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رسالة وقيم شركة االتصاالت السعودية الرؤية

رسالة الشركة
رو�د يف عامل يتجدد، نحقق فيه تطلعات عمالئنا لنبلغ معهم �آفاقاً جديدة

قيم الشركة
�الأمانة، �اللتز�م، �لتعاون، �الحرت�م، �ملبادرة، �لوفاء



د. محمد بن سليمان الجاسر

رئيس مجلس إدارة
 شركة االتصاالت السعودية

كلمة معالي رئيس مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية

ب�سم �لله �لرحمن �لرحيم، و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�رشف خلق �لله، حممد بن عبد �لله و�آله 

و�سحبه �أجمعني.

�إخو�ين م�ساهمي �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية �لكر�م، �ل�سالم عليكم ورحمة �لله وبركاته،،،

ي�سعدين بد�يًة �أن �أرحب بكم وي�رشين �أن �أ�ستعر�ض عليكم هذ� �لتقرير �لذي يو�سح �لنتائج 

�ملالية و�لت�سغيلية لعام 2010م ل�رشكتكم �لوطنية �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية، و �أوؤكد لكم 

على �أن �رشكتكم التز�ل م�ستمرة يف ريادتها لل�سوق �ملحلي، كما عززت تو�جدها يف �الأ�سو�ق 

�الأخرى، وذلك مبا حققته من نتائج مالية �إيجابية بنهاية هذ� �لعام، مما �نعك�ض ب�سورة جيدة 

على حقوق �مل�ساهمني، �إذ بلغت �الإير�د�ت �لت�سغيلية بنهاية �لعام 51،787 مليون ريال مقارنة 

بـ 50،780 مليون ريال بنهاية �لعام �ل�سابق، بارتفاع بلغت ن�سبته 2%،  �الأمر �لذي يدعم �ملركز 

�ملايل �ملتني لل�رشكة ويعزز �ال�ستمر�ر بتحقيق �الأرباح وتعظيم �لعو�ئد للم�ساهمني.

يف  متكاملة  خدمات  يقدم  حملي  م�سغل  من  �رشكتكم  �نتقلت  لقد  �مل�ساهمني،  �الإخوة 

مملكتنا �حلبيبة �إىل �إحدى كربيات �رشكات �الت�ساالت على م�ستوى �ملنطقة و�لعامل، حمققة 

ذ�ت  �لعامل  دول  من  �لعديد  يف  تغطيتها  رقعة  �ت�ساع  عرب  كبريين  وح�سور�ً  �نت�سار�ً  بذلك 

�لكثافة �ل�سكانية �لعالية و�ل�سوق �لنامية، وهو �الأمر �لذي نتج عنه �رتفاع يف عدد عمالء 

�ل�رشكة على م�ستوى �ل�سوق �ملحلي و�لدويل �إىل )139( مليون عميل. كما �أن �رشكة �الت�ساالت 

مبختلف  عمالئها  �حتياجات  لتلبية  خدماتها  وت�رشيع  تطوير  �سعيها يف  و��سلت  �ل�سعودية 

فئاتهم من خالل تقدمي �لعرو�ض �لتفاعلية ذ�ت �خلدمات �ملتعددة و�مل�ستوى �ملتقدم يف �جلودة 

و�الأد�ء، حيث قدمت �ل�رشكة لعمالئها خدمات متطورة يف �لتو��سل �لتقني و�ملرئي باأحدث 

�أنحاء مدن  �ملتطورة يف  �الإلكرتونية  و�لكبائن  �لب�رشية  �الألياف  ممثلة يف  �الت�ساالت  �سبكات 

�ململكة.

