رشكة خالل عام 2009م �إىل تو�صيع قاعدة عمالئها وتقدمي �خلدمات �ملتميزة وحلول �الت�صاالت 

�ملتكاملة �لتي تلبي �حتياجاتهم، حيث عملت على تنفيذ حلول �الت�صاالت �ملتكاملة يف عدد من 

�مللك  وجامعة  ر�بغ  يف  �القت�صادية  عبد�لله  �مللك  مدينة  مثل،  �لكربى  �القت�صادية  و�ملدن  �مل�صاريع 

�لعري�س  �لنطاق  �إىل حتقيق منو كبري يف �رشعات خدمات  �مل�صاريع، كما عمدت  عبد�لله، وغريها من 

�لب�رشية  �الألياف  كو�بل  �أي�صاً  �ملدجمة، كما قدمت  �لعرو�س  �لعديد من  وكذلك  �نت�صارها،  وت�رشيع 

FTTH �لتي تنفرد �ل�رشكة بتقدميها يف �ل�صوق �ملحلية، ومل يقت�رش �الأمر على �ل�صوق �ملحلية فقط، 
بل حر�صت �ل�رشكة على �ال�صتفادة من فر�س �لنمو يف �الأ�صو�ق �الإقليمية و�لدولية، حيث متتلك �أكرب 

�صبكة تر��صل �أر�صية وبحرية و�أقمار �صناعية ومقا�صم دولية على م�صتوى �ل�رشق �الأو�صط، كما تعترب 

من �ل�رشكات �لر�ئدة يف جمال �لكو�بل �لبحرية، حيث عمدت �إىل زيادة عدد �لدو�ئر �لدولية، و��صتخد�م 

�صبكة �الألياف �ل�صوئية �ملرتبطة بالكو�بل �لبحرية و�ل�صبكة �الأر�صية مع دول �جلو�ر و�صبكة �الأقمار 

�ل�صناعية لغر�س توفري و�صائل �لربط �ملنا�صبة و�ملتعددة. وخالل عام 2009م مت �إطالق عمليات �رشكة 

 Cross( كما �أطلقت �ل�رشكة برنامج �لت�صافر و�لتكامل ،)GADM( خلليج لالإعالم �لرقمي �لقاب�صة�

باعت  كما  �الإ�صرت�تيجيني،  �رشكائها  مع  �ملوحد  �لدويل  �ل�رش�ء  م�رشوع  وكذلك   )synergy program
جزء�ً من ح�صتها يف �رشكة ماك�صي�س )maxis( �ملاليزية مبعدل عائد د�خلي )IRR( يبلغ نحو 29%، وهو 

�الأمر �لذي يدعم توجه �ل�رشكة ويعك�س �لنظرة �ال�صتثمارية �لناجحة لها، علماً �أنها ال ز�لت ت�صيطر 

على ن�صبة 25% من جمموعة بينارياجن. و�صاركت �الت�صاالت �ل�صعودية بفاعلية يف مو�صم حج عام 

1430هـ وخدمة �صيوف �لرحمن، حيث تبنت �ل�رشكة رعاية �حلملة �لوطنية �الإعالمية لتوعية �حلجاج، 

كما قدمت عدد�ً من �خلدمات �ملتنوعة، �صو�ء يف جمال �الت�صاالت �أو من حيث توعية �حلجاج دينياً 

و�صحياً وثقافياً. ومل تغفل �الت�صاالت �ل�صعودية عن �جلو�نب �الجتماعية، حيث حر�صت على ��صتمر�ر 

دورها �الإيجابي و�لفاعل يف خدمة �ملجتمع وجت�صيد مبد�أ �مل�صوؤولية �الجتماعية، فتبنت عدد�ً من بر�مج 

�لوفاء �الجتماعية، �لتي ميكن تلخي�س �أبرز �أن�صطتها يف: بناء عدد من �ملر�كز �ل�صحية، ورعاية �لعديد 

من �لفعاليات و�ملوؤمتر�ت و�مللتقيات و�ملعار�س، وتبني وتنفيذ عدد من �لرب�مج �لتدريبية وبر�مج �لطالب 

�ملوهوبني و�ملتفوقني، وكذلك رعاية عدد من كر��صي �لبحث �لعلمي. ومل يقت�رش �الأمر فقط على ذلك 

بل �صاهمت �ل�رشكة �أي�صاً يف تبني عدد من �ملنا�صبات و�الحتفاالت �خلريية و�الجتماعية ودعم بع�س 

�ملر�كز، وهو �الأمر �لذي �أكد متيز �ل�رشكة وجتربتها �لنوعية يف هذ� �ملجال.

ويف �خلتام �أتقدم بال�صكر و�المتنان للخالق عز وجل، ثم لقيادتنا �حلكيمة بقيادة خادم �حلرمني �ل�رشيفني 

و�صمو ويل عهده �الأمني و�صمو �لنائب �لثاين على دعمهم ورعايتهم لل�رشكة، كما  – حفظه �لله – 
�أتقدم بال�صكر و�لتقدير الأ�صحاب �ملعايل و�ل�صعادة رئي�س و�أع�صاء جمل�س �إد�رة �ل�رشكة على دعمهم 

الإد�رة �ل�رشكة، وكذلك �ل�صكر لعمالئنا �لكر�م على ثقتهم ودعمهم لنا ومل�صاهمينا �لكر�م وجلميع 

من�صوبي �ل�رشكة جلهودهم �لطيبة �لتي �أ�صهمت يف ��صتمر�ر تو��صل �لنجاحات. 

و�ل�صالم عليكم ورحمة �لله وبركاته،،

         �صعود بن ماجد �لدوي�س

�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة �الت�صاالت �ل�صعودية

ثانيًا: كلمة الرئيس التنفيذي
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التعاون
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اإلدارة التنفيذية للشركة مجلس إدارة الشركة

�صعادة �الأ�صتاذ/ عبد �لرحمن بن عبد �لعزيز مازي

�صعادة �الأ�صتاذ/ حممد بن �صالح �لدهام

�صعادة �الأ�صتاذ/ خالد بن عبد �لرحمن �لر�جحي

معايل �الأ�صتاذ/ حممد بن عبد �لله �خلر��صي

معايل �لدكتور/ حممد بن �صليمان �جلا�رش )رئي�س جمل�س �الإد�رة(

�صعادة �لدكتور/ حمد بن �صليمان �لق�صومي

�صعادة �ملهند�س/ حممد بن عمر�ن �لعمر�ن

�صعادة �الأ�صتاذ/ عبد �لعزيز بن هبد�ن �لهبد�ن

�صعادة �الأ�صتاذ/ �إبر�هيم بن علي �حل�صن 

من اليمين لليسار:

�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة �الت�صاالت �ل�صعودية    1- �صـــــعــود بن ماجـــد �لـدويــــ�س 

نائب �لرئي�س لقطاع �خلدمات �مل�صرتكة         2- عــمـــر بن مـحـمـــد �لــتــركــــي 

نائب �لرئي�س لقطاع �ل�صبكة        3- زيـــاد بـن ثــــامـــر �لـعـتـيـبـــي 

نائب �لرئي�س خلدمات �لقطاع �ل�صكني    4- �صــعد بن ظـــافـر �لقـحـطــانـــي 

نائب �لرئي�س لقطاع �لنو�قل و�مل�صغلني    5- �صـــعـــد بن �أحـمــد دمـياطـــــي 

نائب �لرئي�س لقطاع تقنية �ملعلومات        6- �إبر�هـيـــم بن �صالــح �ل�صبـيـعــي 

نائب �لرئي�س لقطاع �ملالية         7- �أمــيــــن بن فــهــــد �لـ�صـــــدي 

نائب �لرئي�س لر�أ�س �ملال �لب�رشي          8- �صــالح بن مـحـمـــد �لـــز�مــــــل 

نائب �لرئي�س لقطاع �ل�صوؤون �لتنظيمية    9- حمـــود بن مـحـمــد �لقـ�صـيـــــر 

نائب �لرئي�س خلدمات قطاع �الأفر�د    10- جـمــيــل بن عبـد�للـه �لـملحـــم 

نائب �لرئي�س خلدمات قطاع �الأعمال     11- �صـميــر بن �أ�صـــعــد مـتـبـولــي 

نائب �لرئي�س لل�صوؤون �ال�صرت�تيجية 12- خـالــد بـن عبد�لرحمــن �جلـا�صــر 

من اليمين لليسار:
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�ل�صادة م�صاهمي �رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية

�ل�صالم عليكم ورحمة �لله وبركاته، وبعد:

ي�رش جمل�س �إد�رة �ل�رشكة �أن يقدم للم�صاهمني �لكر�م �لتقرير �ل�صنوي عن �أد�ء �ل�رشكة، ونتائج �أعمالها 

للعام �ملايل 2009م، �لذي يعك�س �لتطور �مل�صتمر يف �أد�ء �ل�رشكة يف خمتلف �أوجه ن�صاطاتها، ويظهر 

دورها يف تعزيز وتطوير قطاع �الت�صاالت يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية مبا يخدم �ملجتمع �ل�صعودي 

ويحقق خطط �لتنمية �لوطنية وي�صاهم بفاعلية يف تعزيز �القت�صاد �لوطني ويحقق عو�ئد جمزية 

مل�صاهميها.

وفيما يلي ملخ�س عن �إد�رة �ل�رشكة و�أد�ءها �ملايل و�لفني و�أن�صطتها خالل عام 2009م.

أ- مجلس إدارة الشركة:

تكوين �ملجل�س وت�ضنيف �أع�ضائه:

حددت �ملادة �ل�صابعة ع�رش من �لنظام �الأ�صا�صي ل�رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية عدد �أع�صاء جمل�س 

�إد�رة �ل�رشكة بت�صعة �أع�صاء، وهو ما يتو�فق مع �لفقرة )�أ( من �ملادة �لثانية ع�رشة من الئحة حوكمة 

�ل�رشكات �ل�صعودية �ل�صادرة من هيئة �ل�صوق �ملالية بقر�رها رقم 1-212-2006 وتاريخ 1427/10/21هـ 

�ملو�فق 2006/11/12م بخ�صو�س عدد �الأع�صاء، وقد مت يف �لعام �ملايل 2009م �نتخاب جمل�س �إد�رة 

جديد للدورة �لر�بعة �لتي بد�أت يف 2009/4/28م. ويبني �جلدول �لتايل قائمة باأ�صماء �أع�صاء جمل�س 

�إد�رة �ل�رشكة، وت�صنيفهم، وع�صويتهم يف جمال�س �الإد�رة يف �ل�رشكات �مل�صاهمة �الأخرى: 

ثالثًا: تقرير مجلس اإلدارة عن أداء وأنشطة الشركة خالل 
العام المالي 2009م

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وتصنيفهم ، وعضويتهم في 
الشركات المساهمة األخرى

ع�سوية جمال�س االإدارة االأخرىاال�سمم
ت�صنيف

 الع�سوية

1
معايل �لدكتور/ حممد بن �صليمان �جلا�رش

رئي�س جمل�س �الإد�رة ورئي�س �للجنة �لتنفيذية 
ال يوجد

غري تنفيذي

غري م�صتقل

2

معايل �الأ�صتاذ/ حممد بن عبد �لله �خلر��صي

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رة ورئي�س جلنة �لرت�صيحات 

و�ملكافاآت وع�صو �للجنة �لتنفيذية

• �ل�رشكة �لتعاونية للتاأمني
• �ملجموعة �ل�صعودية لالأبحاث و�لت�صويق

• �ملجموعة �ل�صعودية لال�صتثمار �ل�صناعي
• �رشكة �لتعدين �ل�صعودية ) معادن (

غري تنفيذي

م�صتقل

3

�صعادة �لدكتور/ حمد بن �صليمان �لق�صومي

ال يوجدع�صو جلنة �لرت�صيحات و�ملكافاآت
غري تنفيذي

غري م�صتقل

�صعادة �الأ�صتاذ/ حممد بن �صالح �لدهام4

ع�صو �للجنة �لتنفيذية وع�صو جلنة �ال�صتثمار

• �رشكة �ل�صعودية للخطوط �حلديدة ) �صار (
• �رشكة �لعلم الأمن �ملعلومات

غري تنفيذي

غري م�صتقل

�صعادة �الأ�صتاذ/ �إبر�هيم بن علي �حل�صن5

ع�صو �للجنة �لتنفيذية 

غري تنفيذيال يوجد

غري م�صتقل

�صعادة �الأ�صتاذ/ عبد �لعزيز بن هبد�ن �لهبد�ن6

ع�صو جلنة �لرت�صيحات و�ملكافاآت

وع�صو جلنة �ملر�جعة

�لبنك �ل�صعودي �لفرن�صي  غري تنفيذي   • 

م�صتقل

�صعادة �ملهند�س/ حممد بن عمر�ن �لعمر�ن7

رئي�س جلنة �ال�صتثمار وع�صو �للجنة �لتنفيذية 

�رشكة �لر�جحي للتاأمني �لتعاوين  • 
�لبنك �ل�صعودي �لربيطاين  • 

غري تنفيذي

م�صتقل

�صعادة �الأ�صتاذ/ عبد �لرحمن بن عبد �لعزيز مازي8

ع�صو جلنة �لرت�صيحات و�ملكافاآت وع�صو جلنة 

�ال�صتثمار

• �رشكة �ال�صتثمار�ت �لتقنية
• �رشكة �صرييتل موبايل تليكوم

• �رشكة فيتل �لقاب�صة
• �ل�رشكة �لعاملية �حلديثة لتطوير بر�مج �الت�صاالت

• �رشكة ع�صتار حللول �لربجميات

غري تنفيذي

م�صتقل

9
�صعادة �الأ�صتاذ/ خالد بن عبد �لرحمن �لر�جحي

رئي�س جلنة �ملر�جعة وع�صو جلنة �ال�صتثمار 

• �رشكة �الإ�صمنت �ل�صعودية 
• بنك �لبالد

• �ل�رشكة �ل�صعودية للتاأمني �لتعاوين )والء(
غري تنفيذي

م�صتقل
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-  جلنة �ملر�جعة:

تتكون جلنة �ملر�جعة من �أربعة �أع�صاء هم : 

1. �صعادة �الأ�صتاذ خالد بن عبد �لرحمن �لر�جحي            رئي�صاً

ً 2. �صعادة �الأ�صتاذ عبد �لعزيز بن هبد�ن �لهبد�ن             ع�صو�

ً 3. �صعادة �الأ�صتاذ عبد �لعزيز بن �إبر�هيم �لعمر            ع�صو�

ً 4.�صعادة �لدكتور �أحمد بن عبد �لله �ملغام�س            ع�صو�

وتخت�س �للجنة مبر�جعة �ل�صيا�صات و�الإجر�ء�ت �ملالية و�الإد�رية لل�رشكة، و�إجر�ء�ت �إعد�د �لتقارير �ملالية 

وخمرجاتها، كما تقوم �للجنة باالطالع على تقارير ومالحظات �ملر�جعة �لد�خلية، وغريها من �الأعمال 

يف  �ملخاطر  و�إد�رة  �لرقابية  �الأن�صطة  وفاعلية  كفاءة  تقومي  من  ميكن  ومبا  ومنتظمة،  دورية  ب�صورة 

�ل�رشكة. وقد عقدت �للجنة ثالثة ع�رش �جتماعاً خالل عام 2009م )منها �صتة �جتماعات تخ�س �لدورة 

�لثالثة(.

- جلنة �ال�ضتثمار: 

تتكون �للجنة من �أربعة �أع�صاء هم:

1. �صعادة �ملهند�س حممد بن عمر�ن �لعمر�ن             رئي�صاً

ً 2. �صعادة �الأ�صتاذ حممد بن �صالح �لدهام             ع�صو�

ً 3. �صعادة �الأ�صتاذ عبد �لرحمن بن عبد �لعزيز مازي           ع�صو�

ً 4. �صعادة �الأ�صتاذ خالد بن عبد �لرحمن �لر�جحي            ع�صو�

وتخت�س �للجنة مبر�جعة �صيا�صة �ال�صتثمار�ت �ال�صرت�تيجية لل�رشكة وفق ��صرت�تيجيات �ل�رشكة، كما 

تقوم �للجنة مبر�جعة ودر��صة فر�س �ال�صتثمار �ال�صرت�تيجية و�لتو�صية باملنا�صب منها، وقد عقدت 

�للجنة �أربعة �جتماعات خالل عام 2009م.

جلان �ملجل�س:

مت ت�صكيل جلان �ملجل�س للدورة  �حلالية )�لر�بعة( على �لنحو �لتايل :

- �للجنة �لتنفيذية:

تتكون �للجنة �لتنفيذية من خم�صة �أع�صاء هم :

1. معايل �لدكتور حممد بن �صليمان �جلا�رش            رئي�صاً

ً 2. معايل �الأ�صتاذ حممد بن عبد �لله �خلر��صي            ع�صو�

3. �صعادة �الأ�صتاذ حممد بن �صالح �لدهام             ع�صو�ً 

ً 4. �صعادة �الأ�صتاذ �إبر�هيم بن علي �حل�صن             ع�صو�

ً 5. �صعادة �ملهند�س حممد بن عمر�ن �لعمر�ن             ع�صو�

لل�رشكة يف جماالت  و�لدولية  �ملحلية  و�الأعمال  �ال�صرت�تيجيات  مبر�جعة  �لتنفيذية  �للجنة  وتخت�س 

�لعمل �الأ�صا�صية وغري �الأ�صا�صية، و�ملو�فقة عليها بح�صب �ل�صالحيات �ملنوطة بها و�ملحددة من قبل 

جمل�س �الإد�رة. وقد عقدت �للجنة �جتماعاً و�حد�ً خالل عام 2009م . 

- جلنة �لرت�ضيحات و�ملكافاآت:

تتكون جلنة �لرت�صيحات و�ملكافاآت من �أربعة �أع�صاء هم:

1. معايل �الأ�صتاذ حممد بن عبد �لله �خلر��صي             رئي�صاً

ً 2. �صعادة �لدكتور حمد بن �صليمان �لق�صومي             ع�صو�

ً 3. �صعادة �الأ�صتاذ عبد �لعزيز بن هبد�ن �لهبد�ن             ع�صو�

ً 4. �صعادة �الأ�صتاذ عبد �لرحمن بن عبد �لعزيز مازي           ع�صو�

وو�صع  و�إقر�رها  عليها  و�مل�صادقة  �ملالئمة  �لت�صغيل  �آلية  ت�صميم  مبر�جعة عملية  �للجنة  وتخت�س 

مبا يوؤّمن  ومر�جعة هيكل �لرو�تب مبا يتنا�صب مع معايري وتطور�ت �ل�صوق، وتطبيقها تطبيقاً عادالً 

�حلو�فز �لالزمة لالإد�رة و�ملوظفني للقيام بالدور �ملطلوب، ومر�جعة هيكل جمل�س �الإد�رة ورفع �لتو�صيات 

و�لتعوي�صات  �ملميز�ت  �صيا�صة  مر�جعة  وكذلك  �إجر�ئها،  ميكن  �لتي  �لتغيري�ت  ب�صاأن  �الإد�رة  ملجل�س 

ع�رش  ثالثة  �للجنة  عقدت  وقد  �الإد�رة.  �إىل جمل�س  الإحالتها  متهيد�ً  عليها  و�مل�صادقة  �الإد�رة  ملجل�س 

�جتماعاً خالل عام 2009م )منها �أربعة �جتماعات للجنة �ملز�يا و�لتعوي�صات تخ�س �لدورة �لثالثة(.
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حوكمة �ل�رشكة:

عام  من  �حلجة  ذي  �صهر  يف  �ل�رشكة(  )حوكمة  ومر�قبتها  �ل�رشكة  توجيه  نظام  �ل�رشكة  �عتمدت 

 تغطي ُجل مو�د نظام 
ً
1426هـ  �ملو�فق فرب�ير من عام 2005م، ويتكون �لنظام من و�حد وثالثني مبد�أ

�أف�صل  �لعديد من  2006م، وكذلك  �ملالية يف عام  �ل�صوق  �ل�صادر من قبل هيئة  �ل�رشكات  حوكمة 

�ملمار�صات �لعاملية يف �أنظمة �حلوكمة، ومبا ال يتعار�س مع �الأنظمة و�لقو�عد �ل�صادرة من �جلهات ذ�ت 

�لعالقة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. كما �أن �ل�رشكة قد �عتمدت �صيا�صة مكتوبة لالإف�صاح حتدد 

ما يجب �الإف�صاح عنه، ومتى، وكيف، و�مل�صوؤول عنه، وقد مت ن�رشها يف موقع �ل�رشكة �الإلكرتوين. وبذلك 

تكون �ل�رشكة قد �أوفت مبتطلبات الئحة حوكمة �ل�رشكات �ل�صعودية �ل�صادرة من قبل هيئة �ل�صوق 

�ملالية بقر�رها رقم 1-212-2006 وتاريخ 1427/10/21هـ �ملو�فق 2006/11/12م من حيث عدد �للجان، 

وتكوينها، و��صتقاللية �أع�صائها، و�لعديد من مو�د �لنظام �الأخرى. ويبني �جلدول �لتايل تف�صيالً ملدى 

�لتز�م �ل�رشكة بالئحة حوكمة �ل�رشكات �ل�صعودية �ل�صادرة من هيئة �ل�صوق �ملالية: 

م�ضاركة �الأع�ضاء يف �جتماعات �ملجل�س و�للجان:

يبني �جلدول �لتايل عدد �جتماعات جمل�س �الإد�رة للدورة �لر�بعة، و�للجان �ملنبثقة عنه، وح�صور �الأع�صاء 

لتلك �الجتماعات خالل �لعام 2009م.

ح�ضور �الأع�ضاء الجتماعات �ملجل�س و�للجان �ملنبثقة عنه ) �لدورة �لر�بعة( لعام 2009م

�أو  �خلا�صة  �لظروف  لبع�س  و�للجان  �ملجل�س  �جتماعات  لبع�س  �الأع�صاء  بع�س  عدم ح�صور  ويعزى 

ب�صبب �صفر بع�س �الأع�صاء خارج �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

م�ضالح �أع�ضاء جمل�س �الإد�رة:

مل تربم �ل�رشكة �أية �أعمال �أو عقود فيها م�صلحة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة الأع�صاء جمل�س �الإد�رة، �أو 

للرئي�س �لتنفيذي،  �أو للمدير �ملايل، �أو الأي �صخ�س ذي عالقة بهم.

ملكية �أع�ضاء جمل�س �الإد�رة وكبار �لتنفيذيني:

�أ�صهم  يف  �لق�رش  و�أوالدهم  و�أزو�جهم  �لتنفيذيني  وكبار  �الإد�رة  جمل�س  �أع�صاء  ملكية  �إجمايل  بلغ 

�ل�رشكة خالل عام 2009م �لتايل:

•الثالثة: احلقوق العامة للم�صاهمني1
2

الرابعة: ت�صهيل ممار�صة امل�صاهمني حلقوقهم 

•وح�صولهم على املعلومات
3

اخلام�صة: حقوق امل�صاهمني املتعلقة باجتماع  

•اجلمعية العامة 
طبق عدا بند: الت�صويت الرتاكمي حيث ترى ال�رشكة •ال�صاد�صة: حقوق الت�صويت4

االكتفاء بالت�صويت العادي يف الفرتة احلالية.

•ال�صابعة: حقوق امل�صاهمني يف اأرباح االأ�صهم5
•الثامنة: ال�صيا�صات واالإجراءات املتعلقة باالإف�صاح6
•التا�صعة: االإف�صاح يف تقرير جمل�س االإدارة7
مت االلتزام وفق تعليمات وزارة التجارة والنظام االأ�صا�صي •العا�رشة : الوظائف االأ�صا�صية ملجل�س االإدارة8

لل�رشكة واجلهات ذات العالقة.

•احلادية ع�رش : م�صوؤوليات جمل�س االإدارة9
•الثانية ع�رش: تكوين جمل�س االإدارة10
•الثالثة ع�رش:  جلان جمل�س االإدارة وا�صتقالليتها 11
•الرابعة ع�رش: جلنة املراجعة12
•اخلام�صة ع�رش: جلنة الرت�صيحات واملكافاآت 13
14

ال�صاد�صة ع�رش: اجتماعات جمل�س االإدارة وجدول 

االأعمال
•

15
ال�صابعة ع�رش: مكافاآت اأع�صاء جمل�س االإدارة 

وتعوي�صاتهم 
•

•الثامنة ع�رش : تعار�س امل�صالح يف جمل�س االإدارة16

الـــــ�ســـــــرح رقم املادة وفق الئحة حوكمة ال�رشكات
مل يتم 

االلتزام

التزام 

جزئي

مت 

االلتزام

م

                             عـدد االجتماعات 

       

         ا�سم الع�سو

جمل�س االإدارة

) 6 (

اللجنة 

التنفيذية

) 1 (

جلنة الرت�صيحات 

واملكافاآت

) 9 (

جلنة 

املراجعة

)7 (

جلنة 

اال�صتثمار

)4 (

---51معايل الدكتور / حممد بن �صليمان اجلا�رش

--619معايل االأ�صتاذ / حممد بن عبد الله اخلرا�صي

4--51�صعادة االأ�صتاذ / حممد بن �صالح الدهام

---61�صعادة االأ�صتاذ / اإبراهيم بن علي احل�صن

--9-6�صعادة الدكتور/ حمد بن �صليمان الق�صومي

-97-6�صعادة االأ�صتاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان

4--51�صعادة املهند�س / حممد بن عمران العمران

4-8-6�صعادة االأ�صتاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز مازي

63--5�صعادة االأ�صتاذ / خالد بن عبد الرحمن الراجحي

ن�صبة التغيري خالل العامامللكية يف نهاية العامامللكية يف بداية العام

12.465.64812.526.889% 0.49
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ب - األداء المالي للشركة:

حققت �رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية منو�ً ملحوظاً يف حجم �أعمالها ونتائجها �ملالية �ملوحدة، حيث 

بلغت �إير�د�تها �لت�صغيلية بنهاية �لعام �ملايل 2009م مبلغ 50.780 مليون ريال مقابل 47.469 مليون 

ريال بنهاية عام 2008م، بنمو ن�صبته 7%. و�رتفع حجم �إجمايل �الأ�صول ليبلغ 109.587 مليون ريال 

مقابل 99.762 مليون ريال بنهاية عام 2008م، �أي بارتفاع قدره 10%، يف حني �رتفع �إجمايل �خل�صوم 

بن�صبة 3% ليبلغ 58.755 مليون ريال مقابل 57.200 مليون ريال بنهاية عام 2008م.

وتتمتع �ل�رشكة مبركز مايل قوي وتدفقات نقدية و�أرباح عالية �نعك�صت �إيجاباً على حقوق �مل�صاهمني 

�لتي �رتفعت بنهاية �لعام �ملايل 2009م بن�صبة 12%. ويبني �جلدول �لتايل �أ�صول وخ�صوم ونتائج �أعمال 

�ل�رشكة لل�صنو�ت �ملالية �الأخرية.

جدول الأ�ضول وخ�ضوم ونتائج �أعمال �ل�رشكة لل�ضنو�ت �ملالية �الأخرية:

* مت�صمنة �مل�صاريف �الد�رية و�لعمومية

�لرقابة �لد�خلية: 

يقر جمل�س �إد�رة �ل�رشكة باأنه مت �إعد�د �صجالت �حل�صابات بال�صكل �ل�صحيح، وال يوجد لدى �ملجل�س �أي 

�صك يذكر ب�صاأن قدرة �ل�رشكة على مو��صلة ن�صاطها، كما يقر �ملجل�س باأن نظام �لرقابة �لد�خلية 

على �إعد�د �لتقارير �ملالية �أعد على �أ�ص�س �صليمة ويعمل ب�صكل فعال ومالئم.

وتقوم جلنة �ملر�جعة �ملنبثقة من جمل�س �الإد�رة باالإ�رش�ف على �أعمال �ملر�جعة �لد�خلية بال�رشكة �لتي 

تقوم ب�صكل دوري بفح�س مدى كفاية وفاعلية نظام �لرقابة �لد�خلية مبا ميكن من توفري تقومي م�صتمر 

لنظام �لرقابة �لد�خلية ومدى فاعليته. وياأتي ذلك �صمن �أهد�ف جمل�س �الإد�رة يف �حل�صول على �قتناع 

معقول عن مدى �صالمة ت�صميم وفاعلية �أد�ء نظام �لرقابة �لد�خلية بال�رشكة.

�ملر�جعة �لد�خلية:

�ملر�جعة �لد�خلية هي ن�صاط تاأكيدي و��صت�صاري مو�صوعي وم�صتقل بغر�س �إ�صافة قيمة وحت�صني 

عمليات �ل�رشكة. وت�صاعد �ملر�جعة �لد�خلية �ل�رشكة يف حتقيق �أهد�فها بتوفري مدخل منتظم لتقومي 

وحت�صني فاعلية �إد�رة �ملخاطر، و�لرقابة، و�لعمليات �لتي ينطوي عليها �الأد�ء �لرقابي لل�رشكة. هذ� وقد 

نفذت �ملر�جعة �لد�خلية �لعديد من عمليات �ملر�جعة �لدورية و�خلا�صة و�لتي كان من �صاأنها �حلد من 

فقد �الإير�د�ت وخف�س �لتكاليف، �إ�صافة �إىل �مل�صاهمة يف مر�جعة �لقو�ئم �ملالية �الأولية و�لنهائية 

وتن�صيق �أعمال �جلهات �لرقابية �خلارجية.

�ملخاطر �ملحتملة:

�لتي قد تعرت�س  �أن هناك بع�س �ملخاطر  �أي قطاع �قت�صادي من خماطر حمتملة، وال�صك  ال يخلو 

وميكن  �رشيعة،  تطور�ت  ي�صهد  �لذي  �الت�صاالت  لتطور�ت قطاع  وفقـاً  �ل�صعودية  �الت�صاالت  عمل 

تلخي�س �أهم �ملخاطر يف ��صتمر�ر دخول مناف�صني جدد و�رتفاع حدة �ملناف�صة، و�لتطور �لتقني �ل�رشيع 

تكلفة  ذ�ت  تقنيات جديدة  تبني  عليها  يجب  �ل�رشكات، حيث  لكثري من  ي�صكل حتدياً  �أ�صبح  �لذي 

عالية قد حتتمل خماطر مرتفعة. وال�صك �أن �ل�رشكة �أخذت ذلك بعني �العتبار عند بناء �إ�صرت�تيجياتها 

»�لطليعة«، ومبا ي�صمن �ملحافظة على مركزها �لريادي ومكانتها يف �ل�صوق.

 البيان )باآالف الرياالت ال�صعودية(

20052006200720082009

موحدةموحدةموحدةغري موحدةغري موحدة

قائمة الدخل:

32،539،94332،393،57134،457،80747،469،36850،780،087إيرادات النشاط

)37،966،500()32،134،227()21،839،906()19،745،426()19،177،890(تكاليف النشاط *

13،362،05312،648،14512،617،90115،335،14112،813،587مجمل ربح النشاط

)683،219()3،292،787()171،688(493،333)622،943(اإليرادات والمصروفات األخرى – صافي

)1،267،012()1،004،508()424،480()342،576()292،249(الزكاة والضرائب وحقوق األقلية

12،446،86112،798،90212،021،73311،037،84610،863،356صافي الدخل

قائمة املركز املايل:

11،950،14413،362،28213،977،43518،946،39622،663،161أصول متداولة

9،454،7319،523،46317،219،66022،898،83529،340،669خصوم متداولة

)6،677،508()3،952،439()3،242،225(2،495،4133،838،819رأس المال العامل

1،507،3921،899،3426،608،9404،739،0864،965،656األصول األخرى غير المتداولة

31،286،34030،860،14948،224،87176،076،65381،958،659األصول الثابتة وغير الملموسة

44،743،87646،121،77368،811،24699،762،135109،587،476إجمالي األصول

9،454،7319،523،46317،219،66022،898،83529،340،669الخصوم المتداولة

13،019،30328،081،22022،711،062--قروض طويلة األجل

2،433،7082،443،9712،680،4016،220،2036،702،797الخصوم األخرى

11،888،43911،967،43432،919،36457،200،25858،754،528إجمالي الخصوم

15،000،00020،000،00020،000،00020،000،00020،000،000رأس المال المدفوع

17،855،43714،154،33915،891،88222،561،87730،832،948االحتياطيات واألرباح المبقاة وحقوق األقلية

32،855،43734،154،33935،891،88242،561،87750،832،948حقوق الملكية

44،743،87646،121،77368،811،24699،762،135109،587،476إجمالي الخصوم وحقوق الملكية
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بيان بقيمة �ملبالغ �لنظامية �مل�ضتحقة و�ملدفوعة مع و�ضف موجز لها وبيان �أ�ضبابها:

* �ملبالغ �أعاله تبني �ملبالغ �لنظامية �مل�صتحقة و�ملدفوعة على �ل�رشكة حلكومة �ململكة �لعربية �ل�صعودية )مدفوعات حملية( 

�ضيا�ضة �ل�رشكة يف توزيع �الأرباح:

تن�س �ملادة )46( من �لنظام �الأ�صا�صي ل�رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية على توزيع �أرباح �ل�رشكة �ل�صافية 

�ل�صنوية بعد خ�صم جميع �مل�رشوفات �لعمومية و�لتكاليف �الأخرى على �لوجه �الآتي: 

- يجنب 10% من �الأرباح �ل�صافية لتكوين �حتياطي نظامي، ويجوز للجمعية �لعامة �لعادية وقف 

هذ� �لتجنب متى بلغ �الحتياطي �ملذكور ن�صف ر�أ�س �ملال.

- للجمعية �لعامة �لعادية، بناء على �قرت�ح جمل�س �الإد�رة، �أن جتنب ن�صبة من �الأرباح �ل�صافية لتكوين 

�حتياطي �تفاقي وتخ�صي�صه لغر�س �أو �أغر��س معينة.

- يوزع من �لباقي بعد ذلك دفعة �أوىل للم�صاهمني تعادل )5%( من ر�أ�س �ملال �ملدفوع.

- يخ�ص�س بعد ما تقدم ن�صبة مئوية من �لباقي حتددها �جلمعية �لعامة ملكافاأة جمل�س �الإد�رة على 

�أال تتجاوز )0.5%( )ن�صف يف �ملائة( من �صايف �الأرباح بعد �القتطاعات �ل�صابقة، ويوزع �لباقي بعد 

ذلك على �مل�صاهمني كح�صة �إ�صافية يف �الأرباح مع مر�عاة ما ت�صدره وز�رة �لتجارة من تعليمات يف 

هذ� �ل�صاأن.

كما تن�س �ملادة )47( من �لنظام �الأ�صا�صي ل�رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية، على �أن يتم توزيع �الأرباح 

�ملقرر توزيعها على �مل�صاهمني يف �ملكان و�ملو�عيد �لتي يحددها جمل�س �الإد�رة على �أال يتجاوز موعد 

توزيع �الأرباح �صهر�ً من تاريخ �إقر�ر �جلمعية �لعامة للتوزيع.

يتوقف توزيع �الأرباح على �الأرباح �ملحققة وتدفقات �ل�رشكة �لنقدية و�لتوقعات �مل�صتقبلية لال�صتثمار�ت 

�لرئي�صة و�ال�صتثمار�ت يف �أعمال جديدة مع �الأخذ يف �العتبار �أهمية �ملحافظة على و�صع مايل قوي 

�عتادت �رشكة  وقد  �الت�صاالت.  تغيري�ت هامة يف قطاع  �أي  �أو  �لعام  �لو�صع  تغيري�ت يف  �أي  ملقابلة 

�الت�صاالت �ل�صعودية على �رشف �أرباح ربعية جمزية مقارنًة ب�صايف �الأرباح �ملحققة و�صايف �لتدفق 

�لنقدي. وبالرغم من توقع �ل�رشكة توزيع �أرباح �صنوية ب�صكل ربعي للم�صاهمني، �إال �أنه ال توجد �أية 

�صمانات لتوزيع �الأرباح ب�صكل م�صتمر، كما ال يوجد �صمانات لقيمة �الأرباح �ملوزعة يف كل عام، كما 

قد تتغري �صيا�صة توزيع �الأرباح من وقت الآخر، ويتم توزيع �الأرباح �لنقدية بالريال �ل�صعودي.

�لقرو�س �لتي على �ملجموعة:

وتتمثل يف:

�رشكة �أوجيه لالت�ضاالت �ملحدودة

يبلغ ن�صيب �ملجموعة من �لقرو�س و�لت�صهيالت �لبنكية كما يف 31 دي�صمرب 2009م مبلغ 8.851 

مليون ريال.

جمموعة بينارياجن جي �إ�س �إم �لقاب�ضة  

يبلغ ن�صيب �ملجموعة من �ل�صكوك 3.473 مليون ريال، ومن �لت�صهيالت �لبنكية مبلغ 5.321 مليون 

ريال كما يف 31 دي�صمرب 2009م، وقد ��صتخدمت �ل�صكوك يف متويل عملية �ال�صتحو�ذ على �الأ�صهم 

�ملتد�ولة ملجموعة ماك�صي�س �لقاب�صة �ملاليزية.

�رشكة �إن تي �إ�س

يبلغ ن�صيب �ملجموعة من ت�صهيالت �لتمويل على �أ�صا�س �ملر�بحة مبلغ 464 مليون ريال، كما يف 31 

دي�صمرب 2009م

�رشكة �الت�ضاالت �ل�ضعودية

ح�صلت �ل�رشكة خالل �لربع �لثالث 2007م على ت�صهيالت متويل على �أ�صا�س �ملر�بحة من عدة بنوك 

حملية، مدة �لتمويل 60 �صهر�ً، وتبلغ قيمة �لت�صهيالت �مل�صتخدمة كما يف 31 دي�صمرب 2009م مبلغ 

6.000 مليون ريال.

�أ�صا�س �ملر�بحة من عدة بنوك حملية،  �أبريل 2008م على ت�صهيالت متويل على  ح�صلت �ل�رشكة يف 

مدة �لتمويل 120 �صهر�ً، وتبلغ قيمة �لت�صهيالت �مل�صتخدمة كما يف 31 دي�صمرب 2009م مبلغ 9.500 

مليون ريال.

بد�أت �ل�رشكة خالل �لربع �لر�بع من عام 2008م ب�صد�د �الأق�صاط �مل�صتحقة من �لقرو�س، وبلغت �ملبالغ 

�مل�صددة حتى 31 دي�صمرب 2009م 2.319 مليون ريال، منها 2.037 مليون ريال مت ت�صديدها خالل �ل�صنة 

�ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م.

         البــيــان )باآالف الرياالت ال�صعودية(

2009م

موحدة

2008م

موحدة

8.579.0203.904.714ق�صرية �الأجل 

22.711.06228.081.220طويلة �الأجل

31.290.08231.985.934

ال�صببالو�صف20092008  البيان )باآالف الرياالت ال�صعودية(

331.868372.893�لزكاة 

ما يتم �صد�ده وفقا الأحكام وقو�عد فري�صة 

�لزكاة وتعليمات م�صلحة �لزكاة و�لدخل يف 

�ململكة �لعربية �ل�صعودية.

متطلب نظامي

272.751261.204�لتاأمينات �الجتماعية

ما يتم �صد�ده وفقا الأحكام وقو�عد 

�ملوؤ�ص�صة �لعامة للتاأمينات �الجتماعية 

يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

متطلب نظامي

4.665.3084.886.502�لر�صوم �حلكومية

متثل �لر�صوم �حلكومية �لتكاليف �ملرتتبة 

على �ل�رشكة مقابل تقدمي �خلدمة جتاريا 

ور�صوم �لرخ�صة و�لطيف �لرتددي. 

متطلب نظامي

�إجمايل �مل�صتحق و�ملدفوع 

�إىل �جلهات �حلكومية
5.269.9275.520.599
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- �رشكة �أوجيه لالت�ضاالت �ملحدودة – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة:

�رشكة �أوجيه لالت�صاالت �ملحدودة هي �رشكة م�صجلة يف �إمارة دبي بدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

ولديها ��صتثمار�ت يف �رشكات تعمل يف قطاع �الت�صاالت يف تركيا وجنوب �أفريقيا. حازت �ل�رشكة على 

ن�صبة 35% من �رشكة �أوجيه لالت�صاالت يف �أبريل 2008م.

- جمموعة بينارياجن جي �إ�س �إم �لقاب�ضة – ماليزيا:

�لقاب�صة  ماك�صي�س  جمموعة  من   %100 متتلك  كانت  قاب�صة  ��صتثمارية  �رشكة  �ملاليزية  بينارياجن 

�ملاليزية )maxis( �لتي تعمل يف قطاع �الت�صاالت �ملتنقلة يف ماليزيا و�لتي مل تكن مدرجة بالبور�صة 

تبعاً  و�أدرجت  �لعام  لالكتتاب  �أ�صهم ماك�صي�س  30% من  2009م طرح  نوفمرب  �صهر  �ملاليزية. مت يف 

لذلك �صمن �رشكات �لبور�صة �ملاليزية. وبذلك �نخف�صت ن�صبة ملكية بينارياجن �لقاب�صة يف �رشكة 

ماك�صي�س �إىل %70. 

لدى بينارياجن �لقاب�صة ��صتثمار�ت �أخرى يف �رشكات �ت�صاالت يف كل من �لهند و�إندوني�صيا، ومتتلك 

ن�صبة 74% من �رشكة �إير�صيل �لهندية )Aircel( و44% من �رشكة �إن تي �إ�س �الإندوني�صية )AXIS(. حازت 

�رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية على ن�صبة 25% من �رشكة بينارياجن يف �صبتمرب 2007م.

�ال�ضتثمار�ت �مل�ضجلة وفق طريقة حقوق �مللكية )�ل�رشكات �لزميلة(:

- �ل�رشكة �لعربية للكو�بل �لبحرية �ملحدودة – �ل�ضعودية:

مت تاأ�صي�س �ل�رشكة �لعربية للكو�بل �لبحرية �ملحدودة يف �صبتمرب 2002م بغر�س �إن�صاء وتاأجري و�إد�رة 

�الت�صاالت  لتمرير  �ل�صود�ن  وجمهورية  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  بني  يربط  بحري  كيبل  وت�صغيل 

بينهما و�أي دول �أخرى. وقد بد�أ �لن�صاط �لت�صغيلي لل�رشكة �لعربية للكو�بل �لبحرية �ملحدودة يف �صهر 

يونيو 2003م، ومتتلك �رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية ن�صبة 48.6% من ر�أ�صمالها �لبالغ 75 مليون ريال.

- �ملوؤ�ض�ضة �لعربية لالت�ضاالت �لف�ضائية )عرب�ضات( – �ل�ضعودية:

�جلامـعة  �الأع�صاء يف  �لدول  �لف�صائية )عرب�صات( من قبل  �لعربية لالت�صاالت  �ملوؤ�ص�صة  �إن�صاء  مت 

�لعربــية يف �أبريل 1976م. وتوفر عرب�صات عدد�ً من �خلدمات لهذه �لدول �الأع�صاء �إ�صافة �إىل كافة 

�لقطاعات �لر�صمية و�خلا�صة يف نطاق تغطيتها وب�صورة �أ�صا�صية منطقة �ل�رشق �الأو�صط، ومتتلك 

�رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية ن�صبة 36.66% من ر�أ�صمالها �لبالغ 500 مليون دوالر �أمريكي ما يعادل 

1.875 مليون ريال.

�مل�ضاهمة يف �لناجت �لوطني:

بلغ �إجمايل م�صاهمة �رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية يف �لناجت �ملحلي �لوطني منذ عام 2000م وحتى 

نهاية �لعام 2009م �أكرث من 90 مليار ريال وميثل هذ� �ملبلغ �لر�صوم �حلكومية �ملدفوعة للدولة ون�صيب 

�لدولة من �الأرباح �ل�صنوية.

�ل�رشكات �لتابعة:

- �ل�رشكة �لعربية خلدمات �الإنرتنت و�الت�ضاالت �ملحدودة )�أول نت(-�ل�ضعودية:

2002م،  �أبريل  )ذ�ت م�صوؤولية حمدودة( يف  �الإنرتنت و�الت�صاالت  �لعربية خلدمات  �ل�رشكة  تاأ�صي�س  مت 

وتعمل يف تقدمي خدمات �الإنرتنت وت�صغيل م�صاريع �الت�صاالت ونقل ومعاجلة �ملعلومات، ومتلك �رشكة 

�الت�صاالت �ل�صعودية 100% من ر�أ�س مالها �لبالغ 10 مليون ريال.

- �رشكة �الت�ضاالت �لكويتية )VIVA( - �لكويت:

حازت �رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية يف دي�صمرب 2007م على ن�صبة 26% من ر�أ�صمال �رشكة �الت�صاالت 

�لكويتية )VIVA( �لبالغ 50 مليون دينار كويتي. تعمل هذه �ل�رشكة يف جمال خدمات �لهاتف �جلو�ل، 

وقد بد�أ �لت�صغيل �لتجاري يف 4 دي�صمرب 2008م.

- ��س تي �ضي �لبحرين )VIVA( - �لبحرين:

تاأ�ص�صت ��س تي �صي �لبحرين )VIVA( )�س. م. ب. م( يف فرب�ير 2009م مبملكة �لبحرين، ومتتلك �رشكة 

�الت�صاالت �ل�صعودية ن�صبة 100% من ر�أ�صمالها �لبالغ 75 مليون دينار بحريني. تعمل هذه �ل�رشكة يف 

جمال خدمات �الت�صاالت �ملتنقلة و�الت�صاالت �لدولية و�خلدمات �الأخرى ذ�ت �ل�صلة. وقد بد�أ �لت�صغيل 

�لتجاري يف 3 مار�س 2010م .

- �رشكة �خلليج لالإعالم �لرقمي �لقاب�ضة – م�ضجلة يف �لبحرين:

2009م، وهي �رشكة قاب�صة متلك ح�ص�صاً يف �رشكات تعمل يف  تاأ�صي�س هذه �ل�رشكة يف يونيو  مت 

جمال خدمات �ملحتوى و�الإعالم �لرقمي. ومتتلك �رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية ن�صبة 51% من ر�أ�صمالها 

�لبالغ 280 مليون ريال.