كما حققت منو�ً كبري�ً يف �رشعات خدمات �لنطاق �لعري�ض )�لربودباند(عرب خطوط �ال�سرت�ك 

�لرقمية )DSL( و�الألياف �لب�رشية �ملنزلية )FTTH( �لتي �نفردت بتقدميها �الت�ساالت �ل�سعودية، 

وحازت بذلك �ململكة �لعربية �ل�سعودية على �ملركز �الأول على م�ستوى دول �ملنطقة للعام 

�لثاين على �لتو�يل، و�حتلت مركز�ً متقدماً على قائمة دول �لعامل �الأعلى يف �رشعات �النرتنت، 

ال�سيما بعد جناحها يف توفري �أعلى �رشعات �لربودباند �لتي ت�سل �إىل 100 ميجابت/ث لعمالئها 

عرب تقنية )FTTH(، موؤكد�ً ذلك �سعي �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية �حلثيث وحر�سها �لد�ئم 

�لتميز يف حياة �ملجتمع  �لربودباند �حلقيقية يف �ململكة الإ�سفاء  �أف�سل خدمات  على توفري 

�ل�سعودي وم�ساعدته يف �جناز �لعديد من �ملهام و�الأعمال بجودة وكفاءة عاليتني.

ف�سالً عن �أن �رشكتكم قد حققت �ال�ستفادة �ملثلى من �لفر�ض �ملتز�يدة يف قطاع �الأعمال، 

و�ل�سناعة، ومتكنت  و�لتعليم  �القت�ساد  �ملميزة يف جماالت  �ملبادر�ت  من  �أطلقت عدد�ً  حيث 

دعم  مبا�رش يف  وغري  مبا�رش  ب�سكل  �ساهم  مما  و�خلا�سة  �لعامة  �لقطاعات  جميع  دعم  من 

�القت�ساد �ل�سعودي �إىل �ملزيد من �لتطور و�الزدهار، ومل يكن ذلك ليتحقق لوال �ملعايري �لتي 

�الأمانة يف  �أبرزها  من  �لتي  م�سريتها،  �أثناء  عليه  ترتكز  �أ�سا�ساً  وجعلتها  �ل�رشكة  �نتهجتها 

�أد�ء ر�سالتها، و�اللتز�م باالبتكار، و�لتجديد مبحتوى خدماتها، و�لتعاون مع خمتلف �لقطاعات 

بال�سوق �ل�سعودي للتعرف على �حتياجاتها، وطبيعة �أعمالها، وتقدمي �حللول �ملالئمة لها، وتلبية 

متطلبات عمالئها �سو�ء كانو� من �ملوؤ�س�سات �حلكومية �أو �ل�سـركات �لكبرية �أو �ملتو�سطة 

�أو �الأفر�د لالأخذ بيدهم جميعاً نحو �لتطور �مل�ستمر، ولقد متكنت �رشكتكم من خالل تطبيق 

هذه �ل�سيا�سة من تعزيز �لنموذج �لت�سغيلي �جلديد لتطوير جتارب �لعمالء، وتنمية �إمكانيات 

ومهار�ت ر�أ�ض �ملال �لب�رشي، وتوحيد هوية �ل�رشكة، باالإ�سافة �إىل �أنها متكنت من ر�سم خطو�ت 

ناجحة قادت �ل�رشكة �إىل �ملزيد من �لرت�بط مع �ملجتمع وبناء عالقة ثقة ووالء لدى عمالئها.

و فيما يتعلق بعملياتها �لدولية، و��سلت �ل�رشكة وب�سكل حثيث �إد�رة عملياتها يف خمتلف 

يف  عملياتها  يف  كبري�ً  تطور�ً  �ل�رشكة  حققت  حيث  جزئياً،  �أو  كلياً  تديرها  �لتي  �ل�رشكات 

وذلك عرب �رشكة  �لثالث  �جليل  تقدمي خدمات  رخ�سة  �حل�سول على  ��ستطاعت  �لهند حيث 

�ير�سيل �لهندية، كما متكنت �ل�رشكة من حتقيق زيادة يف ح�ستها �ل�سوقية يف عملياتها يف 

�رشكتي �الت�ساالت �لكويتية و�أ�ض تي �سي �لبحرين.  كما ت�سعى �ل�رشكة الإيجاد فر�ض جديدة 

لالإ�سـتثمار وخ�سو�سـاً فـي �الأ�سو�ق �لنا�سـئة و�ملزدهـرة �لو�عدة �لتي تعد مبزيـد مـن �لنمو 

و �لتقدم �القت�سادي مركزة على �أهمية �قتنا�ض �لفر�ض يف منطقتي �ل�رشق �الأو�سط و�سمال 

�أفريقيا. 