        

- �رشكة جتاري �ل�ضعودية – �ل�ضعودية:

مت تاأ�صي�س �رشكة جتاري �ل�صعودية )ذ�ت م�صوؤولية حمدودة( يف نوفمرب 2006م بغر�س �إن�صاء وت�صغيل 

و�إد�رة �الأ�صو�ق و�ملن�صات �الإلكرتونية وتقدمي كافة �خلدمات �ملتعلقة بالتعامالت �لتجارية �الإلكرتونية، 

ومتتلك �رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية ن�صبة 50% من ر�أ�صمالها �لبالغ 28 مليون ريال، وقررت �ل�رشكة 

ت�صفية �رشكة جتاري �ل�صعودية. 

�مل�ضاريع �مل�ضرتكة:

- �رشكة �إن تي �إ�س )AXIS( – �إندوني�ضيا:

ح�صلت �رشكة �إن تي �إ�س على رخ�صة ت�صغيل �صبكة �لهاتف �جلو�ل بتقنية �جليل �لثالث يف �إندوني�صيا، 

وقد بد�أت بتقدمي خدماتها جتارياً يف �لربع �الأول من عام 2008م. حازت �رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية على 

ن�صبة 51% من �رشكة �إن تي �إ�س يف �صبتمرب 2007م.
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»ا«
استمرار دورنا الريادي في سوق األفراد

�الت�صاالت  �صوق  وتنمية  و�لدويل  �لد�خلي  تو�جدها  تعزيز  �إىل  �ل�صعودية  �الت�صاالت  �رشكة  �صعت 

لالأفر�د من خالل تطوير �خلدمات �ملقدمة، ون�رش �لنطاق �لعري�س للجو�ل و�لتو�صع يف �خلدمات �ملدجمة 

وخدمات �ملحتوى وعرو�س �خلدمات وتقدمي جتارب مميزة للعمالء، وهو �الأمر �لذي �أدى �إىل ��صتمر�ر ريادة 

�ل�رشكة لل�صوق �ملحلي وجتاوز عدد عمالء �جلو�ل 21 مليون عميل بنهاية عام 2009م. وقدمت �ل�رشكة 

خالل �لعام �لعديد من �خلدمات و�لعرو�س �لت�صويقية �ملبتكرة، حيث مت تقدمي �أكرث من 32 خدمة جديدة، 

وتطوير وحت�صني �أكرث من 23 خدمة قائمة، كما مت تقدمي 33 عر�س متنوع لعمالء �جلو�ل ب�رش�ئحهم 

�ملختلفة، ولعل من �أبرز �لعرو�س �ملقدمة خالل �لعام، مكافاأة �لتقدير و�لعرفان و�ل�صكر غري �مل�صبوقة 

�لتي �أطلقتها �ل�رشكة حتت م�صمى »�صكر�ً« تقدير�ً لعمالئها، حيث مت تقدميها لعمالء �جلو�ل )�ملفوتر( 

على مرحلتني، مت يف �الأوىل منح �لعمالء مكاملات جمانية ملدة �صهر كامل لكافة �ت�صاالتهم د�خل 

�صبكة �جلو�ل، يف حني مت يف �لثانية منح �لعمالء ر�صائل ن�صية ور�صائل و�صائط متعددة جمانية د�خل 

�ل�صبكة ملدة �صهر جماين �آخر، وقد القت هذه �لعرو�س ر�صا و��صتح�صان �لعمالء.

وطورت �ل�رشكة خدمات �ملحتوى، �لتي بلغ عدد عمالئها �أكرث من 5.5 مليون عميل، حيث مت �لرتكيز على 

نوعية �ملحتوى �ملقدم من خالل �خلدمات �الإ�صافية �الإحدى ع�رش �لتي مت �إطالقها خالل 2009م، كما مت 

كذلك �إدخال عدة جو�نب تطويرية خلدمة �لبالك بريي خا�صة باأ�صعار �لباقات وحجم �لبيانات �مل�صموح 

با�صتخد�مها، باالإ�صافة �إىل طرح خدمة بالك بريي م�صبقة �لدفع �لتي �صاهمت يف حتقيق زيادة غري 

م�صبوقة يف عدد عمالء خدمة �لبالك بريي. و�رتفع كذلك عدد عمالء باقات �الإنرتنت بن�صبة كبرية بلغت 

225% ليتجاوز عدد عمالء باقات �النرتنت باالإ�صافة �إىل عمالء �إيزي نت �أكرث من 4.6 مليون عميل. 

و�أطلقت �ل�رشكة يف �ل�صوق �ملحلي، والأول مرة يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط و�صمال �أفريقيا �لهاتف 

�أول هاتف ذكي مزود بنظام �لت�صغيل  �جلديد »�إت�س. تي. �صي. ماجيك« )HTC Magic( و�لذي يعترب 

“�أندرويد” )Android( �ملطور من �رشكة )Google( وذلك �صمن �إطار �لتز�م �ل�رشكة و�صعيها �إىل تقدمي 
وتوفري منتجات وخدمات تتيح لعمالئها مز�يا �لر�حة و�لتغطية �لو��صعة و�لقيمة �مل�صافة، حيث يعزز 

�لهاتف �جلديد من جتربة �النرتنت �لنقال لعمالء �ل�رشكة.

�أكرث من مليون عميل خالل  �لتجو�ل  �مل�صتفيدين من خدمات  �لعمالء  بلغ عدد  �لتجو�ل  ويف جمال 

فرتة �ل�صيف لعام 2009م، حيث مت �إ�صافة نحو 170 �تفاقية جديدة خلدمات �لتجو�ل لي�صبح �لعدد 

�الإجمايل التفاقيات خدمات �لتجو�ل �أكرث من 1400 �تفاقية.

ج- إستراتيجيات “ الطليعة “ نحو التمركز حول العميل:

�أكملت �الت�صاالت �ل�صعودية بنهاية عام 2009م تنفيذ ��صرت�تيجيتها »�لطليعة« �لتي ركزت �أولوياتها 

على �صبعة حماور رئي�صة، هي : 

• ��ضتمر�ر دورنا �لريادي يف �ضوق �الأفر�د.
• لعب �لدور �لرئي�ضي يف خدمات �لنو�قل و�مل�ضغلني .

• طرق خدمات متطورة للتو��ضل �ملرئي و�ملعلوماتي للقطاع �ل�ضكني.
• للتميز يف خدمة قطاع �الأعمال.
• يقني بتحقيق �لتو�ضع �خلارجي.

• عزم على �لتميز يف خدمة �لعمالء.
• حتقيق �لكفاءة �لت�ضغيلية.

حيث �صعت �ل�رشكة من خالل هذه �ال�صرت�تيجة �إىل �أخذ زمام �ملبادرة و�الأ�صبقية يف تقدمي �خلدمات 

و�لعرو�س �ملبتكرة للعمالء، وتعزيز وتطوير جتارب �لعمالء، و�ال�صتفادة من تو�صعات �ل�رشكة و��صتثمار�تها 

�لدولية، وكذلك حت�صني كفاءتها �لت�صغيلية.

�أكرث من 21 مليون عميل يف �جلو�ل

)مليون عميل(
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ويف جمال �لتو�صع �الإقليمي من خالل نقاط �لتو�جد )POPs(، مت �النتهاء من م�رشوع نقاط �لتو�جد 

�لذي ت�صمنت �ملرحلة �الأوىل منه �إن�صاء نقاط و�صول دولية يف ثمان دول. 

وقد مت توقيع عدد من �التفاقيات، �لتي لعل من �أبرزها: �ل�رش�كة مع �رشكة مدى يف �الأردن و�تفاقيات 

�خلدمات مع �رشكة )Epslon( يف بريطانيا، و�رشكة  )Aircel( يف �لهند و�رشكة )Qtel( يف قطر، و�رشكة 

)STC( �لبحرين )VIVA( و�رشكة )du( يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�رشكة )QNET( يف �لكويت.

وقد مت تقدمي عدد من �خلدمات لعمالء �لنو�قل و�مل�صغلني �ملحليني و�لدوليني يف عام 2009م، مثل:

• ��صتعادة �خلدمة لل�صعات �لدولية
• �لربط �لبيني للر�صائل متعددة �لو�صائط

• �لربط �لبيني للمكاملات �ملرئية
)Bitstream( خدمة �صيل �لنب�صات •

)IGN( خدمة عبور بو�بة �الإنرتنت •

»ط«
طرق خدمات متطورة للتواصل المرئي والمعلوماتي للقطاع 

السكني

�صعت �رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية �إىل ت�رشيع �نت�صار �لنطاق �لعري�س للقطاع �ل�صكني من خالل 

خدمات  �ل�رشكة  وقدمت  �جلودة،  عالية  �مل�صتويات  ذ�ت  �خلدمات  و�ملتعددة  �ملدجمة  �لعرو�س  تقدمي 

متطورة للتو��صل �ملرئي و�ملعلوماتي للقطاع �ل�صكني من خالل جهودها �لبارزة لغر�س بناء بنية حتتية 

�ملتطورة  �الإلكرتونية  �لكبائن  تركيب  وزيادة  �لب�رشية  �الألياف  و�أحدث �صبكات  باأف�صل  وو��صعة  قوية 

)MSAN( د�خل �الأحياء �ل�صكنية بكافة مدن �ململكة �لعربية �ل�صعودية، وهو �الأمر �لذي �صاهم يف 

�إي�صال كو�بل �الألياف �لب�رشية )FTTH( �لتي تنفرد �الت�صاالت �ل�صعودية بتقدميها. وقدمت �ل�رشكة 

  DSL خدمات تتميز ب�رشعات كبرية جد�ً ت�صل �إىل 20 ميجا وبجودة وكفاءة عالية من خالل خدمة �آفاق

�صامل، �لتي ت�صهد �إقباالً كبري�ً و�نت�صار�ً و��صعاً يف جميع �أنحاء �ململكة باعتبارها �الأكرث ��صتخد�ماً 

ملت�صفحي �الإنرتنت، حيث تتمّيز �خلدمة باال�صتمر�رية و�الأمان و�ل�رشعات �لعالية، كما �أنها ذ�ت تعددية 

وال تقارن بالتقنيات �الأخرى لالنرتنت، كما تتميز مبنا�صبة �الأ�صعار و�أنها �الأكرث �عتمادية يف �لتو��صل 

�لعاملي �صو�ء لالأفر�د �أو �الأ�رش �أو حتى �ل�رشكات، وقد بلغت ن�صبة منو �خلطوط �لعاملة للنطاق �لعري�س 

رغبات  وتلبية  �لتو��صل  لغر�س  �لبيع  مكاتب  من  �لعديد  �فتتاح  مت  كما  �لعام،  30% خالل  من  �أكرث 

و�حتياجات عمالئها.

“ل”
لعب الدور الرئيسي في خدمات النواقل والمشغلين

حر�صت �رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية على �ال�صتفادة من فر�س �لنمو يف خدمات �لنو�قل و�مل�صغلني 

و�لدولية،  و�الإقليمية  �لد�خلية  �الأ�صو�ق  يف  و�الإمكانيات  �خلدمات  عرو�س  وزيادة  �لتو�صع  خالل  من 

و�لتي  �ملنطقة  يف  تطور�ً  و�الأكرث  �الأحدث  تعترب  �لتي  �لتحتية،  وبنيتها  ب�صبكتها  �ل�رشكة  و�هتمت 

يعتمد عليها كثري من مقدمي �خلدمات يف دول �ملنطقة، ب�صبب �إمتالكها �أكرب �صبكة تر��صل �أر�صية 

وبحرية و�أقمار �صناعية ومقا�صم دولية على م�صتوى �ل�رشق �الأو�صط، وتعترب �ل�رشكة من �ل�رشكات 

�أجيال من �لكو�بل �لبحرية،  �لبحرية، حيث متتد م�صاركتها خلم�صة  �لر�ئدة يف �ملنطقة يف �لكو�بل 

حيث مت �النتهاء من زيادة �صعة �لكيبل �لبحري �لثالث و�لر�بع مبا يفوق 100% من �صعتهما �ل�صابقة، 

كما مت تنفيذ و�صالت ربط جديدة ل�صبكات �الألياف �لب�رشية للربط �حلدودي مع دول �جلو�ر با�صتخد�م 

�لزيادة يف �حلركة مع دول �جلو�ر وتنفيذ  �لتقنيات �حلديثة، وكذلك تو�صعة �لو�صالت �حلالية ملو�كبة 

م�صار�ت بديلة حلماية تلك �لو�صالت لغر�س توفري �أكرب قدر من �العتمادية و�ال�صتمر�رية. وفيما يخ�س 

خدمات �الإنرتنت د�خل �ململكة �لعربية �ل�صعودية وخدمات �الإنرتنت �لعبورية فتمتلك �ل�رشكة �صعات 

 )SMW3, SMW4,FLAG( مثل:  باملنطقة،  متر  �لتي  �لبحرية  �لكـو�بل  جميع  على  �صخمة  �إنرتنت 

و�لتي تنتهي مبحطتي �الإنز�ل �لبحرية يف مدينة جدة، ومنها �إىل مركزي �إد�رة �الإنرتنت ومركزي �الإنرتنت 

�لعبوريني بكل من �لريا�س وجدة، حيث يتم �لتو�صيل بينها من خالل م�صار�ت حلقية ت�صمن عدم 

�نقطاع �خلدمة يف كافة �الأحو�ل.

وفيما يخ�س �إن�صاء �ملر�كز �لدولية لتمرير �خلدمات متعددة �لربوتوكوالت فقد وقعت �ل�رشكة �لعديد 

�الأمريكية   )Verizon( و�رشكة  �الأمريكية   )AT&T( �رشكة  مثل:  �ل�رشكات،  بع�س  مع  �التفاقيات  من 

و�رشكة )BT( �لربيطانية و�رشكة )Orange( �لفرن�صية، لغر�س تنفيذ عدد من �ملر�كز �لدولية لتمرير 

�خلدمات متعددة �لربوتوكوالت يف كل من �لريا�س وجدة من خالل �لربط �ملبا�رش مع �صبكة �ل�رشكة 

لغر�س خدمة �لعمالء من خارج �ململكة �أو د�خلها.

�لدولية  باملقا�صم  �لعاملة  �لدولية  �لهاتفية  �حلركة  نقل  دو�ئر  عدد  زيادة  �ل�رشكة  ��صتطاعت  وقد 

لت�صل الأكرث من 160 �ألف د�ئرة دولية، وهو �الأمر �لذي مكنها من ��صتيعاب �لنمو �ملتز�يد يف �حلركة 

�لهاتفية �لدولية.

160,000
150,000

133,000

102,000

63,000

2009 2008 2007 2006 2005

�أكرث من  »160« �ألف د�ئرة دولية
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�ملناف�صة  مع  و�لتفاعل  للعميل  �أف�صل  خدمة  لتقدمي  �ملتقدمة  �لتقنيات  باأحدث  قائمة  �صبكات 

�لدولية للح�صول على ح�صة �صوقية �أكرب.

�ملاليزية،   )maxis( ماك�صي�س  �رشكة  يف  ح�صتها  من  جزء  ببيع  �ل�رشكة  قامت  2009م  عام  وخالل 

على  وعائد   %29 بنحو  د�خلي )IRR(  يقدر  عائد  معدل  �ل�صعودية  �الت�صاالت  �رشكة  حققت  حيث 

�ال�صتثمار بنحو 42% منذ ��صتثمار �ل�رشكة يف عام 2007م، ويعترب �لعائد �ملحقق خالل �صنتني كبري�ً 

بكل �ملقايي�س ويعك�س �لنظرة �ال�صتثمارية �لناجحة لل�رشكة، ورغم �متام بيع �ل�رشكة لهذه �ل�صفقة 

�إال �أنها الز�لت ت�صيطر على ن�صبة 25% يف جمموعة بينارياجن، كما �أن ح�ص�س �ل�رشكة �ملبا�رشة وغري 

�ملبا�رشة مل تتغري يف �رشكتي )AXIS( باإندوني�صيا و)Aircel( يف �لهند.

كما مت �إطالق عمليات �رشكة �خلليج لالإعالم �لرقمي �لقاب�صة )GADM(، مبدينة دبي، �لتي توفر خدمات 

�صناعة  يف  �لرئي�صية  �الأطو�ر  �لت�صغيل  نطاق  ي�صمل  حيث  و�ل�صور،  و�ل�صوتية  �لن�صية  �ملحتوى 

�ملحتوى، لتت�صمن �إعد�د وحيازة �ملحتوى و�إنتاجه و�إد�رته وجتميعه وتقدمي خدمة �لتطبيقات و�لت�صويق 

و�ملبيعات و�إد�رة �الأجهزة �لطرفية للعمالء.

ع«
عزم على التميز في خدمة العمالء

حر�صت �ل�رشكة على تطبيق مفهوم �لتمركز حول �لعميل، وتعزيز �لنموذج �لت�صغيلي �جلديد لتطوير 

جتارب �لعمالء وبناء وتطوير ر�أ�س �ملال �لب�رشي وتوحيد هوية �ل�رشكة، ود�أبت �ل�رشكة على تطوير موقعها 

عرب  فورية  �لكرتونية  خدمة   100 من  �أكرث  لتقدم  عمالئها،  وخدمة  بخدماتها  و�لتعريف  �اللكرتوين 

�النرتنت(،  �جلو�ل،  )�لهاتف،  )www.stc.com.sa( يف جمال خدمات  )خدماتي(  �النرتنت  على  بو�بتها 

حيث ح�صل موقع �ل�رشكة على مرتبة متقدمة �صمن �أف�صل خم�صمائة موقع يف �لعامل، متفوقاً 

بذلك على كثري من �ملو�قع �الإلكرتونية يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط، ومبتو�صط عدد زو�ر يبلغ �أكرث من10 

مليون ز�ئر �صهرياً للموقع.

ورغبًة يف �لتفاعل مع �لعمالء، وحر�صاً على تقدمي �أرقى �خلدمات لهم وباأحدث �لو�صائل �الإلكرتونية، 

�صممت �ل�رشكة �أي�صاً بو�بة )معكم( �اللكرتونية )www.m3com.com.sa( وفقاً الأف�صل �ملو��صفات 

�لعاملية لغر�س تقدمي خدمات متميزة لعمالء �آفاق DSL �صامل، حيث يغطي �ملوقع كافة �هتمامات 

و�حتياجات �لعمالء و�لزو�ر، ويح�صى باإقبال كبري �صجل من خالله �أرقاماً قيا�صية يف عدد �لزو�ر، بلغ 

متو�صطها �أكرث من 3 مليون ز�ئر �صهرياً، كما �صهد تنفيذ �أكرث من 10 مليون طلب ت�صفح �صهرياً.

برنامج  و�لعرو�س عرب  �خلدمات  �أف�صل  وتقدمي  �الإيجابي مع عمالئها  �لتفاعل  �ل�رشكة يف  و��صتمرت 

�لتو�يل،  على  �خلام�صة  لل�صنة  باهر  وبنجاح  تقدميه  ��صتمر  �لذي  )ِقطاف(،  �لعمالء  على  �ملحافظة 

حيث يعترب �لربنامج من �أكرب و�أ�صهر بر�مج �لوالء يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط، حيث يبلغ عدد �لعمالء 

�ملن�صمني للربنامج �أكرث من 16 مليون عميل، كما يبلغ عدد �رشكاء �لنجاح يف �لربنامج نحو 27 �رشيكاً 

��صرت�تيجياً ميلكون �أكرث من  120 عالمة جتارية. 

ر�أ�س �ملال �لب�رشي قامت �ل�رشكة بتنفيذ عدد من �لرب�مج �لتي تهدف �إىل رفع  ويف جهودها لتطوير 

�أكرث  �ل�رشكة  وقدمت  �لد�خلية.  �لعمل  بيئة  وتطوير  �لعاملة،  �لقوى  �أد�ء  وحت�صني  �ملوظفني،  كفاءة 

�ألف مقعد تدريبي د�خلي وخارجي، وعدد من �مل�صاركات يف �ملحافل �لدولية، كما ��صتمرت  من 12 

يف تنفيذ برنامج حت�صني �لقوى �لعاملة �لذي �أتاح �ملجال �أمام �لر�غبني من �ملوظفني يف ترك �لعمل 

و�حل�صول مبكر�ً على م�صتحقاتهم �لتقاعدية.

»ل«
للتميز في خدمة قطاع األعمال

عمدت �ل�رشكة �إىل تو�صيع قاعدة عمالء قطاعات �الأعمال من خالل �لتو�صع يف مبيعات �ل�رشكات 

�ملتو�صطة و�لكبرية، وتقدمي �خلدمات �ملتميزة وحلول �الت�صاالت �ملتكاملة �لتي تلبي �حتياجات �لعمالء، 

حيث عملت �ل�رشكة على تنفيذ حلول �الت�صاالت �ملتكاملة يف �لعديد من �مل�صاريع �لكربى مثل �ملدن 

�القت�صادية )مدن( وجامعة �مللك عبد�لله، كما �صعت �إىل تو�صيل معظم �ملباين �لتجارية يف �ملدن 

�لرئي�صية باالألياف �لب�رشية، وعقد �لكثري من �ل�رش�كات مع مقدمي �خلدمات لغر�س ت�صهيل �لو�صول 

�إىل �لعمالء و�إعادة عمليات �لبيع. 

و�أطلقت �ل�رشكة خدمات مركز �ملعلومات )Data Center( �ملخ�ص�صة ال�صت�صافة �أجهزة وتطبيقات 

�لعمالء وكذلك �حلفاظ على �ملعلومات �لتي حتتاجها �ل�رشكات وفق �أحدث مقومات �ل�صالمة و�ملوثوقية، 

لت�صبح بذلك �أول �رشكات �ملنطقة يف تقدمي خدمة )Data center Tier 4(، حيث كر�صت �ل�رشكة 

بذلك متيزها يف �خلدمات و�حللول �الت�صالية �حلديثة �لتي متتلكها لعمالئها من خمتلف �لقطاعات 

 IP حلكومية و�القت�صادية �لكربى، وكذلك �إمكانية توفري ��صت�صافة و�إد�رة حلول بروتوكول �ال�إنرتنت�

بطريقة م�صتمرة بدء�ً من خدمات �لرت��صل وو�صوالً �إىل خدمات �لتطبيقات �لتقنية. 

وطورت �ل�رشكة، وبالتعاون مع موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي، خدمة �صبكة نقاط �لبيع �مل�صممة 

لت�صهيل عمليات �ل�رش�ء و�لبيع باملحالت و�ملجمعات �لتجارية من خالل تبني جملة من �حللول �ملنا�صبة 

�لعربية  باململكة  �لتجارية  �لقطاعات  ت�صهده  �لذي  و�لنمو  �لتطور  �خلدمة يف ظل  بجودة  لالرتقاء 

�ل�صعودية، حيث �أ�صبحت مدة �إمتام �لعملية ال تتجاوز �لـ 20 ثانية وبن�صبة جناح 99%، وقد مت ��صتحد�ث 

�الأنظمة  كافة  مع  لتتو�كب   ،X.25 �صبكة  عن  عو�صاً  و�الآمنة،  و�ملتطورة  �جلديدة   )ISPAN( تقنية 

�لعاملية، حيث مت حتويل ما يزيد على 70 �ألف جهاز نقاط بيع �إىل �ل�صبكة �جلديدة �لتي ت�صتوعب حاليا 

قر�بة 140 �ألف جهاز، و�صتكون قادرة على ��صتيعاب 300 �ألف جهاز خالل �لعام �لقادم. وقد مت خالل 

�لعام �إطالق �لعديد من �حللول و�خلدمات �الأخرى �جلديدة.

»ي«
يقين بتحقيق التوسع الخارجي

بد�أت �ل�رشكة ��صتثمار�تها وتو�صعاتها �خلارجية من خالل در��صة فر�س �الأعمال ذ�ت �لعالقة بقطاع 

و�مل�صاهمة يف  �ال�صتفادة  لغر�س  وذلك  2007م،  عام  و�لدولية يف  �لد�خلية  �الأ�صو�ق  �الت�صاالت يف 

حتقيق �لقيمة �ملثلى للم�صاهمني.

و�نتقلت �ل�رشكة من م�صغل خدمة حملى يقدم خدمات متكاملة، �إىل �أحد �أكرب �رشكات �الت�صاالت 

�ملتكاملة على م�صتوى �لعامل، حيث جتاوزت �ل�رشكة يف �لثالث �صنو�ت �ملا�صية �حلدود �ملحلية لتنطلق 

عاملياً من خالل تكوين �صبكة من �الأعمال و�ال�صتثمار�ت يف عدد من دول �خلليج و�آ�صيا و�أفريقيا حيث 

تتو�جد �ل�رشكة حالياً يف �لبحرين و�لكويت و�لهند و�إندوني�صيا وماليزيا وتركيا وجنوب �أفريقيا و�الأردن 

ولبنان باالإ�صافة �إىل �ململكة �لعربية �ل�صعودية، وهو �الأمر �لذي مكنها من خدمة �أكرث من 126 مليون 

عميل على م�صتوى �لعامل.

�لر�أ�صمالية على م�صتوى �ملجموعة وخ�صو�صاً  �لنفقات  �ل�رشكة ب�صخ  �لتو�صع قامت  لهذ�  وتبعاً 

يف �ل�رشكات �مل�صتثمر فيها خارج �ململكة �لعربية �ل�صعودية، لغر�س �إن�صاء �صبكات جديدة وتو�صعة 
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• توزيع ون�رش �لكتيبات باللغات �ملختلفة وتعريف �حلجاج باخلدمات �ملتنوعة �لتي تقدمها �ل�رشكة.
• رعاية �حلملة �لوطنية �الإعالمية لتوعية �حلجاج ملو�صم حج عام 1430هـ حتت �صعار” �حلج عبادة و�صلوك 

ح�صاري” وتوفري مركز �إعالمي متكامل جلميع �لقنو�ت �لتلفزيونية �مل�صاركة وو�صائل �الإعالم �ملختلفة.

• توزيع �أكرث من 1.2 مليون هدية على �حلجاج، عبارة عن )حقائب، مظالت �صم�صية، كمامات، مياه(.
• بيع �أرقام و�رش�ئح �جلو�ل حلجاج بيت �لله �حلر�م يف بلد�نهم، لغر�س ح�صول �حلجاج على �أرقامهم 
قبل �ملغادرة، مبا ي�صاعد على �صهولة تو��صلهم مع عو�ئلهم و�أقربائهم، وذلك من خالل �لتن�صيق مع 

�ل�رشكاء �ال�صرت�تيجني و�ل�رشكات �لتابعة.

هـ- المسؤولية االجتماعية:

حر�صت �الت�صاالت �ل�صعودية على ��صتمر�ر دورها �الإيجابي و�لفاعل يف خدمة �ملجتمع، وجت�صيد مبد�أ 

و�لدينية  و�لتعليمية  �لثقافية  �حلياة  جماالت  من  �لعديد  يف  تنتهجه  �لذي  �الجتماعية  �مل�صوؤولية 

و�ل�صحية و�الجتماعية، �إ�صهاماً من �ل�رشكة يف جماالت �لتنمية �مل�صتد�مة �ل�صاملة للمجتمع، ووفاًء 

للوطن �لذي �نطلقت منه وبه تطورت، فقد تبنت �ل�رشكة عدد�ً من �لرب�مج �الجتماعية �لتي �أطلقت 

عليها ��صم بر�مج �لوفاء وو�صعتها �صمن خططها �الإ�صرت�تيجية، حيث ح�صلت هذه �لرب�مج على 

�صدى و��صع يف �أو�صاط �ملجتمعات �أ�صاد به �لكثري من �ملهتمني و�مل�صوؤولني على م�صتوى �ملنطقة، وهو 

�الأمر �لذي �أكد متيز �ل�رشكة وجتربتها �لنوعية يف هذ� �ملجال، حيث ت�صعى �ل�رشكة د�ئبة �إىل م�صاركة 

على  حر�صت  �لتي  الأفر�د جمتمعها  منها  تقدير�ً  و�الإن�صانية  �الجتماعية  وهمومه  ق�صاياه  �لوطن 

م�صاركتهم يف �لعديد من �ملنا�صبات �لوطنية �ملهمة، وهو �الأمر �لذي ميزها عن غريها من �ل�رشكات 

و�لدين  و�لثقافة  و�لتعليم  كال�صحة  عديدة  جماالت  يف  �ل�رشكة  بر�مج  ومتحورت  �الأخرى.  �لوطنية 

و�لعالقات �الجتماعية و�ل�صياحة و�لبيئة و�لريا�صة، وميكن تناول �أبرزها فيما يلي:

1. �لرب�مج �ل�ضحية:

يعترب برنامج »�لوفاء �ل�صحي« من �أهم �لرب�مج �الجتماعية و�الإن�صانية �لتي �أطلقتها �ل�رشكة حتت 

م�صمى »بر�مج �لوفاء«، حيث برزت �أهم ن�صاطات هذ� �لربنامج يف بناء �لعديد من �ملر�كز �ل�صحية 

و�ملوؤمتر�ت  �لفعاليات  �لعديد من  ورعاية  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة  �لنائية مبختلف مناطق  بالقرى 

�ل�صحية، مثل: موؤمتر طب �لعيون  و�لعناية مبر�صى �الإعاقة، ورعاية مر�صى �لكلى، و�لتعريف باأ�رش�ر 

�أنفلونز� �خلنازير، وحمالت  و�لتوعية مبر�س  �ملخدر�ت، و�الهتمام مب�صكلة فرط �حلركة وت�صتت �النتباه، 

للتربع بالدم للم�صابني من �لقو�ت �مل�صلحة على �حلدود �جلنوبية.

2. �لرب�مج �لتعليمية:

وتاأتي �لرب�مج �لتعليمية �لتي ت�صتمل على �لعديد من �لفعاليات و�الأن�صطة �لتعليمية من �أبرز بر�مج 

�لوفاء، حيث تبنت �ل�رشكة بر�مج  �لطالب �ملوهوبني �لذي �صهد م�صاركة �أكرث من 100 موهوب، كما 

�أبو دية وت�صميم حقيبة )كيف تكون خمرتعاً(،  لرعاية �ملبدع �ل�صعودي �ل�صاب مهند  وقعت عقد�ً 

ورعاية معر�س �لتعليم عن بعد، وجتهيز غرف �مل�صادر و�لقاعات �لدر��صية للطالب و�لطالبات من ذوي 

�الإعاقة �ل�صمعية، وتنفيذ جمموعة من �لرب�مج �لتدريبية �لتاأهيلية لل�صباب �ل�صعودي يف جماالت 

مهنية ملن�صاآت �لقطاع �خلا�س، وتوزيع نحو )5000( حقيبة تدريبية تفاعلية متكاملة ب�صعر خمف�س 

للم�صاعدة على �لتعليم �لذ�تي، وكذلك تكرمي �لطالب �ملتفوقني بوز�رة �لرتبية و�لتعليم، ورعاية كر��صي 

�لبحث �لعلمي لدعم �لباحثني يف �ملجاالت �لعلمية �ملهمة �لتي تخدم �ملجتمع.

وتهدف هذه �لرب�مج جمتمعة �إىل حتقيق نقلة نوعية لفئة �ل�صباب باجتاه �بتكار �لتقنيات و�إنتاج �أفكار 

جديدة.

»ة«
تحقيق الكفاءة التشغيلية

عمدت �ل�رشكة �إىل تخفي�س �لتكاليف ورفع �لكفاءة �لت�صغيلية من خالل تنفيذ مفهوم �خلدمات 

�مل�صرتكة و�النتقال �إىل �صبكات �مل�صتقبل NGN وحتقيق �قت�صاديات �لوفرة، وحر�صت �ل�رشكة على 

�متالك �أكرب �صبكة للجو�ل و�لهاتف �لثابت و�لنطاق �لعري�س يف �ملنطقة، حيث يزيد عدد مو�قع �جلو�ل 

على �أكرث من 15 �ألف موقع تغطي �أكرث من 99% من �ملناطق �ملاأهولة جغر�فياً، وما  يزيد عن 7 �آالف 

قرية و�أكرث من 37 �ألف كم من �لطرق، وتاأتي �لتعزيز�ت حر�صاً من �ل�رشكة على تقدمي �أف�صل �خلدمات 

�ملميزة لعمالئها يف جميع �أنحاء �ململكة �لعربية �ل�صعودية، بالتو�ءم مع �لتطور�ت �حلديثة يف جمال 

�الت�صاالت وتقنية �ملعلومات وبكفاءة ت�صغيلية عالية.

�لتغيري  و�إحد�ث  �لطليعة«   « �إ�صرت�تيجية  �ملنبثق من  �مل�صرتكة  �خلدمات  �ل�رشكة مفهوم  وقد عززت 

�الإد�ري و�لتقني و�لثقايف لغر�س رفع �لعائد �ال�صتثماري من خالل تقليل �لتكاليف وتبني �لعديد من 

�لرب�مج �مل�صاندة، مثل: برنامج �لت�صافر و�لتكامل )Cross synergy program( وم�رشوع �ل�رش�ء �لدويل 

�ملوحد مع جمموعتي ماك�صي�س ) maxis( و�أوجيه ) Oger(، حيث تهدف هذه �لرب�مج �إىل �ال�صتفادة من 

�قت�صاديات �حلجم وتبني عدد من �ملبادر�ت و�مل�صاريع �لتي ت�صاعد على تقدمي خدمات متميزة ومتطورة 

للعميل وباأ�صعار تناف�صية. 

د- خدمة حجاج بيت اهلل الحرام:
  

د�أبت �الت�صاالت �ل�صعودية على �لريادة و�مل�صاركة �لفاعلة يف مو�صم �حلج وخدمة �صيوف �لرحمن 

يف كل عام، وذلك مبا تقدمه من خدمات متنوعة يف جمال �الت�صاالت ومبادر�ت �إيجابية يف خدمة 

�حلجاج وتوعيتهم دينياً و�صحياً وثقافياً، �إ�صافة �إىل �الأعمال �خلريية �لتي تقدمها لهم جم�صدةً مبد�أ 

�مل�صوؤولية �الجتماعية بكافة �صورها يف هذ� �ملو�صم �ملبارك، ومن �أهم �الأعمال و�ملنجز�ت �لتي نفذتها 

�ل�رشكة و�صاهمت يف �إجناح مو�صم �حلج خالل هذ� �لعام:

 7 يزيد على  بلغت �ل�صعات �ملتاحة ل�صبكة �جلو�ل يف مدينة مكة �ملكرمة و�مل�صاعر �ملقد�صة ما   •
�ملحطات يف  يتجاوز عدد  و�لثالث، حيث  �لثاين  للجيل  �لتقنيات  �أحدث  وذلك من خالل  مليون جو�ل 

�مل�صاعر �ملقد�صة 1000 حمطة، باالإ�صافة �إىل ما يزيد عن 35 حمطة متحركة.

ز�د عدد  �ملا�صي، حيث  �لعام  �رتفاع �حلركة للمكاملات �ل�صوتية مبقد�ر 22% عن �لفرتة �ملقابلة من   •
زيادة  �لن�صية  �لر�صائل  1.8 مليار مكاملة، فيما �صجلت  �ملذكورة عن  �لفرتة  �ل�صوتية خالل  �ملكاملات 

�إر�صال ما يزيد عن 1.2 مليار ر�صالة، فيما �صجلت �ملكاملات  بن�صبة 50% عن �لعام �ملا�صي، حيث مت 

�لدولية زيادة بن�صبة 12% ليبلغ عدد �ملكاملات �لدولية �أكرث من 250 مليون مكاملة، وقد كانت جميع 

�ملوؤ�رش�ت ل�صبكة �جلو�ل ممتازة، حيث مل تتجاوز ن�صبة �صقوط �ملكاملات �أو �الختناقات 0.5% وهو ما يعترب 

�أف�صل من �ملوؤ�رش�ت �لدولية �ملعيارية.

• زيادة عدد �لدو�ئر �لدولية لتمرير جميع �ملكاملات �ل�صادرة من �ململكة �لعربية �ل�صعودية �إىل جميع دول 
�لعامل بان�صيابية عالية لت�صل �إىل �أكرث من 160 �ألف د�ئرة دولية بزيادة �أكرث من 10 �آالف د�ئرة دولية 

عن �لعام �ملا�صي.

• تغطية جميع �ملنافذ �حلدودية �لربية و�لبحرية و�جلوية مبختلف �خلدمات ملو�كبة و�صول �صيوف �لرحمن 
من خمتلف دول �لعامل.

• تغطية جميع �ملو�قيت و�حل�صور �لتام بها عرب منافذ �ملبيعات �ملوؤقتة وعربات �لبيع �ملتحركة.
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و - نجاحات وإنجازات:

�لن�صاطات  دعم  يف  �لكبري  لدورها  �ل�صعودية  �الت�صاالت  ل�رشكة  �ل�رشيفني  �حلرمني  خادم  تكرمي   •
�لريا�صية.

�لعاملي للعمل  �ملقدم من �الحتاد   )The BIZZ awards 2009( تتويج �ل�رشكة بدرع جو�ئز �الأعمال  •
.)WORLDCOB(

• ح�صول �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة �الت�صاالت �ل�صعودية على جائزة �لقيادي �ملتميز يف جمال �صناعة 
للتمويل و�ال�صتثمار يف �ل�رشق �الأو�صط  �الت�صاالت يف �ل�رشق �الأو�صط على هام�س موؤمتر “تي �أم تي” 

يف �لدوحة.

• حلت �رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية يف �ملرتبة �الأوىل على م�صتوى �ململكة �لعربية �ل�صعودية، وكذلك 
دول  م�صتوى  على  جتارية  عالمة  �أف�صل  ت�صنيف  �صمن  باملنطقة  �الت�صاالت  قطاع  م�صتوى  على 

.)Gulf marketing Review( جمل�س �لتعاون �خلليجي، عرب جملة

• �حل�صول على جائزة دبي لينك�س )Lynx( �لذهبية الأف�صل �رشكة خدمات �لعمالء.

• حتقيق موقع �ل�رشكة �اللكرتوين )www.stc.com.sa( مرتبة متقدمة �صمن �ملو�قع �الأوىل �ملت�صدرة 
وفقاً لت�صنيف �رشكة )�أليك�صا �لدولية(، ودخوله �صمن �أف�صل خم�صمائة موقع يف �لعامل، متفوقاً 

بذلك على �أكرب �ملناف�صني بال�رشق �الأو�صط.

• �حل�صــول عـلى جائــزة عكـاظ �الإبـد�عـيــة )�جلائــزة �لف�صـيـة( عـن فئـة �الإعــالن �لـمطبـوع 
)Silver for the Print(

ز - توزيع األرباح والمكافآت وتوصيات مجلس اإلدارة:
توزيع �الأرباح �ملقرتحة لعام 2009م

�قرتح جمل�س �إد�رة �ل�رشكة توزيع �أرباح خالل �لعام �ملايل 2009م بو�قع )3( ريال لل�صهم.

مكافاآت �أع�ضاء جمل�س �الإد�رة

بلغت رو�تب وبدالت ح�صور �ملجل�س و�للجان الأع�صاء جمل�س �الإد�رة مبلغ 519.000 ريال، فيما بلغت 

�ملكافاآت �لدورية و�ل�صنوية الأع�صاء �ملجل�س مبلغ 1.528.000 ريال، )�إجمايل �لرو�تب و�لبدالت و�ملكافاآت 

�لدورية و�ل�صنوية منها مبلغ 1.160.000 ريال لالأع�صاء �مل�صتقلني ومبلغ 887.000 ريال لالأع�صاء غري 

�مل�صتقلني(. ويو�صي �ملجل�س ب�رشف مبلغ )200.000( ريال لكل ع�صو مكافاأة �صنوية لعام 2009م، 

وفقاً للمادة )46( من �لنظام �الأ�صا�صي لل�رشكة.

كما بلغت رو�تب وبدالت �أكرب خم�صة تنفيذيني يف �ل�رشكة مبا فيهم رئي�س �ل�رشكة و�ملدير �ملايل مبلغ 

7.125.528 ريال، فيما بلغت �ملكافاآت �ل�صنوية لهم مبلغ 3.319.879 ريال.

3. �لرب�مج �لثقافية:

نفذت �ل�رشكة �لعديد من �الأن�صطة �لثقافية �صمن بر�جمها �لثقافية لغر�س توعية �أفر�د �ملجتمع 

�ل�رشكة:  تبنتها  �لتي  �الأن�صطة  �أهم  من  وجاء  �ملعريف،  مب�صتو�هم  و�لرقي  �ل�صباب  مد�رك  وتو�صيع 

م�صابقة �أوملبياد �لريا�صيات باململكة �لعربية �ل�صعودية �لتي تعد م�صابقة نوعية يف علم �لريا�صيات، 

وتنفيذ برنامج تطوير �أ�صاليب و��صرت�تيجيات تعلم وتدري�س �لعلوم و�لريا�صيات للمعلمني و�ملعلمات 

و�مل�رشفني باململكة، وبرنامج �ملناف�صة �لوطنية �لثانية الإعد�د خطط عمل �مل�صاريع �ل�صغرية، ورعاية 

فعاليات �لعديد من �ملهرجانات �ل�صيفية يف جميع مناطق �ململكة �لتي ت�صمن يف طياتها �لكثري 

باالإ�صافة  من �لر�صائل �لتوعوية، ورعاية منتدى “متكني �صيد�ت �الأعمال يف �لقطاع �ملايل و�مل�رشيف” 

�لتلفزيوين �لذي يهدف �إىل بناء �ل�صخ�صية �الإيجابية يف �حلياة، وبرنامج  �إىل رعاية برنامج “�إيجابيون” 

“�صاعة لهم” ح�رشياً وهو �لربنامج �ملوجه لفئة ذوي �الحتياجات �خلا�صة.

4. �لرب�مج �الجتماعية:

ويعترب برنامج “�لوفاء �الجتماعي” �أحد �أهم بر�مج �لوفاء، حيث جتلت �أن�صطة هذ� �لربنامج يف �لعديد 

من �الأن�صطة و�لفعاليات �ملهمة �لتي لعل من �أبرزها: �مللتقيات �الإجتماعية �لتي ح�رشها �لعديد من 

�لعلماء و�الأكادمييني �ملخت�صني، ورعاية حفل �لزو�ج �جلماعي مل�صاعدة �ل�صباب على �لزو�ج و�لتوجيه 

�خلا�صة  �الحتياجات  لذوي  زو�ج جماعي  �أول  ورعاية م�رشوع  وفتاة،  �صاب   )1000( �ألف  لزفاف  �الأ�رشي 

)�ملعاقني حركياً(، وتبني �إحتفاالت �جلمعيات �لن�صائية �خلريية �لذي تبنت من خالله )100( �أ�رشة من �أ�رش 

�الأيتام، ورعاية �حتفاالت عيد �لفطر �ملبارك، ورعاية �الحتفال باليوم �لعاملي لالإعاقة خدمة للمعاقني، 

ودعم مر�كز �الإيو�ء وتقدمي وجبات غذ�ئية للمت�رشرين من �ل�صيول مبدينة جدة، وكذلك �ملت�رشرين من 

�الأحد�ث على حدود �ململكة �لعربية �ل�صعودية �جلنوبية، ومعايدة مر�صى �لف�صل �لكلوي مبجمع �الأمري 

�صلمان، ومعايدة مر�صى مدينة �صلطان للخدمات �الإن�صانية بعيد �الأ�صحى �ملبارك، ورعاية ملتقى 

�ل�رش�كة و�مل�صوؤولية �الجتماعية بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س.

5. �لرب�مج �لدينية: 

وتاأتي �لرب�مج �لدينية تتويجاً لرب�مج �لوفاء و�صمن �أهم �لرب�مج �لتي توليها �ل�رشكة �هتمامها كونها 

مت�س عقيدة وقيم ومبادىء �ملجتمع ، ومن ذلك رعت �ل�رشكة حملة )مو�ئد �لرحمن( الإفطار �ل�صائمني 

�لتي تعترب �أكرب حملة �إطعام �صائم، كما رعت ملتقى خري �أمة �لذي يعد من �أبرز �مللتقيات �لدينية 

�ملهمة د�خل �ململكة �لعربية �ل�صعودية، ورعاية �لكتب �ملفيدة و�ملجازة يف �ملجال �لديني، �إ�صافة �إىل 

�هتمامها مبن�صوبيها يف جمال توعيتهم دينياً عرب ��صت�صافة �لعديد من �مل�صائخ و�لدعاة �ملوؤثرين، وهو 

�الأمر �لذي �أ�صهم يف �عتناق �لعديد من �ملوظفني �لغري م�صلمني لالإ�صالم.

6. �مل�ضاركات:

حر�صت �رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية على ��صتمر�ر دورها �الإيجــابـي و�لفاعل يف �أن�صطتها من خالل 

�أهم م�صاركات  ولعل من  ودولياً،  د�خلياً  و�ملعار�س  و�مللتقيات  و�ملوؤمتر�ت  �لفعاليات  �لعديد من  رعاية 

�ل�رشكة خالل عام 2009م �إ�رش�ف �ل�رشكة على جناح �ململكة �لعربية �ل�صعودية يف �ملعر�س �لدويل 

جمال  يف  عاملي  حدث  �أهم  يعترب  و�لذي  �ل�صوي�رشية،  جنيف  مبدينة  �أقيم  �لذي   »ITU« لالت�صاالت 

�الت�صاالت وتقنية �ملعلومات، حيث كانت �ل�رشكة �أحد �مل�صاركني �لرئي�صيني يف �ملعر�س �لذي نظمه 

�الحتاد �لدويل لالت�صاالت.
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لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م

�لتو�ضيات

يو�صي جمل�س �إد�رة �رشكة �الت�صاالت �ل�صعودية �جلمعية �لعامة لل�رشكة مبا ياأتي:

1. �ملو�فقة على تقرير جمل�س �الإد�رة عن �ل�صنة �ملالية �ملنتهية يف 2009/12/31م.

2. �ملو�فقة على �لقو�ئم �ملالية لل�رشكة وتقرير مر�جعي �حل�صابات لل�صنة �ملالية �ملنتهية

يف 2009/12/31م.

3. �ملو�فقة على �قرت�ح جمل�س �الإد�رة توزيع �أرباح عن �لربع �لر�بع من �لعام �ملايل 2009م مبقد�ر )0.75(

 ريال لل�صهم باالإ�صافة �إىل ما مت توزيعه عن �لثالثة �أرباع �الأوىل من عام 2009م  �لبالغ )2.25( ريال

لل�صهم بحيث ي�صبح �إجمايل �لربح �ملوزع عن �لعام �ملايل 2009م )3( ريال لل�صهم �لو�حد.