�إىل  �الت�ساالت حيث �سعت  �لقائمة حالياً يف قطاع  �ملناف�سة  �ل�رشكة عن  تغفل  هذ� ومل 

�مل�سرتكة، وحتقيق  تعزيزها ملفهوم �خلدمات  �لت�سغيلية عرب  �لكفاءة  ورفع  �لتكاليف،  خف�ض 

�قت�ساديات �لوفرة، و�إحد�ث �لتغيري على كافة �الأ�سعدة مبا يتو�ءم مع �ل�سيا�سات �لتي تنتهجها 

�ل�رشكة، و�سوالً �إىل �لتميز �لد�ئم يف خدمة عمالئها على كافة �مل�ستويات لينعك�ض ذلك يف 

حتقيق منو �لعمليات �لت�سغيل بد�أنا ن�سهدة بد�ية من �لربع �لر�بع لعام 2010م.

كما حر�ست �رشكتكم على �ال�ستمر�ر يف �أد�ء دورها �لفاعل يف خدمة �ملجتمع، مقدمة �لعديد 

من �لرب�مج �الجتماعية �ملتنوعة، جت�سيد�ً ملبد�أ �مل�سوؤولية �الجتماعية �لذي تنتهجه وفاًء منها 

للوطن يف �لعديد من جماالت �حلياة �ل�سحية و�لتعليمية و�الجتماعية و�لدينية و�لثقافية 

وغريها، موؤكدة  دورها �ملتميز يف هذ� �ملجال بني �ل�رشكات �ملناف�سة �الأخرى، ودعماً منها ك�رشكة 

وطنية ملجاالت �لتنمية �ل�ساملة للمجتمع. 

و�ل�سالم عليكم ورحمة �لله وبركاته،،،

د. حممد بن �سليمان �جلا�رش

رئي�ض جمل�ض �إد�رة �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية



كلمة الرئيس التنفيذي

ب�سم �لله �لرحمن �لرحيم، و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�رشف خلق �لله، حممد بن عبد �لله و�آله و�سحبه �أجمعني. 

�إخو�ين م�ساهمي �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية �لكر�م، �ل�سالم عليكم ورحمة �لله وبركاته،،،

يف �لبد�ية �أود �الإ�سارة �إىل �الأزمة �القت�سادية �لعاملية �لتي �سهدها �لعامل يف �لعام 2009 و��ستمرت �آثارها 

�إىل �لعام 2010، و�لتي �أدت �إىل �نخفا�ض يف معظم �الأ�سو�ق �ملالية �لعاملية. 

وعلى �لرغم من �أن قطاع �الت�ساالت قد �أثبت مرونة كبرية وقدرة عالية يف �لتاأقلم مع �الأزمات �لعاملية، 

�لتي �أدت �إىل تغري�ت يف ��سرت�تيجيات معظم م�سغلي �الت�ساالت حول �لعامل، كتخفي�ض �الأ�سعار وتر�سيد 

�لتكاليف �لر�أ�سمالية و�لت�سغيلية و�لرتوي يف �لتو�سع �لعاملي.

يف ظل تلك �لظروف، حققت �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية بحمد �لله بنهاية هذ� �لعام 2010م �أهد�فها 

�الإ�سرت�تيجية معززة ريادتها يف �ل�سوق �ملحلي و�لعاملي، ومتيزت يف تقدمي خدماتها �ملتنوعة لكافة عمالئها 

مبختلف فئاتهم و�هتماماتهم، م�ستمرة بقيادة �سوق �الت�ساالت باململكة �لعربية �ل�سعودية، ومبادرة �إىل 

تقدمي �لعرو�ض و�خلدمات �ملتطورة و�ملبتكرة لعمالئها، مع �ال�ستمر�ر يف بناء �ل�سبكات و�لتقنيات �ملتطورة 

لتقدمي خدماتها بجودة تر�سي عمالءها �لذين هم د�ئما حمور �هتمامها. وكان من بني �خلدمات �ملتميزة �لتي 

�أدخلتها �الت�ساالت �ل�سعودية يف عام 2010 ما يلي:

42 ميغابيت/ث يف  وب�رشعة  �جلو�ل  �سبكة  با�ستخد�م  �ململكة  �إطالق �أول خدمة للنطاق �لعري�ض يف   •
�لثانية، باالإ�سافة �إىل �إطالق ح�رشي الأول مرة لهاتف ويندوز 7 وكذلك جهاز �سام�سوجن غاالك�سي بنظام 

�لت�سغيل �ندرويد.