4. �ملو�فقة على �ختيار مر�جعي ح�صابات �ل�رشكة من بني �ملر�صحني من قبل جلنة �ملر�جعة ملر�جعة

�لقو�ئم �ملالية للعام �ملايل 2010م و�لبيانات �ملالية �لربع �صنوية وحتديد �أتعابهما.

5. تو�صية جمل�س �الإد�رة ب�صاأن �إجازة ��صتمر�ر ع�صوية �الأ�صتاذ عبد�لعزيز �لعمر بلجنة �ملر�جعة

و�ملو�فقة على ��صتثنائه من �لفقرة )2( من �ملادة ثالثاً من �ل�صو�بط �ملنظمة لعمل جلنة �ملر�جعة. 

6. �إبر�ء ذمة �أع�صاء جمل�س �الإد�رة عن �ل�صنة �ملنتهية يف 2009/12/31م.

�خلامتة:

بال�صكر ملقام خادم �حلرمني  توفيقه -  �لله عز وجل على  �ل�رشكة - بعد �صكر  �إد�رة  يتقدم جمل�س 

�ل�رشيفني �مللك عبد�لله بن عبد�لعزيز و�صمو ويل عهده �الأمني �صاحب �ل�صمو �مللكي �الأمري �صلطان 

بالدعم  �لر�صيدة. م�صيدين  نايف بن عبد�لعزيز وحكومتنا  �الأمري  �لثاين  �لنائب  بن عبد�لعزيز و�صمو 

كما  خدماتها،  وحت�صني  �أد�ئها  لتطوير  �صعيها  يف  منهم  �ل�رشكة  تلقاه  �لذي  و�لت�صجيع  و�لرعاية 

ثقتهم،  على  �لكر�م  وم�صاهميها  �ل�رشكة  لعمالء  و�لتقدير  بال�صكر  �ل�رشكة  �إد�رة  جمل�س  يتقدم 

وجلميع موظفي �ل�رشكة على �إخال�صهم وتفانيهم يف �أد�ء �أعمالهم، ولكل �ملتعاملني معها، ويوؤكد 

�مل�صاهمني،  تطلعات  ويحقق  �لعمالء،  �حتياجات  يلبي  مبا  �أعمالها  لتطوير  �ل�رشكة  �صعي  �ملجل�س 

ويخدم �الأهد�ف �الجتماعية، ويوؤكد �ملكانة �لريادية لل�رشكة يف قطاع �الت�صاالت يف �ململكة �لعربية 

�ل�صعودية.

رابعًا: القوائم المالية الموّحدة
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قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م

2008م2009م �الإي�صاح

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2009م

�الأ�ضــــــول

االأ�صول املتداولة:

   �لنقد وما مياثله

   ح�صابات �ملدينني، �صايف

   �مل�رشوفات �ملدفوعة مقدماً و�الأ�صول

   �ملتد�ولة �الأخرى

اإجمايل االأ�صول املتداولة

االأ�صول غري املتداولة:

   �ملمتلكات و�ملن�صاآت و�ملعد�ت، �صايف

   �الأ�صول غري �مللمو�صة، �صايف

   ��صتثمار�ت يف حقوق ملكية و�أخرى

   �الأ�صول غري �ملتد�ولة �الأخرى 

اإجمايل االأ�صول غري املتداولة

اإجمايل االأ�صول

اخل�صوم وحقوق امللكية

اخل�صوم املتداولة:

   ح�صابات �لد�ئنني

   �الأر�صدة �لد�ئنة �الأخرى 

   �مل�رشوفات �مل�صتحقة 

   �الإير�د�ت �ملوؤجلة 

�جلزء �ملتد�ول    �لقرو�س – 

اإجمايل اخل�صوم املتداولة 

اخل�صوم غري املتداولة:

   �لقرو�س - �جلزء غري �ملتد�ول

   خم�ص�س مكافاأة نهاية �خلدمة

   �الأر�صدة �لد�ئنة �الأخرى

اإجمايل اخل�صوم غري املتداولة

اإجمايل اخل�صوم

حقوق امللكية

حقوق امل�صاهمني:

   ر�أ�س �ملال �مل�رشح به، �مل�صدر و�لقائم

   �الحتياطي �لنظامي 

   �الأرباح �ملبقاة

   فروق ترجمة �لقو�ئم �ملالية 

اإجمايل حقوق امل�صاهمني 

حقوق �الأقلية

اإجمايل حقوق امللكية 

اإجمايل اخل�صوم وحقوق امللكية 

2008م2009م

3 

4 

 

5 

 

6

7

8

9

 

 

10

11

12

 

13

 

 

13

14

 

15

16

�الإي�صاح

تعترب االإي�صاحات املرفقة من 1-30 جزءاً اليتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدةتعترب االإي�صاحات املرفقة من 1-30 جزءاً اليتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

)بآالف الرياالت السعودية()بآالف الرياالت السعودية(

االإيرادات الت�صغيلية

امل�رشوفات الت�صغيلية

     �لر�صوم �حلكومية 

     ر�صوم ��صـتخد�م �ل�صـبكات �خلارجية

     تكاليف �ملوظفني 

     �ال�صتهالك و�الإطفاء  

     �مل�رشوفات �الإد�رية و�لت�صويقـية 

     �الإ�صالح و�ل�صيانة

اإجمايل امل�رشوفات الت�صغيلية

الدخل من العمليات الت�صغيلية 

االإيرادات وامل�رشوفات االأخرى

     تكلفة برنامج �لتقاعد �ملبكر

     تكلفة �لتمويل

     عو�ئد مر�بحات وود�ئع

     �أخرى، بال�صايف 

�صايف االإيرادات وامل�رشوفات االأخرى

�صايف الـــــدخــــل قبـــل الزكاة

وال�رشائب وحقوق االأقلية

      خم�ص�س �لزكاة

      خم�ص�س �ل�رش�ئب

�صايف الدخل قبـــل حقـــــوق االأقليـــــة

حقـــــوق �الأقليـــــة

�صايف الدخل 

ربح ال�صهم االأ�صا�س للدخل من العمليات

الت�صغيلية بالريال ال�صعودي

خ�صارة ال�صهم االأ�صا�س للدخل من العمليات

االأخرى بالريال ال�صعودي

ربح ال�صهم االأ�صا�س ل�صايف الدخل

بالريال ال�صعودي

17

18

19

7.6 

20

  21

8.3

22

 

23

24

50.780.087

)5.664.399(

)7.494.284(

)6.771.597(

)7.798.739(

)7.614.336(

  )2.623.145(

)37.966.500(

12.813.587

)810.914(

)1.385.300(

361.957

  1.151.038

 )683.219(

 

12.130.368

)334.513(

    )642.042(

11.153.813

    )290.457(

10.863.356

6.41

)0.34(

5.43

47.469.368

)5.541.955(

)6.130.577(

)6.164.272(

)6.407.514(

)5.762.088(

  )2.127.821(

)32.134.227(

15.335.141

)675.000(

)1.432.201(

623.608

)1.809.194(

)3.292.787(

12.042.354

)375.513(

    )456.829(

11.210.012

    )172.166(

11.037.846

7.67

)1.65(

5.52

7.710.078

11.461.225

3.491.858

22.663.161

52.736.873

29.221.786

2.532.926

2.432.730

86.924.315

109.587.476

7.656.719

4.818.569

6.205.099

2.081.262

       8.579.020

29.340.669

22.711.062

2.843.869

 3.858.928

29.413.859

58.754.528

20.000.000

9.298.723

13.552.367

)816.265(

42.034.825

8.798.123

50.832.948

109.587.476

8.061.169

8.120.037

2.765.190

18.946.396

44.381.539

31.695.114

2.451.736

2.287.350

80.815.739

99.762.135

6.648.722

4.334.601

5.762.320

2.248.478

       3.904.714

22.898.835

28.081.220

2.738.025

 3.482.178

34.301.423

57.200.258

20.000.000

8.233.141

9.783.301

)378.464(

37.637.978

4.923.899

42.561.877

99.762.135
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م قائمة التدفق النقدي الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م

تعترب االإي�صاحات املرفقة من 1-30 جزءاً اليتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدةتعترب االإي�صاحات املرفقة من 1-30 جزءاً اليتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

)بآالف الرياالت السعودية()بآالف الرياالت السعودية(

التدفق النقدي من االأن�صطة الت�صغيلية

�صايف �لدخل 

ت�صوية �صايف �لدخل مع �صايف �لنقد �ملح�صل من

�الأن�صطة �لت�صغيلية:

     �ال�صتهالك و�الإطفاء

     م�رشوف �لديـون �مل�صكوك يف حت�صيلها

     �أربـاح �ال�صـتثمار�ت �مل�صجلة وفـق طريقة

     حقوق �مللكية

     خ�صائـر بيـع / ��صتبعـاد �ملمتلكــات

     و�ملن�صاآت و�ملعد�ت

    مكا�صب بيع ��صتثمار�ت

�لتغري يف:

     ح�صابات �ملدينني

     �مل�رشوفات �ملدفوعة مقدماً و�الأ�صول 

     �ملتد�ولة �الأخرى

     �الأ�صول غري �ملتد�ولة �الأخرى

     ح�صابات �لد�ئنني

    �الأر�صدة �لد�ئنة �الأخرى 

    �مل�رشوفات �مل�صتحقة

    �الإير�د�ت �ملوؤجلة

    خم�ص�س مكافاأة نهاية �خلدمة

�صـايف التدفق النقدي من االأن�صطة الت�صغيلية 

التدفــق النقـدي من االأن�صطة اال�صــتثمارية

     �مل�رشوفات �لر�أ�صمالية 

     �الأ�صول غري �مللمو�صة، بال�صايف

    ��صتثمار�ت يف حقوق �مللكية و�أخرى

    �مل�صتلم من �أرباح �ال�صتثمار�ت �مل�صجلة وفق

    طريقة حقوق �مللكية

    �ملتح�صل من بيع �ملمتلكات و�ملن�صاآت و�ملعد�ت

�صــافـــي النـقـــــد امل�صـتـخـــدم فــــي 

االأن�صطة اال�صـــــتثمارية

التدفـق النقدي من االأن�صطة التمويـليـة

     توزيعات �أرباح مدفوعة 

     �لقرو�س، بال�صايف

     حقوق �الأقلية

�صايف النقد )امل�صتخدم يف(/املح�صل من

 االأن�صـــطة التمويـــليــة

�صايف )النق�س(/الزيـادة يف النقد وما مياثله

النقد وما مياثله يف بداية ال�صنة 

النقد و ما مياثله يف نهاية ال�صنة

بند غري نقدي: فروق ترجمة �لقو�ئم �ملالية

11.037.846

6.407.514

913.992

)45.456(

419.551

-     

)4.061.041(

)1.378.871(

1.928.765

3.566.642

1.046.521

175.598

332.157

     805.728

21.148.946

)16.278.076(

)19.234.731(

)29.839(

16.384

        57.839

)35.468.423(

)8.551.934(

18.406.182

  4.908.270

14.762.518

443.041

 7.618.128

8.061.169

)575.303(

10.863.356

7.798.739

1.507.983

)79.609(

112.818

)682.339(

)4.849.171(

)726.668(

)145.380(

1.007.997

766.648

442.779

)167.216(

     105.844

15.955.781

)15.636.871(

1.781.658

-     

23.288

       289.550

)13.542.375(

)5.942.869(

)695.852(

 3.874.224

  

)2.764.497(

)351.091(

  8.061.169

7.710.078

)437.801(

2008م2009م

الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2007م 

   �صايف �لدخل

   توزيعات �أرباح

   �ملحول لالحتياطي �لنظامي

   فروق ترجمة �لقو�ئم �ملالية

   حقوق �الأقلية

  �أخرى

الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2008م

   �صايف �لدخل

   توزيعات �أرباح

   �ملحول لالحتياطي �لنظامي

   فروق ترجمة �لقو�ئم �ملالية

   حقوق �الأقلية

   �أخرى

الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2009م

ر�أ�س �ملال

�الحتياطي 

�لنظامي

�الأرباح 

�لـمبقاة

حقوق 

�الأقلية

�إجمايل حقوق 

�لـملكية

فروق ترجمة

�لقو�ئم �ملالية

2008م2009م

35.891.882

11.037.846

)8.500.000(

)575.303(

4.908.270

)200.818(

42.561.877

10.863.356

)6.036.939(

-

)437.801(

3.874.224

8.231

50.832.948

15.629

-

-

-

-

4.908.270

-

4.923.899

-

-

-

-

3.874.224

-

8.798.123

196.839

-

-

-

)575.303(

-

-

)378.464(

-

-

-

)437.801(

-

-

)816.265(

8.658.704

11.037.846

)8.500.000(

)1.212.431(

-

-

)200.818(

9.783.301

10.863.356

)6.036.939(

)1.065.582(

-

-

8.231

13.552.367

7.020.710

-

-

1.212.431

-

-

-

8.233.141

-

-

1.065.582

-

-

-

9.298.723

20.000.000

-

-

-

-

-

-

20.000.000

-

-

-

-

-

-

20.000.000
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االحترام
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م

1- عام
تاأ�ص�صت �رشكة  �الت�صاالت  �ل�صعودية )�ل�رشكة(  ب�صفتها  �رشكة م�صاهمة �صعودية مبوجب �ملر�صوم 

�مللكي رقم م/35 بتاريخ 24 ذو �حلجة 1418هـ )�ملو�فق 21 �أبريل  1998م( �لذي ق�صى بتحويل قطاع 

�لربق و�لهاتف بوز�رة �لربق و�لربيد و�لهاتف )ي�صار �إليه فيما بعد بـ “قطاع �الت�صاالت”( مع خمتلف 

مكوناته و�مكانياته �لفنية و�الإد�رية �إىل �ل�رشكة، وطبقاً لقر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 213 بتاريخ 23 ذو 

�حلجة 1418هـ )�ملو�فق 20 �أبريل 1998م( �لذي �عتمد نظام �ل�رشكة �الأ�صا�صي )�لنظام �الأ�صا�صي(. 

وقد كانت �ل�رشكة يف حينه مملوكة بالكامل حلكومة �ململكة �لعربية �ل�صعودية )�حلكومة(. ومبوجب 

قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 171 بتاريخ 2 رجب 1423هـ )�ملو�فق 9 �صبتمرب 2002م(، قامت �حلكومة ببيع 

30% من �أ�صهمها. 

بد�أت �ل�رشكة عملها بتوفري خدمات �الت�صاالت على نطاق �ململكة �لعربية �ل�صعودية )�ململكة( يف 

6 حمرم 1419هـ )�ملو�فق 2 مايو 1998م(. وح�صلت �ل�رشكة على �صجلها �لتجاري رقم 1010150269 

�ملركز  ويقع  1998م(.  يونيو   29 )�ملو�فق  1419هـ  �الأول   ربـيع   4 بتاريخ  �صعودية  م�صاهمة  ك�رشكة 

�لرئي�صي لل�رشكة يف مدينة �لريا�س.

لغر�س  تعرف جمتمعة،  م�صرتكة  وم�صاريع  وزميلة  تابعة  �رشكات  يف  ��صتثمار�ت خمتلفة  لل�رشكة 

�لقو�ئم �ملالية، بـ »�ملجموعة«. تفا�صيل هذه �ال�صتثمار�ت كالتايل:

تتمثل �الأن�صطة �لرئي�صة للمجموعة يف توفري �صل�صلة من خدمات �الت�صال ت�صمل خدمات �لهاتف 

�جلو�ل )�جليل �لثاين و�لثالث( وخدمات �لهاتف �لثابت حملية ود�خلية ودولية وخدمات �ملعطيات كنقل 

�لبيانات و�خلطوط �ملوؤجرة وخدمات �الإنرتنت و�لتجارة �الإلكرتونية. 

�ل�رشكة �لعربية خلدمات �الإنرتنت و�الت�ضاالت )�أول نت( - �ململكة

2002م،  �أبريل  )ذ�ت م�صوؤولية حمدودة( يف  �الإنرتنت و�الت�صاالت  �لعربية خلدمات  �ل�رشكة  تاأ�صي�س  مت 

وتعمل يف تقدمي خدمات �الإنرتنت وت�صغيل م�صاريع �الت�صاالت ونقل ومعاجلة �ملعلومات.

�إ�س تي �ضي �لبحرين )�س. م. ب. م( - �لبحرين

تاأ�ص�صت �إ�س تي �صي �لبحرين )�س. م. ب. م( يف فرب�ير 2009م مبملكة �لبحرين ، ومتتلك �ل�رشكة ن�صبة 

100% من ر�أ�صمالها �لبالغ 75 مليون دينار بحريني. تعمل هذه �ل�رشكة يف جمال خدمات �الت�صاالت 

�ملتنقلة و�الت�صاالت �لدولية و�خلدمات �الأخرى ذ�ت �ل�صلة، ومل يبد�أ �لت�صغيل �لتجاري بعد.

�رشكة �خلليج لالإعالم �لرقمي �لقاب�ضة )�س. م. ب. م( - �لبحرين

مت تاأ�صي�س هذه �ل�رشكة يف يونيو 2009م، وهي �رشكة قاب�صة متلك ح�ص�صاً يف �رشكات تعمل يف جمال 

خدمات �ملحتوى و�الإعالم �لرقمي. ومتتلك �ل�رشكة ن�صبة 51% من ر�أ�صمالها.

�رشكة جتاري �ل�ضعودية - �ململكة

مت تاأ�صي�س �رشكة جتاري �ل�صعودية )ذ�ت م�صئولية حمدودة( يف نوفمرب 2006م بغر�س �إن�صاء وت�صغيل 

و�إد�رة �الأ�صو�ق و�ملن�صات �الإلكرتونية وتقدمي كافة �خلدمات �ملتعلقة بالتعامالت �لتجارية �الإلكرتونية. 

قررت �ل�رشكة ت�صفية �رشكة جتاري �ل�صعودية، وبالتايل قامت با�صتبعاد قيمة �ال�صتثمار �لبالغ تكلفته 

كما يف 31 دي�صمرب 2009م 14 مليون ريال. )ر�جع �إي�صاح 22(.

�رشكة �الت�ضاالت �لكويتية )�س. م. ك( - �لكويت

حازت �ل�رشكة يف دي�صمرب 2007م على ن�صبة 26% من ر�أ�صمال �رشكة �الت�صاالت �لكويتية �لبالغ 50 

مليون دينار كويتي. تعمل هذه �ل�رشكة يف جمال خدمات �لهاتف �جلو�ل، وقد بد�أ �لت�صغيل �لتجاري 

يف 4 دي�صمرب 2008م.

�رشكة �إن تي �إ�س - �إندوني�ضيا

ح�صلت �رشكة �إن تي �إ�س على رخ�صة ت�صغيل �صبكة �لهاتف �جلو�ل بتقنية �جليل �لثالث يف �إندوني�صيا، 

وقد بد�أت بتقدمي خدماتها جتارياً يف �لربع �الأول من عام 2008م. حازت �ل�رشكة على ن�صبة 51% من 

�رشكة �إن تي �إ�س يف �صبتمرب 2007م.

�رشكة �أوجيه لالت�ضاالت �ملحدودة – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  بدولة  دبي  �إمارة  �ملحدودة هي �رشكة م�صجلة يف  �أوجيه لالت�صاالت  �رشكة 

ولديها ��صتثمار�ت يف �رشكات تعمل يف قطاع �الت�صاالت يف تركيا وجنوب �أفريقيا. حازت �ل�رشكة على 

ن�صبة 35% من �رشكة �أوجيه لالت�صاالت يف �أبريل 2008م.

قامت �رشكة �أوجيه لالت�صاالت �ملحدودة بتغيري �لعملة �لوظيفية الإحدى �ل�رشكات �لتابعة لها يف تركيا �إىل 

�لدوالر �الأمريكي خالل عام 2009م لوجود تغري يف �الأحد�ث و�لظروف ذ�ت �ل�صلة بعد ��صتحو�ذ جمموعة 

�الت�صاالت �ل�صعودية على 35% من ر�أ�صمالها وذلك باأثر م�صتقبلي طبقاً للمعايري �ملحا�صبية.

جمموعة بينارياجن جي �إ�س �إم �لقاب�ضة - ماليزيا

�لقاب�صة  ماك�صي�س  جمموعة  من   %100 متتلك  كانت  قاب�صة  ��صتثمارية  �رشكة  �ملاليزية  بينارياجن 

�ملاليزية �لتي تعمل يف قطاع �الت�صاالت �ملتنقلة يف ماليزيا و�لتي مل تكن مدرجة بالبور�صة �ملاليزية. 

مت يف �صهر نوفمرب 2009م طرح 30% من �أ�صهم ماك�صي�س لالكتتاب �لعام و�أدرجت تبعاً لذلك �صمن 

�لقاب�صة يف �رشكة ماك�صي�س  بينارياجن  ن�صبة ملكية  �نخف�صت  وبذلك  �ملاليزية.  �لبور�صة  �رشكات 

�إىل 70%. ونتج من عملية �لطرح حتقيق مكا�صب ملجموعة بينارياجن، ويظهر �صمن �إي�صاح رقم )22( 

ن�صيب �ل�رشكة من تلك �ملكا�صب.

لدى بينارياجن �لقاب�صة ��صتثمار�ت �أخرى يف �رشكات �ت�صاالت يف كل من �لهند و�إندوني�صيا، ومتتلك 

ن�صبة 74% من �رشكة �إير�صيل �لهندية و44% من �رشكة �إن تي �إ�س �الإندوني�صية. حازت �ل�رشكة على 

ن�صبة 25% من �رشكة بينارياجن يف �صبتمرب 2007م.

ا�سم ال�رشكة

ال�رشكة العربية خلدمات االنرتنت واالت�صاالت - اململكة

اإ�س تي �صي البحرين )�س. م. ب. م( - البحرين

�رشكة اخلليج لالإعالم الرقمي القاب�صة )�س. م. ب. م(

البحرين )انف�صتكو(

�رشكة جتاري ال�صعودية - اململكة

�رشكة االت�صاالت الكويتية )�س. م. ك( - الكويت

�رشكة اإن تي اإ�س – اإندوني�صيا

�رشكة اأوجيه لالت�صاالت املحدودة – االإمارات العربية املتحدة

جمموعة بينارياجن جي اإ�س اإم القاب�صة – ماليزيا

ال�رشكة العربية للكوابل البحرية املحدودة - اململكة

املوؤ�ص�صة العربية لالت�صاالت الف�صائية )عرب�صات( - اململكة

ن�صبة امللكية

%100

%100

%51

%50

%26

%51

%35

%25

%48.6

%36.66

املعاجلة

طريقة التوحيد

طريقة التوحيد

طريقة التوحيد

مت ا�صتبعاد اال�صتثمار

طريقة التوحيد

طريقة التوحيد التنا�صبي

طريقة التوحيد التنا�صبي

طريقة التوحيد التنا�صبي

طريقة حقوق امللكية

طريقة حقوق امللكية
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�ل�رشكة �لعربية للكو�بل �لبحرية �ملحدودة - �ململكة

مت تاأ�صي�س �ل�رشكة �لعربية للكو�بل �لبحرية �ملحدودة يف �صبتمرب 2002م بغر�س �إن�صاء وتاأجري و�إد�رة 

وت�صغيل كيبل بحري يربط بني �ململكة وجمهورية �ل�صود�ن لتمرير �الت�صاالت بينهما و�أي دول �أخرى. وقد 

بد�أ �لن�صاط �لت�صغيلي لل�رشكة �لعربية للكو�بل �لبحرية �ملحدودة �عتبار�ً من �صهر يونيو 2003م.

�ملوؤ�ض�ضة �لعربية لالت�ضاالت �لف�ضائية )عرب�ضات( - �ململكة

مت �إن�صاء هذه �ملوؤ�ص�صة من قبل �لدول �الأع�صاء يف �جلامـعة �لعربــية يف �أبريل 1976م. وتوفر عرب�صات 

نطاق  و�خلا�صة يف  �لر�صمية  �لقطاعات  �إىل كافة  �إ�صافة  �الأع�صاء  �لدول  لهذه  �خلدمات  من  عدد�ً 

تغطيتها وب�صورة �أ�صا�صية منطقة �ل�رشق �الأو�صط.

ت�صمل �خلدمات �ملقدمة حالياً: �خلدمة �لهاتفية �القليمية )�صوتية، نقل بيانات، فاك�س وتلك�س(، بث 

تلفزيوين، بث �إذ�عي �إقليمي، خدمات ��صتعادة �خلدمة وتاأجري �ِصعات على �أ�صا�س �صنوي �أو �صهري.

2- السياسات المحاسبية الهامة
مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملرفقة وفقاً ملعايري �ملحا�صبة �ملتعارف عليها يف �ململكة. وتت�صمن 

�مل�صرتكة  و�مل�صاريع  و�لزميلة  �لتابعة  و�رشكاتها  لل�رشكة  �ملالية  �لقو�ئم  للمجموعة  �ملالية  �لقو�ئم 

لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م.

�الأر�صدة و�ملعامالت د�خل �ملجموعة و�أية مكا�صب غري حمققة ناجتة من �ملعامالت د�خل �ملجموعة، �إذ� 

كانت ذ�ت �أهمية ن�صبية، يتم ��صتبعادها عند �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

يتطلب �إعد�د �لقو�ئم �ملالية وفقاً ملعايري �ملحا�صبة �ملتعارف عليها يف �ململكة ��صتخد�م �لتقدير�ت 

و�اللتز�مات  �الأ�صول  عن  و�الإف�صاح  و�خل�صوم  �الأ�صول  مبالغ  يف  توؤثر  �لتي  و�الفرت��صات  �ملحا�صبية 

�ملحتملة يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية ويف مبالغ �الإير�د�ت و�مل�رشوفات خالل فرتة �لقو�ئم �ملالية.

يف ما يلي ملخ�س الأهم �ل�صيا�صات �ملحا�صبية:

 

�أ( فرتة �لقو�ئم �ملالية

تبد�أ �ل�صنة �ملالية للمجموعة يف �أول يناير وتنتهي بنهاية �صهر دي�صمرب من كل عام ميالدي. 

ب( �إثبات �الإير�د�ت

�إىل  �لو�صول  �إمكانية  �إىل  ��صتناد�ً  �خلدمات  تقدمي  �خل�صومات، عند  �الإير�د�ت، �صافية من  �إثبات  يتم 

�لدقائق  �أجز�ء  بناًء على  �ال�صتخد�م  �إير�د�ت  �حت�صاب  ويتم  ومر�فقها.  �ملقا�صم  ��صتخد�م �صبكة  �أو 

�مل�صتخدمة، وفقاً لالأ�صعار �ملعتمدة من هيئة �الت�صاالت وتقنية �ملعلومات. 

• يتم تاأجيل �لر�صوم �ل�صادر ب�صاأنها فو�تري مقدماً ويتم �إثباتها على مدى �لفرتة �لتي يتم فيها تقدمي 
�خلدمات. 

• يتم �إثبات �إير�د�ت �خلدمات �ملقدمة للعمالء �لتي مل ت�صدر بها فو�تري، يف �لفرتة �ملتعلقة بها.
• يتم �إثبات �إير�د�ت �خلدمات �ملقدمة للعمالء عند حت�صيلها �إذ� كان لدى �ل�رشكة درجة عالية من عدم 

�لتاأكد يف �إمكانية حت�صيلها.

ج( �لنقد وما مياثله

ي�صمل �لنقد وما مياثله �لنقد يف �ل�صندوق و�الأر�صدة لدى �لبنوك و�ال�صتثمار�ت عالية �ل�صيولة ذ�ت 

فرتة ��صتحقاق قدرها 90 يوماً �أو �أقل من تاريخ �رش�ئها. 

د(   ح�ضابات �ملدينني

م�صافاً  �لفو�تري  قيمة  متثل  �لتي  للتحقق  �لقابلة  �لقيمة  ب�صايف  �ملدينني  ح�صابات  ر�صيد  يظهر 

�إليها �الإير�د �مل�صتحق �ملتعلق بر�صوم �ال�صتخد�م غري �ملفوترة ناق�صاً خم�ص�س �لديون �مل�صكوك يف 

حت�صيلها. 

هـ( خم�ض�س �لديون �مل�ضكوك يف حت�ضيلها

تقوم �ملجموعة بدر��صة ح�صابات �ملدينني لتكوين �ملخ�ص�صات �لالزمة ملو�جهة �مل�صكوك يف حت�صيله 

منها، وير�عى عند تكوين �ملخ�ص�س نوع �خلدمة �ملقدمة )جو�ل، خطوط ثابتة، تلك�س، ت�صويات دولية، 

و�حلالة  �ل�صابقة  �لديون  حت�صيل  يف  �ملجموعة  وخربة  للدين،  �لزمني  و�لعمر  �لعميل  وفئة  �إلخ(   ...

�القت�صادية �لعامة.

و( �ملخزون

• يتم ت�صجيل �ملخزون، �لذي يتكون ب�صكل �أ�صا�صي من كو�بل وقطع غيار وم�صتهلكات، با�صتخد�م 
متو�صط �لتكلفة �ملرجح �صاٍف من �ملخ�ص�صات. يتم ت�صجيل بنود �ملخزون �لتي تعترب جزء�ً �أ�صا�صياً 

من �أ�صول �ل�صبكة، مثل �لـمعد�ت �الحتياطية للطو�ريء �لتي ال ميكن نقلها من �ملق�صم، �صمن بنود 

�ملمتلكات و�ملن�صاآت و�ملعد�ت. وت�صجل بنود �ملخزون �ملوجودة يف عهدة �ملقاول �مل�صئول عن رفع كفاءة 

وتو�صعة �ل�صبكة �صمن »�الأعمال �لر�أ�صمالية حتت �لتنفيذ«.

• تقوم �ملجموعة بتكوين خم�ص�س للمخزون �ملتقادم و�لبطيء �حلركة وذلك بناًء على در��صة حركة 
�ملخزون ب�صكل منف�صل لالأ�صناف �لرئي�صة. وعندما يكون هذ� �الإجر�ء غري عملي، يتم تكوين �ملخ�ص�س 

على �أ�صا�س جمموعات �أو فئات من �أ�صناف �ملخزون، على �أن ير�عى �لتاأكد من �أن �الأ�صناف �لفردية �لتي 

قد تتطلب خف�صاً جوهرياً يف �لقيمة مت �أخذها يف �العتبار عند تكوين �ملخ�ص�س.

ز( �ملمتلكات و�ملن�ضاآت و�ملعد�ت و�ال�ضتهالك

لت�صجيل  تاريخية تف�صيلية كافية  ببيانات  �الت�صاالت  1998م، مل يحتفظ قطاع  2 مايو  1- قبل 

و�ملن�صاآت  �ملمتلكات  كافة  ت�صجيل  مت  ولذ�  �لتاريخية،  �لتكلفة  وفق  و�ملعد�ت  و�ملن�صاآت  �ملمتلكات 

�لذي  للتقومي  1998م طبقاً  مايو   2 �ل�رشكة يف  �إىل  �الت�صاالت  �لتي مت حتويلها من قطاع  و�ملعد�ت 

قامت به �ل�رشكة ومب�صاعدة خرب�ء تقومي حمليني ودوليني. وفيما يلي �الأ�ص�س �لرئي�صة �مل�صتخدمة يف 

�لتقومي:

قيمة �لتقومي - �الأر��صي     

تكلفة �ال�صتبد�ل �مل�صتهلكة - �ملباين و�ملن�صاآت و�ملعد�ت   

2- يف ما عد� ما ورد يف �لفقرة )1( �أعاله يتم ت�صجيل �ملمتلكات و�ملن�صاآت و�ملعد�ت �لتي تقتنيها 

�ملجموعة بالتكلفة �لتاريخية.

3- ت�صمل تكلفة �ل�صبكة جميع �لنفقات حتى نقطة �لتو�صيل للعميل، مبا يف ذلك �أتعاب �ملقاولـني 

و�ملو�د و�لعمالة �ملبا�رشة، حتى تاريخ و�صع هذه �الأ�صول يف �خلدمة. 

طريقة  با�صتخد�م  �الأر��صي  با�صتثناء  و�ملعد�ت  و�ملن�صاآت  �ملمتلكات  ��صتهالك  �حت�صاب  يتم   -4

�لق�صط �لثابت على �الأعمار �لت�صغيلية �لتقديرية لالأ�صول ح�صب ما ياأتي:

�ملباين

�صبكة ومعد�ت �الت�صاالت

�الأ�صول �الأخرى

عدد �ل�صنو�ت

50  – 20

25  – 3 

8  – 2 
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5- يتم �إثبات م�رشوفات �الإ�صالح و�ل�صيانة عند حدوثها. �أما �إذ� كانت تزيد من �الإنتاجية �أو متدد �لعمر 

�لت�صغيلي لالأ�صل، ففي كلتا �حلالتني تتم ر�صملتها.

6- يتم حتديد �ملكا�صب و�خل�صائر �لناجتة من ��صتبعاد/بيع �ملمتلكات و�ملن�صاآت و�ملعد�ت وذلك مبقارنة 

�لقيمة �ملتح�صلة مع �لقيمة �لدفرتية لالأ�صول �مل�صتبعدة/�ملباعة وتدرج �ملكا�صب و�خل�صائر يف قائمة 

�لدخل �ملوحدة. 

7- يتم ت�صنيف �إيجار�ت �ملمتلكات و�ملن�صاآت و�ملعد�ت �لتي يتم فيها حتويل جوهري ملنافع وخماطر 

بالقيمة  ن�صاأته  تاريخ  يف  �لر�أ�صمايل  �الإيجار  �إثبات  يتم  ر�أ�صمالية.  كاإيجار�ت  �ملجموعة  �إىل  �مللكية 

�لعادلة لالأ�صل �أو �لقيمة �حلالية للحد �الأدنى لدفعات �الإيجار، �أيهما �أقل. ويتم جتزئة كل دفعة من 

دفعات �الإيجار �إىل جز�أين هما �مل�رشوف �لتمويلي �لذي يجب حتميله على دخل �لفرتة �حلالية و�لنق�س 

يف قيمة �اللتز�م عن عقد �الإيجار �لر�أ�صمايل.

يتم ��صتهالك �الأ�صول �ملوؤجرة مبوجب �إيجار�ت ر�أ�صمالية على مدى �الأعمار �الإنتاجية لتلك �الأ�صول.

ح( تكاليف بر�مج �حلا�ضب �الآيل

• يتم ر�صملة �لتكاليف �ملتعلقة برب�مج �لت�صغيل و�لتطبيقات �لتي يتم �رش�وؤها من �ملورد حينما تفي 
مبعايري �لر�صملة، ومنها حت�صني �لقدرة �الإنتاجية الأ�صل من �الأ�صول �أو �أن تزيد ب�صكل ملحوظ �لعمر 

�الإنتاجي لالأ�صل، ويتم �إطفاوؤها على فرتة �النتفاع بها. 

• يتم ر�صملة تكاليف بر�مج �لت�صغيل �ملطورة د�خلياً �إذ� ��صتوفت معايري �لر�صملة، ومنها تخ�صي�س 
جمموعة عمل د�خلية معينة لتطوير �لرب�مج و�أن ميكن حتديد �لتكاليف ذ�ت �لعالقة ب�صهولة، ويتم 

�إطفاوؤها على فرتة �الإنتفاع بها.

• يتم حتميل تكاليف بر�مج �لتطبيقات �ملطورة د�خلياً كم�رشوفات عند حدوثها، و�إذ� تعذر حتديد تكلفة 
بر�مج �أنظمة �لت�صغيل ب�صكل منف�صل عن تكاليف �أجهزة �حلا�صب �الآيل ذ�ت �ل�صلة فيتم ت�صجيل 

بر�مج �أنظمة �لت�صغيل كجزء من �جلهاز.

�أو  �أو عمليات تطوير �لرب�مج �لالحقة �صو�ء كانت ت�صغيلية  �لتعديالت  حتمل تكلفة �الإ�صافات �أو   •
تطبيقية كم�رشوفات عند حدوثها.

عند  كم�رشوفات  �لبيانات  حتويل  وتكاليف  �الآيل  �حلا�صب  برب�مج  �ملرتبطة  �لتدريب  حتمل تكاليف   •
حدوثها.

ط(  �الأ�ضول غري �مللمو�ضة

�ل�ضهرة

�رش�ء  تكلفة  زيادة  ومتثل  �مل�صرتكة.  و�مل�صاريع  �لتابعة  �ل�رشكات  تن�صاأ �ل�صهرة عند �رش�ء ح�صة يف   •
ح�صة �ملجموعة عن �لقيمة �لعادلة ل�صايف �الأ�صول لل�رشكة �لتابعة �أو �مل�رشوع �مل�صرتك يف تاريخ 

�ل�رش�ء. وعندما يكون هذ� �لفرق �صالباً يتم ت�صجيله فور�ً يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

• يتم قيا�س �ل�صهرة بالتكلفة وتخف�س باأي خ�صائر هبوط يف قيمتها )�إن وجدت(.

حقوق �لطيف �لرتددي وتر�خي�س �جليل �لثاين و�لثالث

يتم ت�صجيل هذه �الأ�صول غري �مللمو�صة عند �ل�رش�ء بالتكلفة ويتم �طفاوؤها �بتد�ًء من تاريخ تقدمي 

�أيهما  �لنظامية  �ملدة  �أو  �الإنتاجية  �أعمارها  مدى  على  �لثابت  �لق�صط  طريقة  با�صتخد�م  �خلدمة 

�أق�رش.

ي( �لهبوط يف قيمة �الأ�ضول غري �ملتد�ولة

تقوم �ملجموعة مبر�جعة �الأ�صول غري �ملتد�ولة ب�صكل دوري ملعرفة ما �إذ� كانت هنالك موؤ�رش�ت على 

وجود هبوط يف قيمتها �لدفرتية. ويتم يف حالة وجود هذه �ملوؤ�رش�ت تقدير �لقيمة �ملمكن ��صرتد�دها 

لالأ�صل. وت�صتخدم لهذ� �لغر�س وحدة توليد �لنقد �لتي يتبع لها �الأ�صل يف حالة تعذر تقدير �لقيمة 

�لقابلة لال�صرتد�د لالأ�صل مبفرده. وتعترب �لزيادة يف �لقيمة �لدفرتية لالأ�صل عن �لقيمة �ملمكن ��صرتد�دها 

�ملالية �لتي حتدث فيها.  هبوطاً يف قيمة �الأ�صل ت�صجل كخ�صارة يف قائمة �لدخل �ملوحدة للفرتة 

و�إذ� ثبت م�صتقبالً زو�ل �الأ�صباب �لتي �أدت �إىل �لهبوط يف قيمة �الأ�صل فيتم عك�س خ�صارة هبوط 

�لقيمة )با�صتثاء �ل�صهرة( وتثبت كدخل يف قائمة �لدخل �ملوحدة يف �لفرتة �ملالية �لتي حتدث فيها، مبا 

ال يتجاوز �لقيمة �لدفرتية �لتي كان من �ملمكن حتديدها لو مل يتم �إثبات خ�صارة هبوط قيمة �الأ�صل 

يف �لفرت�ت �ملالية �ل�صابقة.

ك( �ال�ضتثمار�ت

�ل�رشكات �لتابعة

يتم ت�صنيف �ل�رشكات �لتي متار�س �ل�رشكة عليها �ل�صيطرة ك�رشكات تابعة. وتعرف �ل�صيطرة باأنها 

يبد�أ  �قت�صادية.  منافع  الكت�صاب  �أخرى  من�صاأة  �أ�صول  ��صتخد�م،  توجيه  �أو  ��صتخد�م،  على  �لقدرة 

توحيد �لقو�ئم �ملالية لل�رشكات �لتابعة �صمن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للمجموعة �عتبار�ً من تاريخ 

�ل�صيطرة وينتهي بفقد�نها.

�ال�ضتثمار يف �مل�ضاريع �مل�ضرتكة

�مل�رشوع �مل�صرتك هو ترتيب تعاقدي تقوم مبوجبه �ملجموعة و�أطر�ف �أخرى بن�صاط �قت�صادي يخ�صع 

لل�صيطرة �مل�صرتكة وذلك عندما تتطلب �لقر�ر�ت �ال�صرت�تيجية �ملالية و�لت�صغيلية �ملتعلقة بن�صاطات 

�مل�رشوع �مل�صرتك �ملو�فقة باالجماع من كل �الأطر�ف �مل�صاركة يف �ل�صيطرة.

�لرتتيبات �لتعاقدية �لتي تت�صمن تكوين من�صاأة منف�صلة يكون لكل م�صارك فيها ح�صة ي�صار �إليها 

كم�صاريع حتت �ل�صيطرة �مل�صرتكة. 

�ملوحدة  �ملالية  �لقو�ئم  يف  �مل�صرتكة  �ل�صيطرة  حتت  �مل�صاريع  يف  �ملجموعة  ح�صة  �حت�صاب  يتم 

�أ�صول وخ�صوم  با�صتخد�م طريقة �لتوحيد �لتنا�صبي، حيث يتم جتميع ح�صة �ل�رشكة يف كل من 

ودخل وم�رشوفات هذه �مل�صاريع مع �لبنود �ملناظرة لها يف �لبيانات �ملالية لل�رشكة.

وفقاً  �مل�صرتكة  �ل�صيطرة  �مل�صاريع حتت  �ملجموعة حل�صة يف  �رش�ء  �لناجتة من  �ل�صهرة  تتم معاجلة 

لل�صيا�صة �ملحا�صبية للمجموعة �ملتعلقة بال�صهرة. 

�ال�ضتثمار�ت �مل�ضّجلة وفق طريقة حقوق �مللكية )�ل�رشكات �لزميلة(

�ل�رشكات �لزميلة هي تلك �ل�رشكات �أو �ملن�صاآت �الأخرى �لتي متار�س �ملجموعة عليها تاأثري�ً مهماً ولكنها 

ال ت�صيطر عليها، وترتبط عموماً بامتالك ن�صبة 20-50% من حقوق �لت�صويت. �لتاأثري �ملهم هو �لقدرة 

على �مل�صاركة يف �ل�صيا�صات �ملالية و�لت�صغيلية لل�رشكات �لزميلة دون �لتمكن من �ل�صيطرة على 

تلك �ل�صيا�صات.

�مللكية.  حقوق  طريقة  وفق  مهماً  تاأثري�ً  فيها  توؤثر  �لتي  �ل�رشكات  يف  ��صتثمار�تها  �ل�رشكة  تظهر 

وطبقاً لطريقة حقوق �مللكية يتم قيد �ال�صتثمار�ت عند �ل�رش�ء بالتكلفة، ويتم تعديلها بعد ذلك 

مبا يخ�س �ل�رشكة من �صايف دخل )خ�صارة( �ل�رشكات �مل�صتثمر فيها و�أرباحها �ملوزعة و�أي تغري�ت يف 

حقوق ملكيتها، وذلك لتعك�س ح�صة �ل�رشكة يف �صايف �أ�صول �جلهة �مل�صتثمر فيها. وتظهر هذه 

�ال�صتثمار�ت يف قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة �صمن �الأ�صول غري �ملتد�ولة، ويظهر ما يخ�س �ل�رشكة من 

�صايف دخل )خ�صارة( �ل�رشكات �مل�صتثمر فيها يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

�ال�ضتثمار�ت �الأخرى

• يتم ت�صجيل �ال�صتثمار يف �الأور�ق �ملالية �ملتاحة للبيع على �أ�صا�س �لقيمة �لعادلة، وحت�صب �لقيمة 
�لعادلة  لالأور�ق �ملالية �ملتاحة للبيع �لتي تتوفر لها قيمة �صوقية على �أ�صا�س هذه �لقيمة. �أما �الأور�ق 

�ملالية �ملتاحة للبيع �لتي ال ميكن حتديد قيمتها �لعادلة، ب�صبب عدم وجود �صوق ن�صط لتبادلها �أو عدم 

توفر موؤ�رش�ت �أخرى ميكن من خاللها حتديد �لقيمة �ل�صوقية مبو�صوعية، فتكون تكلفتها هي �لبديل 

للقيمة �لعادلة. ويتم �إثبات �ملكا�صب و�خل�صائر غري �ملحققة يف بند م�صتقل �صمن حقوق �مللكية يف 
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قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة. ويتم �إظهار �خل�صائر �لناجتة عن �النخفا�س �لد�ئم يف �لقيمة �لعادلة الأقل 

من �لتكلفة يف قائمة �لدخل �ملوحدة للفرتة �لتي يحدث فيها �النخفا�س.

�لتكلفة  �أ�صا�س  �ال�صتحقاق على  تاريخ  �إىل  �لتي حتفظ  �ملالية  �الأور�ق  �ال�صتثمار يف  يتم ت�صجيل   •
�ملعدلة مبقد�ر �ال�صتنفاد يف �لعالوة �أو �خل�صم، �إن وجدت. ويتم �إظهار �خل�صائر �لناجتة عن �النخفا�س 

�لتي يحدث فيها  للفرتة  �ملوحدة  �لدخل  قائمة  �لعادلة عن تكلفتها �صمن  �لقيمة  �ملوؤقت يف  غري 

�النخفا�س. 

• يتم �إثبات �ملكا�صب و�خل�صائر �لناجتة عن بيع �الأور�ق �ملالية �ملتاحة للبيع خالل �لفرتة �لتي حتدث فيها، 
ويتم عك�س �أي مكا�صب �أو خ�صائر غري حمققة مت �إثباتها �صابقاً. 

ل( �لزكاة

تقوم �ل�رشكة باحت�صاب وت�صجيل خم�ص�س �لزكاة �صمن �لقو�ئم �ملالية وفقاً الأحكام وقو�عد فري�صة 

�لربط  عن  �لناجتة  �لفروقات  ت�صجيل  ويتم  �ململكة.  يف  و�لدخل  �لزكاة  م�صلحة  وتعليمات  �لزكاة 

�لزكوي �لنهائي يف �لفرتة �لتي يتم فيها �عتماد هذ� �لربط.

 

م( �ل�رش�ئب 

لالأنظمة �ل�رشيبية �ملتبعة يف  يتم �حت�صاب �ل�رشيبة لل�رشكات �مل�صتثمر فيها خارج �ململكة وفقاً 

بلد�نها.

�ل�رش�ئب �ملوؤجلة �ملدينة

يتم ت�صجيل �ل�رش�ئب �ملوؤجلة �ملدينة لل�رشكات �الأجنبية فقط يف حالة �حتمال وجود �أرباح م�صتقبلية 

حكماً  هذ�  ويتطلب  �ل�رشكات.  لتلك  �ملوؤقتة  �لفروقات  ��صتخد�م  مقابلها  ميكن  لل�رشيبة  خا�صعة 

يتعلق باالأد�ء �ملايل �مل�صتقبلي للمن�صاأة �الأجنبية �لتي قامت باإثبات �ل�رشيبة �ملوؤجلة �ملدينة.

ن( خم�ض�س مكافاأة نهاية �خلدمة 

�نتهاء عقود عملهم،  ميثل خم�ص�س مكافاأة نهاية �خلدمة مبالغ م�صتحقة تدفع للموظفني عند 

وفقاً لالأنظمة �ملعمول بها يف �ململكة و�لدول �مل�صتثمر فيها. 

�س( معامالت �لعمالت �الأجنبية وترجمة �لقو�ئم �ملالية

عملة �لتعامل و�لعر�س

�لبيئة  عملة  با�صتخد�م  �ملجموعة  من�صاأة يف  لكل  �ملالية  �لقو�ئم  يف  �مل�صمنة  �لبنود  قيا�س  يتم 

يتم  �ملوحدة  �ملالية  �لقو�ئم  هذه  �لتعامل«.  »عملة  �ملن�صاأة  فيها  تعمل  �لتي  �لرئي�صة  �القت�صادية 

عر�صها بالريال �ل�صعودي.

�ملعامالت و�الأر�ضدة

يتم حتويل �الأر�صدة بالعمالت �الأجنبية لالأ�صول و�اللتز�مات �لنقدية حمددة �لقيمة با�صتخد�م �أ�صعار 

�ل�رشف �ل�صائدة يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة.

يتم ت�صجيل �ملكا�صب و�خل�صائر �لناجتة عن ت�صوية معامالت �لعمالت �الأجنبية و�ملكا�صب و�خل�صائر غري 

�ملحققة �لناجتة عن حتويل �الأر�صدة �لنقدية للعمالت �الأجنبية �إىل �لريال يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

من�ضاآت �ملجموعة )ترجمة �لقو�ئم �ملالية(

يتم حتويل �لنتائج و�ملر�كز �ملالية لكل من�صاآت �ملجموعة �لتي لها عملة تعامل خمتلفة عن عملة 

�لعر�س كما يلي:

تاريخ  يف  �ل�صائد  �ل�رشف  �صعر  �أ�صا�س  على  �ملبقاة(  �الأرباح  عد�  )ما  �مللكية  حقوق  بنود  ترتجم   •
�ال�صتحو�ذ.

• يرتجم بند �الأرباح �ملبقاة كما يلي: �الأرباح �ملبقاة �ملرتجمة يف نهاية �لعام �ملا�صي م�صافاً �إليها �صايف 

دخل �لعام من قائمة �لدخل �ملرتجمة مطروحاً منها قيمة �لتوزيعات �ملعلنة مرتجمة ب�صعر �ل�رشف 

�ل�صائد وقت �إعالنها.

• عنا�رش قائمة �لدخل يتم ترجمتها با�صتخد�م �ملتو�صط �ملرجح ل�صعر �ل�رشف خالل �لفرتة. �أما بنود 
�ملكا�صب و�خل�صائر �ملهمة فترتجم على �أ�صا�س �صعر �ل�رشف �ل�صائد وقت حدوثها. 

• كل فروقات حتويل �لعملة �لناجتة يتم ت�صجيلها يف بند م�صتقل �صمن حقوق �مل�صاهمني �إذ� كانت 
ذ�ت �أهمية ن�صبية.

ت�صجيلها �صمن حقوق  �صبق  �لتي  �لفروقات  فاإن  منها  �لتخل�س  �أو  جزئياً  �ملن�صاآت  بيع هذه  وعند 

�مل�صاهمني يتم �إثباتها يف قائمة �لدخل كجزء من مكا�صب �أو خ�صائر �لبيع.

ع( �اللتز�مات �ملحتملة

�أو عدم وقوع  �اللتز�م �ملحتمل هو �لتز�م قد ين�صاأ من �أحد�ث �صابقة ووجوده �صيتاأكد فقط بوقوع 

�لتز�م  �أو هو  للمجموعة،  �لكاملة  �ل�صيطرة  لي�صت �صمن  �أحد�ث م�صتقبلية غري موؤكدة  �أو  حدث 

لت�صديد  �صيكون مطلوباً  للمو�رد  خارجاً  تدفقاً  �أن  �ملحتمل  لي�س من  �أنه  ب�صبب  حايل غري م�صجل 

�اللتز�م. ويف حالة عدم �إمكانية قيا�س مبلغ �اللتز�م مبوثوقية كافية، فاإن �ملجموعة ال تقوم بت�صجيل 

�اللتز�مات �ملحتملة لكنها تف�صح عنها يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

ف( �لر�ضوم �حلكومية

متثل �لر�صوم �حلكومية �لتكاليف �ملرتتبة على �ملجموعة مقابل حقوق تقدمي خدمات �الت�صاالت مبا يف 

ذلك ��صتخد�م �لطيف �لرتددي. ويتم �إثباتها كا�صتحقاق يف �لفرت�ت ذ�ت �ل�صلة.

�س( ر�ضوم ��ضتخد�م �ل�ضبكات �خلارجية

متثل ر�صوم ��صتخد�م �ل�صبكات �خلارجية تكاليف �لربط ب�صبكات �ت�صاالت �أجنبية وحملية متعلقة 

مبكاملات عمالء �ملجموعة. ويتم �إثباتها يف فرت�ت تنفيذ �ملكاملات ذ�ت �ل�صلة.

ق( �مل�رشوفات �الإد�رية و�لت�ضويقية

ت�صجل �مل�رشوفات �الإد�رية و�لت�صويقية كم�رشوفات عند حدوثها �إذ� مل يت�صن حتديد �لفرت�ت �مل�صتفيدة 

منها، �أما �إذ� �أمكن حتديد �لفرت�ت �مل�صتفيدة فيتم حتميلها على �لفرت�ت ذ�ت �ل�صلة.

ر( ربح �ل�ضهم

يتم �حت�صاب عائد �ل�صهم من �الأرباح على �أ�صا�س ق�صمة �لدخل من �لعمليات �لت�صغيلية و�لعمليات 

�الأخرى، قبل ��صتبعاد حقوق �الأقلية، و�صايف �لدخل للفرتة �ملالية، على �ملتو�صط �ملرجح لعدد �الأ�صهم 

�لقائمة خالل �لفرتة.



5859

3- النقد وما يماثله
تقوم �ل�رشكة با�صتثمار جزء من �لنقد �لفائ�س يف ح�صابات مر�بحة لفرت�ت ��صتحقاق 90 يوماً فاأقل 

مع عدة بنوك حملية. وقد بلغ متو�صط معدل �لعو�ئد عليها خالل عام 2009م ن�صبة 0.96% )2008م: 

3.6%(. وبلغ �إجمايل �لعو�ئد �ملحققة منها خالل عام 2009م مبلغ 35.5 مليون ريال )2008م: 126.9 

مليون ريال(.

 

كما بلغ ن�صيب �ملجموعة من عو�ئد ��صتثمار�ت �ل�رشكات �لتابعة و�مل�صاريع �مل�صرتكة يف �لود�ئع مبلغ 

324.1 مليون ريال )2008م: 490.3 مليون ريال(.

ويتكون ر�صيد �لنقد وما مياثله يف نهاية �ل�صنة مما ياأتي:

4- حسابات المدينين، صافي
)�أ(  تتكون ح�صابات �ملدينني كما يف 31 دي�صمرب مما ياأتي:

يف ما يلي حركة خم�ص�س �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها خالل �ل�صنة:

)ب( تقوم �ل�رشكة منذ �ن�صائها باإثبات �إير�د�ت �خلدمات �ملقدمة لبع�س �لعمالء عند حت�صيلها، عندما 

يكون لدى �ل�رشكة درجة عالية من عدم �لتاأكد يف �إمكانية حت�صيلها. وتقوم �ل�رشكة حالياً بال�صعي 

 101 2009م  لعام  �لفئة  بهذه  �خلا�صة  �ملح�صلة  �الإير�د�ت غري  بلغت  وقد  �الإير�د�ت.  لتح�صيل هذه 

مليون ريال )2008م: 115 مليون ريال(، ومبتو�صط �صنوي قدره 189 مليون ريال لل�صنو�ت �لع�رش �ل�صابقة 

لعام 2009م.

)ج( لدى �ملجموعة �تفاقيات مع م�صغلي �صبكات �ت�صاالت خارجية يتم مبوجبها مقا�صة �الأر�صدة 

�ملدينني  ح�صابات  �صمن  تظهر  �لتي  �ل�صافية  �ملبالغ  بلغت  وقد  �مل�صغل.  لنف�س  و�لد�ئنة  �ملدينة 

و�لد�ئنني يف 31 دي�صمرب ما ياأتي:

�الإي�صاح  �إليه يف  �مل�صار   171 رقم  �لوزر�ء  قر�ر جمل�س  من  )�صابعاً(  للفقرة  وفقاً  �ل�رشكة،  تقوم  )د( 

رقم )1(، بت�صوية �ملبالغ �مل�صتحقة للحكومة �ملتعلقة بالر�صوم �حلكومية مقابل �الأر�صدة �ملرت�كمة 

�مل�صتحقة على �جلهات �حلكومية عن خدمات �الت�صاالت �ملقدمة �إىل هذه �جلهات.

5-  المصروفات المدفوعة مقدمًا واألصول المتداولة األخرى
تتكون �مل�رشوفات �ملدفوعة مقدماً و�الأ�صول �ملتد�ولة �الأخرى مما ياأتي:

�مل�صتخدمة  �لرتدد�ت  �إخالء  يتم  باأن  �لر�صمية  �جلهات  مع  عليه  �ملتفق  �لرتدد�ت  �إخالء  م�رشوع  ميثل 

ل�صالح هيئة �الت�صاالت وتقنية �ملعلومات و�إن�صاء �صبكة بديلة عن طريق �ل�رشكة. وقد مت خالل عام 

2005م خ�صم مبلغ 250 مليون ريال من تكاليف �مل�رشوع من م�صتحقات �حلكومة وظهرت �صمن 

»�الأر�صدة �لد�ئنة �الأخرى«. مت توقيع �ملح�رش �لنهائي و�لت�صليم، ويتوقع �إقفال ح�صابات �مل�رشوع خالل 

�لربع �الأول من عام 2010م. )ر�جع �إي�صاح 11(.

»�أخرى« ت�صمل بنود�ً متنوعة �أهمها: م�رشوفات موؤجلة وتاأمني مدفوع مقدماً و�إيد�عات م�صرتدة.

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

ح�صابات �لتح�صيل

مر�بحة ق�صرية �الأجل

ود�ئع ق�صرية �الأجل

ح�صابات �مل�رشوفات    

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

�صايف �الأر�صدة �ملدينة

�صايف �الأر�صدة �لد�ئنة

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

ح�صابات مدينني �صدرت بها فو�تري

ح�صابات مدينني مل ت�صدر بها فو�تري بعد

خم�ص�س �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية( 

�لر�صيد يف 1 يناير 

�الإ�صافات )�إي�صاح 20(    

  

 �لديون �ملعدومة 

�لر�صيد يف 31 دي�صمرب   

2009م

3.922.421

1.614.182

1.612.473

561.002

7.710.078

2009م

4.184.337

4.722.120

2009م

11.227.515

2.423.457

13.650.972

)2.189.747(

11.461.225

2009م

1.726.228

1.507.983

3.234.211

)1.044.464(

2.189.747

2008م

270.201

4.111.139

3.518.169

161.660

8.061.169

2008م

2.339.352

3.350.564

2008م

7.519.484

2.326.781

9.846.265

)1.726.228(

8.120.037

2008م

1.717.621

913.992

2.631.613

)905.385(

1.726.228

2009م

710.276

624.860

387.666

334.200

298.698

292.843

152.333

690.982

3.491.858

2008م

778.199

450.087

236.816

196.254

-    

292.843

183.778

627.213

2.765.190

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(  

�ملخزون  

مدفوعات مقدمة للموردين

�إيجار�ت مدفوعة مقدماً 

�رش�ئب مدفوعة مقدماً 

�إ�صتثمار�ت ق�صرية �الأجل

م�رشوع �إخالء �لرتدد�ت 

عو�ئد وذمم م�صتحقة 

�أخرى      
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المبادرة
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7- األصول غير الملموسة، صافي6-  الممتلكات والمنشآت والمعدات، صافي 

تت�صمن �الأ�صول غري �مللمو�صة �ل�صهرة �لناجتة من �رش�ء ح�ص�س �ل�رشكة يف �رشكة �أوجيه لالت�صاالت 

�ل�صهرة  من  �ل�رشكة  لن�صيب  �إ�صافة  �إ�س  تي  �إن  و�رشكة  �لقاب�صة  بينارياجن  وجمموعة  �ملحدودة 

�مل�صجلة يف �لقو�ئم �ملالية ل�رشكة �أوجيه لالت�صاالت �ملحدودة وجمموعة بينارياجن �لقاب�صة يف تاريخ 

�ال�صتحو�ذ.

مت ��صتخد�م �لقيمة �لعادلة ل�صايف �الأ�صول يف تاريخ �ل�رش�ء الحت�صاب �ل�صهرة �لناجتة عن ��صتحو�ذ 

�ل�رشكة على 35% من �رشكة �أوجيه لالت�صاالت �ملحدودة، من و�قع �لتقارير �خلا�صة بتحديد تلك �لقيمة 

و�لتي مت �النتهاء منها يف نهاية �لربع �الأول من عام 2009م، وقد ترتب على ذلك �إعادة توزيع للمبالغ 

�مل�صجلة �صابقاً لل�صهرة. 

تفا�صيل �الأ�صول غري �مللمو�صة كالتايل:

وقد بلغ �إطفاء �الأ�صول غري �مللمو�صة ما يلي:

)باآالف �لرياالت

  �ل�صعودية( 

اإجمايل القيمة الدفرتية 

يف 1 يناير

�الإ�صافات

�لتحويالت

ن�صيب �ملجموعة يف

حركة تكلفة �أ�صول

�ل�رشكات �مل�صتثمر فيها

�ال�صتبعاد�ت

�لر�صيد يف 31 دي�صمرب

جممع اال�صتهالك

يف 1 يناير

�ال�صتهالك 

ن�صيب �ملجموعة يف باقي

حركة جممع �ال�صتهالك

لل�رشكات �مل�صتثمر فيها

�ال�صتبعاد�ت  

�لر�صيد يف 31 دي�صمرب

�صايف القيمة الدفرتية

13.441.953

16.492

513.712

98.697

)174.507(

13.896.347

5.385.164

480.144

)9.932(

)42.416(

5.812.960

8.083.387

65.956.759

171.625

5.720.204

6.217.773

)289.899(

77.776.462

35.521.721

6.028.818

)1.854.448(

)261.972(

39.434.119

38.342.343

4.624.792

94.750

208.951

1.431.077

)74.998(

6.284.572

3.329.546

370.207

151.042

)70.856(

3.779.939

2.504.633

4.594.466

5.699.889

)6.442.867(

)44.978(

        -      

3.806.510

        -      

-      

-      

        -      

        -      

3.806.510

88.617.970

5.982.756

-     

7.702.569

)539.404(

101.763.891

44.236.431

6.879.169

)1.713.338(

)375.244(

49.027.018

52.736.873

71.976.887

5.805.963

-     

12.670.433

)1.835.313(

88.617.970

37.607.590

5.825.427

2.177.919

)1.374.505(

44.236.431

44.381.539

�صبكة ومعد�ت�الأر��صي و�ملباين

�الت�صاالت

�الأعمال �لر�أ�صمالية�الأ�صول �الأخرى

حتت �لتنفيذ

�الإجمايل

2009م

�الإجمايل

2008م

2009م

15.313.139

5.137.389

4.319.416

1.753.114

826.396

713.191

   1.159.141

29.221.786

2009م

919.570

2008م

14.473.536

5.477.165

4.064.683

1.753.114

4.147.340

856.726

      922.550

31.695.114

2008م

582.087

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

تر�خي�س 

�ل�صهرة �لناجتة من توحيد �لقو�ئم �ملالية

عالمات جتارية وعالقات عمالء تعاقدية

�ل�صهرة �لناجتة من �رش�ء ح�صة 25% يف جمموعة بينارياجن 

جي �إ�س �إم �لقاب�صة

�ل�صهرة �لناجتة من �رش�ء ح�صة 35% يف �رشكة �أوجيه 

لالت�صاالت �ملحدودة

�ل�صهرة �لناجتة من �رش�ء ح�صة 51% يف �رشكة �إن تي �إ�س

�أخرى

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

 31( 2009م  دي�صمرب   31 ريال كما يف  مليون   2.260 بقيمة  �أر��ٍس  �أعاله  و�ملباين  �الأر��صي  ت�صمل  )�أ( 

دي�صمرب 2008م: 2.404 مليون ريال(.      

�أعاله، حتويل ملكية �الأ�صول لل�رشكة   )1( �الإي�صاح  �إليه يف  �مل�صار  �ملر�صوم �مللكي،  )ب( مت مبقت�صى 

يف 2 مايو 1998م، �إال �أن عملية حتويل �مللكية �لقانونية لبع�س �الأر��صي ما تز�ل جارية. بلغت قيمة 

�الأر��صي �لتي مت نقل ملكيتها �لقانونية لل�رشكة حتى 31 دي�صمرب 2009م مبلغ 1.896 مليون ريال، 

ويجري �لعمل على نقل ملكية �الأر��صي �ملتبقية وقيمتها 241 مليون ريال.

)ج( ت�صمل حركة �لتكلفة وجممع �ال�صتهالك لل�رشكات �مل�صتثمر فيها نتائج در��صة �لقيمة �لعادلة 

لال�صتثمار يف �رشكة �أوجيه لالت�صاالت �ملحدودة �لتي متت يف �لربع �الأول 2009م.
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10- حسابات الدائنين

تتكون ح�صابات �لد�ئنني مما ياأتي:

11- األرصدة الدائنة األخرى

تتكون �الأر�صدة �لد�ئنة �الأخرى مما ياأتي:

�أهمها: م�صتحقات �لتاأمينات �الجتماعية ورعاية �الأندية �لريا�صية  »�أخـرى« ت�صـمل بنـود�ً متنوعة 

وذمم غري جتارية.

12- المصروفات المستحقة 

تتكون �مل�رشوفات �مل�صتحقة مما ياأتي:

8- استثمارات في حقوق ملكية وأخرى

تتكون هذه �ال�صتثمار�ت مما ياأتي:     

�ال�ضتثمار يف �ل�ضكوك

ميثل ح�صة �ملجموعة يف �ال�صتثمار يف �ل�صكوك �لذي قامت به �إحدى �رشكاتها يف دي�صمرب 2007م. مدة �لتمويل 10 

�صنو�ت، ويبلغ معدل هام�س �لربح �ملعدل �ملتبادل بني بنوك كو�ال المبور »كاليبور« ز�ئد�ً ن�صبة 0.45%. هذ� �لتمويل يدخل 

�صمن عمليات �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة د�خل �ملجموعة.

�ضكوك �رشكة �ضابك

مت �رش�ء �صكوك من �ل�رشكة �ل�صعودية لل�صناعات �الأ�صا�صية »�صابك« خالل �صهر يوليو 2006م مببلغ 150 مليون ريال 

وفرتة �صالحية 5 �صنو�ت حتى يوليو 2011م، ومبعدل عائد يعادل �ملعدل �ملتبادل بني �لبنوك �ل�صعودية »�صايبور« ز�ئد�ً ن�صبة 

0.40%. وبلغت �لعو�ئد �ملحققة من هذه �ل�صكوك خالل عام 2009م مبلغ 2.4 مليون ريال )2008م: 6.4 مليون ريال(.

9- األصول غير المتداولة األخرى

تتكون �الأ�صول غري �ملتد�ولة �الأخرى مما ياأتي:

        »�أخرى« ت�صمل بنود�ً متنوعة �أهمها: عموالت ور�صوم مدفوعة مقدماً وم�صتحقات على �أطر�ف ذ�ت عالقة.

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

اال�صتثمارات امل�صجلة وفق طريقة حقوق امللكية:

  �ملوؤ�ص�صة �لعربية لالت�صاالت �لف�صائية )عرب�صات( 

  �ل�رشكة �لعربية للكو�بل �لبحرية �ملحدودة

اال�صتثمار يف ال�صكوك 

    

اال�صتثمارات االأخرى:

حمتفظ بها حتى تاريخ �ال�صتحقاق:

  �ال�صتثمار يف �صكوك �رشكة �صابك

�إجمايل �ال�صتثمار�ت    

ن�صبة �مللكية

%36.66

%48.6

ن�صبة �مللكية

%36.66

%47.1

2009م

1.088.478

     53.597

1.142.075

1.240.851

   150.000

2.532.926

2008م

983.007

     53.104

1.036.111

1.265.625

   150.000

2.451.736

2009م

717.751

543.651

453.234

398.476

319.618

2.432.730

2008م

615.491

27.197

568.461

427.196

649.005

2.287.350

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(   

قرو�س �ملوظفني �ل�صكنية

�رش�ئب موؤجلة

م�رشوفات موؤجلة

��صتثمار�ت عقارية

�أخرى      

2009م

3.882.180

2.653.173

684.878

409.609

       26.879

7.656.719

2009م

2.511.149

2.130.186

1.103.033

    460.731

6.205.099

2009م

1.089.616

996.099

931.455

639.088

250.000

119.052

    793.259

4.818.569

2008م

3.249.287

2.257.873

926.429

200.981

      14.152

6.648.722

2008م

2.800.160

1.391.938

1.046.653

    523.569

5.762.320

2008م

816.044

1.164.888

754.934

635.955

250.000

119.052

    593.728

4.334.601

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

ج( ت�صويات �ل�صبكات �خلارجية )ر�جع �إي�صاح 4 – 

جتارية

د( �لر�صوم �حلكومية )ر�جع �إي�صاح 4 – 

ر�أ�صمالية

�مل�صتحق الأطر�ف ذ�ت عالقة 

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

ر�أ�صمالية

جتارية

م�صتحقات �ملوظفني

�أخرى

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

خم�ص�س �لزكاة و�ل�رش�ئب )ر�جع �إي�صاح 23 و 24(

حمتجز�ت �ملوردين

خم�ص�س �ل�رشيبة �مل�صتقطعة

�إيد�عات عمالء م�صرتدة وخم�ص�صات �أخرى

م�رشوع �إخالء �لرتدد�ت )ر�جع �إي�صاح 5(

ت�صوية م�صتحقات �ملوظفني �ملعارين

�أخرى
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13- القروض
وتتمثل يف:

�رشكة �أوجيه لالت�ضاالت �ملحدودة  

يبلغ ن�صيب �ملجموعة من �لقرو�س و�لت�صهيالت �لبنكية مبلغ 8.851 مليون ريال، كما يف 31 دي�صمرب 

2009م.

جمموعة بينارياجن جي �إ�س �إم �لقاب�ضة  

يبلغ ن�صيب �ملجموعة من �ل�صكوك 3.473 مليون ريال، ومن �لت�صهيالت �لبنكية مبلغ 5.321 مليون 

ريال، كما يف 31 دي�صمرب 2009م، وقد ��صتخدمت �ل�صكوك يف متويل عملية �ال�صتحو�ذ على �الأ�صهم 

�ملتد�ولة ملجموعة ماك�صي�س �لقاب�صة �ملاليزية.

�رشكة �إن تي �إ�س

يبلغ ن�صيب �ملجموعة من ت�صهيالت �لتمويل على �أ�صا�س �ملر�بحة مبلغ 464 مليون ريال، كما يف 31 

دي�صمرب 2009م.

�ل�رشكة

ح�صلت �ل�رشكة خالل �لربع �لثالث 2007م على ت�صهيالت متويل على �أ�صا�س �ملر�بحة من عدة بنوك 

حملية. مدة �لتمويل 60 �صهر�ً، وتبلغ قيمة �لت�صهيالت �مل�صتخدمة كما يف 31 دي�صمرب 2009م مبلغ 

6.000 مليون ريال.

�أبريل 2008م على ت�صهيالت متويل على �أ�صا�س �ملر�بحة من عدة بنوك حملية.  ح�صلت �ل�رشكة يف 

مدة �لتمويل 120 �صهر�ً، وتبلغ قيمة �لت�صهيالت �مل�صتخدمة كما يف 31 دي�صمرب 2009م مبلغ 9.500 

مليون ريال.

�لتمويل، وبلغت  2008م ب�صد�د �الأق�صاط �مل�صتحقة من ت�صهيالت  �لر�بع  �لربع  بد�أت �ل�رشكة خالل 

�ملبالغ �مل�صددة حتى 31 دي�صمرب 2009م 2.319 مليون ريال، منها 2.037 مليون ريال مت ت�صديدها خالل 

�ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م.

14- مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
يف ما يلي حركة خم�ص�س مكافاأة نهاية �خلدمة خالل �ل�صنة:

�لعمل  تركهم  حالة  للموظفني يف  �مل�صتحقة  �ملنافع  قيمة  �أ�صا�س  على  �ملخ�ص�س  �حت�صاب  يتم 

يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل، وذلك با�صتخد�م �آخر ر�تب وبدالت للموظف و�صنو�ت �خلدمة. وت�صتخدم 

�رشكات �ملجموعة بر�مج مكافاآت وفقاً للقو�نني �ل�صارية يف بلد�نها.

15-رأس المال

يبلغ ر�أ�س مال �ل�رشكة 20.000 مليون ريال مق�صمة �إىل 2.000 مليون �صهم بقيمة ��صمية 10 رياالت 

2009م  دي�صمرب   31 كما يف  للحكومة  �ململوكة  �الأ�صهم  ن�صبة  وتبلغ  بالكامل.  مدفوعة  لل�صهم 

و2008م 70% من �أ�صهم �ل�رشكة.

16- االحتياطي النظامي

يتم، ح�صب �لنظام �الأ�صا�صي لل�رشكة، جتنيب 10% من �صايف دخل �ل�رشكة كاحتياطي نظامي حتى 

يعادل هذ� �الحتياطي 50% من قيمة ر�أ�س �ملال �مل�صدر. هذ� �الحتياطي غري قابل للتوزيع على حملة 

�أ�صهم �ل�رشكة. قامت �ل�رشكة خالل عام 2009م بتجنيب مبلغ 1.066 ملـيون ريال )2008م: 1.212 

مليون ريال(. وقد بلغ ر�صيد �الحتياطي �لنظامي يف 31 دي�صمرب 2009م 9.299 مليون ريال، وميثل ن�صبة 

46.5% من ر�أ�س �ملال )31 دي�صمرب 2008م: 8.233 مليون ريال، وميثل ن�صبة 41.2% من ر�أ�س �ملال(.

17- اإليرادات التشغيلية

تتكون �الإير�د�ت �لت�صغيلية مما ياأتي:

18- الرسوم الحكومية

فيما يلي تفا�صيل �لر�صوم �حلكومية لل�صنة:

2009م

8.579.020

22.711.062

31.290.082

2009م

2.738.025

424.267

)318.423(

2.843.869

2008م

3.904.714

28.081.220

31.985.934

2008م

2.902.503

423.080

)587.558(

2.738.025

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

�جلزء �ملتد�ول

�جلزء غري �ملتد�ول

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

�لر�صيد يف 1 يناير

   �الإ�صافات )�إي�صاح 19( 

   �ملدفوعات

�لر�صيد يف 31 دي�صمرب

2009م

36.359.130

12.482.543

422.954

    1.515.460

50.780.087

2009م

4.744.136

372.021

    548.242

5.664.399

2008م

36.686.535

9.881.541

454.049

      447.243

47.469.368

2008م

4.654.208

365.416

   522.331

5.541.955

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

�جور �ال�صتخد�م

ر�صوم �ال�صرت�ك

ر�صوم �لتاأ�صي�س

�أخرى

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

تقدمي �خلدمة جتارياً

ر�صوم �لرخ�صة 

�لطيف �لرتددي
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الوفاء
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19- تكاليف الموظفين

تتكون تكاليف �ملوظفني مما ياأتي:

20- المصروفات اإلدارية والتسويقية 

تتكون �مل�رشوفات �الإد�رية و�لت�صويقية مما ياأتي:

»�أخرى« ت�صمل بنود�ً متنوعة �أهمها: م�رشوفات بريد وم�رشوفات  �الأمن و�ل�صالمة وعموالت حت�صيل.

21- تكلفة التمويل

وتتمثل يف:

22- اإليرادات والمصروفات األخرى، صافي
يتكون هذ� �لبند مما ياأتي:

تت�صمن �الإير�د�ت �ملتنوعة ن�صيب �ملجموعة من مكا�صب بيع 30% من �رشكة ماك�صي�س �لبالغ حو�يل 

687 مليون ريال. وتبلغ قيمة �لبيع حو�يل 12.375 مليون ريال و�صيتم ��صتثمارها يف �ل�رشكات �لتابعة 

ملجموعة بينارياجن جي �إ�س �إم �لقاب�صة. كما تت�صمن �مل�رشوفات �ملتنوعة خ�صائر ��صتبعاد �ال�صتثمار 

يف �رشكة جتاري �ل�صعودية �لبالغة حو�يل 4 مليون ريال. 

23- الزكاة
 

)�أ( وعاء �لزكاة لل�رشكة:

مبا �أن �لوعاء �لزكوي �أقل من �صايف �لدخل �ملعدل، فاإن ن�صبة �لزكاة �لبالغة 2.5% يتم تطبيقها على 

�صايف �لدخل �ملعدل الحت�صاب مبلغ �لزكاة.

2009م

4.436.365

716.106

510.377

424.267

172.043

    512.439

6.771.597

2009م

2.267.336

1.507.983

709.499

507.688

417.150

367.573

327.013

1.510.094

7.614.336

2008م

3.972.226

634.139

442.652

423.080

176.486

    515.689

6.164.272

2008م

1.850.813

913.992

567.269

338.704

367.865

232.685

299.812

1.190.948

5.762.088

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

رو�تب وبدالت

حو�فز ومكافاآت

�لتاأمينات �الجتماعية

مكافاأة نهاية �خلدمة

�لتاأمني �لطبي

�أخرى

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

م�صاريف �إعالن وعموالت بيع

م�رشوف �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها )�إي�صاح 4(

��صتئجار معد�ت وممتلكات و�صيار�ت

م�صاريف �ملر�فق

�ال�صت�صار�ت

م�رشوفات ترويج وحو�فز مبيعات

طباعة بطاقات هاتفية وم�صتلزمات مكتبية

�أخرى

2009م

221.863

1.163.437

1.385.300

2008م

474.705

957.496

1.432.201

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

�ل�رشكة

باقي �رشكات �ملجموعة

2009م

1.464.907

642.153

)112.818(

)843.204(

1.151.038

2008م

621.250

)1.415.497(

)419.551(

      )595.396(

)1.809.194(

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

�إير�د�ت متنوعة

مكا�صب/)خ�صائر( تغري �أ�صعار �لعمالت �الأجنبية

خ�صائر بيع/��صتبعاد �ملمتلكات و�ملن�صاآت و�ملعد�ت

م�رشوفات متنوعة

2009م

20.000.000

11.071.370

8.233.141

4.479.769

13.274.741

37.059.021

)37.545.655(

)5.942.869(

)21.868.171(

      )410.177(

)65.766.872(

)8.707.851(

2008م

20.000.000

8.659.488

7.020.710

3.858.603

14.915.716

34.454.517

)36.784.489(

)8.551.934(

)20.883.579(

      )518.392(

)66.738.394(

)12.283.877(

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

بد�ية �ل�صنة ر�أ�س �ملال – 

�ال�صافات:

�الأرباح �ملبقاة - بد�ية �ل�صنة

�الحتياطي �لنظامي - بد�ية �ل�صنة

�ملخ�ص�صات - بد�ية �ل�صنة

�صايف �لدخل �ملعدل

�إجمايل �ال�صافات

�ال�صتبعاد�ت:

�صايف �ملمتلكات و�ملن�صاآت و�ملعد�ت و�الأعمال �لر�أ�صمالية 

حتت �لتنفيذ و�الأ�صول غري �مللمو�صة )يف حدود حقوق 

�مل�صاهمني قبل �لزكاة(

توزيعات �أرباح مدفوعة

�ال�صتثمار�ت

�مل�رشوفات �ملوؤجلة غري �ملتد�ولة

�إجمايل �ال�صتبعاد�ت

�لوعاء �لزكوي



7273

)ب( خم�ض�س �لزكاة:

لقد مت �عتماد �لربط �لزكوي �لنهائي لل�صنو�ت منذ بدء �ل�رشكة وحتى نهاية عام 2003م. مل يتم 

�لربط �لنهائي عن �الأعو�م 2004م و2005م و2006م حيث يتوقف ذلك على �لبت يف �عرت��صات �ل�رشكة 

على بع�س �لبنود باإجمايل حو�يل 138.4 مليون ريال. كما مت تقدمي �الإقر�ر�ت �لزكوية عن عامي 2007م 

و2008م �إال �أن �لربط �لنهائي عنهما مل ي�صدر بعد. وقد �صدرت لل�رشكة �صهادة زكاة �صارية �ملفعول 

حتى تاريخ 1431/5/16 هـ )�ملو�فق 2010/4/30م(.

)ج( �ل�رشكات �لتابعة و�مل�ضاريع �مل�ضرتكة

�صيتم بد�ية من هذه �ل�صنة تطبيق �لقر�ر �لوز�ري رقم 1005 وتاريخ 1428/4/28هـ �لقا�صي بوجوب 

تقدمي �إقر�ر زكوي و�حد لل�رشكة و�ل�رشكات �لتابعة �ململوكة لها بالكامل ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة، 

�صو�ء كانت د�خل �أو خارج �ململكة.

24- مخصص الضرائب

�لتابعة  �ل�رشكات  �مل�صتحقة على  �ل�رش�ئب  �ملجموعة من  �لدخل ن�صيب  بقائمة  �ملدرج  �ملبلغ  ميثل 

و�مل�صاريع �مل�صرتكة وفقاً لالأنظمة �ل�رشيبية �ل�صائدة يف بلد�نها. ويبلغ ر�صيد �ملخ�ص�س كما يف 31 

دي�صمرب 2009م 307.9 مليون ريال )31 دي�صمرب 2008م: 280.1 مليون ريال(.

25- معامالت األطراف ذات العالقة
�جلهات �حلكومية

توفر �ل�رشكة خدمات �ت�صال متنوعة للقطاع �حلكومي، �صوتية، نقل بيانات وغريها. 

بلغت �الإير�د�ت و�مل�رشوفات �ملتعلقة باجلهات �حلكومية خالل عام 2009م )�صاملة �لر�صوم �حلكومية 

�ملُبينة يف �الإي�صاح رقم 18 �أعاله( مبلغ 1.239 مليون ريال و 5.027 مليون ريال، على �لتو�يل )2008م: 

1.059 مليون ريال  و 5.337 مليون ريال، على �لتو�يل(. 

وبلغ �إجمايل �الأر�صدة �ملدينة و�لد�ئنة مع �جلهات �حلكومية يف 31 دي�صمرب 2009م مبلغ 260 مليون 

ريال و 488 مليون ريال، على �لتو�يل )2008م: 181 مليون ريال و 656 مليون ريال، على �لتو�يل(.

�ال�ضتثمار�ت �مل�ضجلة وفق طريقة حقوق �مللكية

)2008م:  تقريباً  ريال  13 مليون  2009م ل�صالح عرب�صات مبلغ  �ل�رشكة خالل عام  بلغت م�رشوفات 

16 مليون ريال(. كما بلغت �مل�رشوفات ل�صالح �ل�رشكة �لعربية للكو�بل �لبحرية مبلغ 6 مليون ريال 

)2008م: 6 مليون ريال(. 

�ال�ضتثمار�ت يف �مل�ضاريع �مل�ضرتكة

مل تكن �ملعامالت �لتي متت مع �مل�صاريع �مل�صرتكة خالل �ل�صنة ذ�ت �أهمية ن�صبية فيما عد� �ال�صتثمار 

يف �ل�صكوك وت�صهيالت �ملر�بحة �لبالغة حو�يل 1.705 مليون ريال )ر�جع �إي�صاح 8 و 13(.

26- التعهدات وااللتزامات المحتملة
�لتعهد�ت

)�أ(  تدخل �ملجموعة خالل ممار�صة ن�صاطها �العتيادي يف تعهد�ت متعلقة مب�رشوفات ر�أ�صمالية جوهرية 

�لر�أ�صمالية  �مل�رشوفات  تعهد�ت  بلغت  �ل�صبكة.  تو�صعة  مب�رشوعات  يتعلق  فيما  �أ�صا�صية  وب�صورة 

�لقائمة كما يف 31 دي�صمرب 2009م حو�يل 3.347 مليون ريال.

)ب( يتم ��صتئجار �أر��ٍس ومباًن ال�صتخد�مها يف عمليات �ل�رشكة مبوجب تعهد�ت �إيجار ت�صغيلية تنتهي 

يف  تو�ريخ م�صتقبلية خمتلفة. وقد بلغ �إجمايل م�رشوفات �الإيجار مبوجب عقود �الإيجار �لت�صغيلية 

خالل عام 2009م مبلغ 598 مليون ريال )2008م: 473 مليون ريال(.

�اللتز�مات �ملحتملة

تتعر�س �ملجموعة خالل ممار�صة ن�صاطها �العتيادي الإجر�ء�ت قانونية ودعاوى ق�صائية ومطالبات �أخرى. 

وال يتوقع �أن يكون لها تاأثري جوهري على مركز �ملجموعة �ملايل �أو نتائج عملياتها �ملبينة يف �لقو�ئم 

�ملالية �ملوحدة.

27-  األدوات المالية
�لقيمة �لعادلة

هي �ملبلغ �لذي ميكن �أن تتم به مبادلة �أ�صل �أو �صد�د �إلتز�م بني �أطر�ف مطلعة ور�غبة يف �لتعامل 

�خلا�صة  �ملالية  و�ملطلوبات  للموجود�ت  �لعادلة  �لقيمة  �أن  �الإد�رة  تعتقد  ال  عادلة.  تعامل  وب�رشوط 

باملجموعة تختلف كثري�ً عن قيمتها �لدفرتية.

خماطر معدالت �لعو�ئد

هي خماطر متعددة تتعلق بتاأثري �لتغري�ت يف معدالت �لعو�ئد يف �ل�صوق على �ملركز �ملايل للمجموعة 

وتدفقاتها �لنقدية. وتدير �ملجموعة تدفقها �لنقدي عن طريق مر�قبة �لتوقيت بني �لتدفق �لنقدي 

�ملح�صل و�لتدفق �لنقدي �مل�صتخدم. ويتم ��صتثمار �لفائ�س �لنقدي لزيادة دخل �ل�رشكة من �لعو�ئد 

من خالل �أر�صدة يحتفظ بها كمر�بحة وود�ئع ق�صرية وطويلة �الأجل. �إال �أن خماطر معدالت �لعو�ئد 

يف هذ� �خل�صو�س ال تعترب جوهرية. 

خماطر تغري �أ�ضعار �ل�رشف 

هي خماطر �لتغري يف قيمة �الأدو�ت �ملالية ب�صبب �لتغري�ت يف �أ�صعار �رشف �لعمالت �الأجنبية. تر�قب 

�الإد�رة تقلبات �أ�صعار �رشف �لعمالت �الأجنبية وحتمل �آثارها على �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

خماطر �الئتمان

تكبد  �إىل  يوؤدي  مما  �ملجموعة  جتاه  بالتز�ماتها  �لوفاء  على  �الأخرى  �الأطر�ف  قدرة  عدم  خماطر  هي 

�ملجموعة خل�صارة مالية. تتكون �الأدو�ت �ملالية �لتي قد تعر�س �ملجموعة ملخاطر تركز �ملديونية ب�صكل 

رئي�صي من �الأر�صدة �لنقدية وح�صابات �ملدينني. تقوم �ملجموعة بايد�ع �أر�صدتها �لنقدية يف عدد من 

2009م

535.887

334.513

)88.695(

781.705

2008م

323.794

375.513

)163.420(

  535.887

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

�لر�صيد يف 1 يناير

  �مل�صتحق عن �ل�صنة

  �ملبالغ �مل�صددة خالل �ل�صنة

�لر�صيد يف 31 دي�صمرب
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)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

�الإير�د�ت �لت�صغيلية

�إير�د�ت �لربط �لبيني

م�رشوفات �لربط �لبيني

�صايف �الإير�د�ت �لت�صغيلية

�ال�صتهالك و�الإطفاء

�صايف �لربح

�إجمايل �الأ�صول 

�إجمايل �خل�صوم

�الإجمايلغري موزعة�ملعطيات�لهاتف�جلو�ل

ويبني �جلدول �لتايل �ملعلومات �لقطاعية لل�صنة:

وقد كانت �ملعلومات �لقطاعية لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2008م على �لنحو �لتايل:

الأغر��س �ملقارنة مت �إعادة �حت�صاب �إير�د�ت وم�رشوفات �لربط �لبيني لعام 2008م لتتو�فق مع �ملنهجية 

�مل�صتخدمة الإعد�د �لبيانات �لقطاعية لعام 2009م.

29- األحداث الالحقة

�أو�صى جمل�س �الإد�رة يف �جتماعه �ملنعقد يوم �لثالثاء 4 �صفر 1431هـ )�ملو�فق 19 يناير 2010م( بتوزيع 

�أرباح �أولية مقد�رها 1.500 مليون ريال عن �لربع �لر�بع من عام 2009م بو�قع 0.75 ريال عن كل �صهم. 

وبذلك ي�صبح �إجمايل �الأرباح �ملوزعة عن عام 2009م مبلغ 3.00 ريال لل�صهم )عام 2008م: 3.75 ريال 

لل�صهم(.

30- إعادة التصنيف

مع  لتتما�صى  2008م  دي�صمرب   31 يف  �ملنتهية  لل�صنة  �ملقارنة  �أرقام  بع�س  ت�صنيف  �إعادة  مت  لقد 

�لت�صنيف �مل�صتخدم لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م.

�ملوؤ�ص�صات �ملالية ذ�ت �لقدر�ت �الئتمانية �لعالية وتبا�رش �صيا�صة للحد من حجم �أر�صدتها �ملودعة 

يف كل موؤ�ص�صة مالية. وال تعتقد �ملجموعة بوجود خماطر عدم كفاءة كبرية من هذه �ملوؤ�ص�صات 

�ملالية. وال تعتقد �ملجموعة �أنها عر�صة ملخاطر تركز �ملديونية يف ما يتعلق بح�صابات �ملدينني نظر�ً 

لقاعدة م�صرتكيها �ملتنوعة )�صكنية، مهنية، موؤ�ص�صات جتارية كربى وموؤ�ص�صات عامة( �لتي تعمل 

يف جماالت عمل متنوعة موزعة على مناطق عديدة.

خماطر �ل�ضيولة

هي خماطر تعر�س �ملجموعة ل�صعوبات يف �حل�صول على �الأمو�ل �لالزمة ملقابلة �اللتز�مات �ملرتبطة 

�أية  ملقابلة  كافية  مبقادير  توفرها  من  دوري  ب�صكل  �لتاأكد  طريق  عن  �ل�صيولة  تد�ر  �ملالية.  باالأدو�ت 

�لتز�مات م�صتقبلية. وال تعتقد �ملجموعة �أنها عر�صة ملخاطر جوهرية متعلقة بال�صيولة. 

28- المعلومات القطاعية
 

قامت �ملجموعة بتحديد قطاعاتها �لت�صغيلية �لرئي�صة على �أ�صا�س نوع �خلدمة. 

تتمثل �لقطاعات �لت�صغيلية �لرئي�صة للمجموعة يف:

�لثالث و�لبطاقات م�صبقة  قطاع �جلو�ل، وت�صمل خدماته �لرئي�صة: �لهاتف �جلو�ل وخدمات �جليل   •
�لدفع و�لتجو�ل �لدويل و�لر�صائل.

�لبيني  و�الت�صال  �لبطاقة  وهو�تف  �لثابت  �لهاتف  �لرئي�صة:  خدماته  وت�صمل  �لهاتف،  قطاع   •
و�الت�صاالت �لدولية.

• قطـاع �ملعطيات، وت�صـمل خدمـاته �لرئي�صـة: �لدو�ئر �ملوؤجرة لنقـل �لبيانـات وخط �لعميل �لرقمي 
)DSL( و�الإنرتنت.

• غري �ملوزعة: وت�صمل بع�س �لعنا�رش �لتي ال ميكن ربطها بالقطاعات �لت�صغيلية �لرئي�صة للمجموعة.

)باآالف �لرياالت �ل�صعودية(

�الإير�د�ت �لت�صغيلية

�إير�د�ت �لربط �لبيني

م�رشوفات �لربط �لبيني

�صايف �الإير�د�ت �لت�صغيلية

�ال�صتهالك و�الإطفاء

�صايف �لربح

�إجمايل �الأ�صول 

�إجمايل �خل�صوم

34.088.015

1.954.109

)5.989.930(

30.052.194

3.459.603

9.129.198

42.992.628

20.955.081

32.643.526

1.414.253

)5.925.078(

28.132.701

2.850.537

11.530.436

37.750.591

19.769.837

9.286.127

6.436.629

)1.600.558(

14.122.198

3.712.344

)471.988(

38.393.497

15.895.708

9.070.011

7.340.015

)1.350.639(

15.059.387

3.249.148

377.405

36.856.022

13.741.086

7.247.552

595.874

)1.396.124(

6.447.302

486.468

1.882.198

5.781.234

1.245.200

5.689.993

371.567

)1.850.118(

4.211.442

287.825

1.041.546

3.815.708

1.018.688

158.393

-     

     -     

158.393

140.324

323.948

22.420.117

20.658.539

65.838

-     

     -     

65.838

20.004

)1.911.541(

21.339.814

22.670.647

50.780.087

8.986.612

)8.986.612(

50.780.087

7.798.739

10.863.356

109.587.476

58.754.528

47.469.368

9.125.835

)9.125.835(

47.469.368

6.407.514

11.037.846

99.762.135

57.200.258

�الإجمايلغري موزعة�ملعطيات�لهاتف�جلو�ل
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حياة أسهل