 100 �إىل  ت�سل  وب�رشعة  �لب�رشية  �الألياف  با�ستخد�م  �ململكة  يف  �لعري�ض  للنطاق  �أول خدمة  �إطالق   •
ميغابيت/ث، و�الآن تعمل �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية على تو�سيع وجود �سبكتها، لتمكني �أكرب عدد من 

�لعمالء من �لتمتع بهذه �ل�رشعة. ويف مو�ز�ة لذلك، �أطلقت �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية �إحدى �أف�سل 

بو�بات �لتعلم �الإلكرتوين يف �ملنطقة “فيتامني”، مما ي�سمح للطالب يف جميع �أنحاء �ململكة من قر�ءة 

عملية  �أي�سا يف  �ل�سعودية  �الت�ساالت  �رشكة  �ساهمت  كما  لالختبار�ت.  و�ال�ستعد�د  �لدر��سية  �ملو�د 

تطوير جمموعة و��سعة من �لتطبيقات �الإ�سافية �لتي تر�سي �أذو�ق �لعمالء �ملتطورة.

• �إطالق باقات جو�ل مبتكرة ت�سمح للعمالء ت�سميم خدماتهم من خالل جمموعة مفاتيح توفري توؤمن 
لهم �ملرونة يف �ختيار �خل�سومات ح�سب ��ستخد�م �لعميل �سو�ء كان ذلك للمكاملات �ملحلية �أو �ملكاملات 

�لدولية �أو �لبيانات �أو حتى �ملحتوى �لريا�سي.

على  • �إدخال �أول “Multimedia Triple-Play Bundle” �إىل �ململكة حتت ��سم “�إنڤجن”. ت�ستمل “�إنڤجن” 
خدمات �ل�سوت، و�لنطاق �لعري�ض، و�لتلفزيون، �لتي جتعل �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية ر�ئدة يف خدمات 

�لقنو�ت  من  �لعديد  “�إنفجن”  خدمة  ت�سم  كما  �ملنطقة.  يف  وقريبا  �ململكة،  يف   ”Multimedia”ل�

للمجتمع  �ملختلفة  �الأذو�ق  مع  تتنا�سب  �لديني  و�ملحتوى  و�الأخبار  و�لوثائقية  �لريا�سية  �لتليفزيونية 

�ل�سعودي. و�ليوم ميكن للعمالء �لتمتع باالألعاب �لريا�سية �لتليفزيونية، و�ملئات من �أفالم �لفيديو عند 

�لطلب )فيديو عند �لطلب(، ف�سال عن قدر�ت �لتفاعل و�لتحكم، وحفظ �لرب�مج، و�لرقابة �الأبوية، من 

بني �لعديد من �خلدمات �الأخرى، وجميعها من خالل خدمة و�حدة.

• �إطالق �أول حزمة خلدمات �لنطاق �لعري�ض يف �ل�سعودية ت�سم �لت�سفح عرب �سبكات �لهاتف و�جلو�ل 
و�إنرتنت غري حمدود من خالل �سبكة �لهاتف، و�الإنرتنت عرب �سبكة  “ma3ak”. ت�سم �خلدمة مكاملات 
�جلو�ل يف حزمة و�حدة، مما يقدم �ملرونة للعميل يف �لتو��سل من �ملنزل، ويف �لعمل، �أو حتى �أثناء �لتنقل، 

�أكرث من 50% مقارنة  �إىل  مع تقدمي �خلدمة ب�سعر ال مثيل له يف �ملنطقة ي�سمل تخفي�سات ت�سل 

باأ�سعار �خلدمات �ملتفرقة، هدفنا �لرئي�سي منها هو تقدمي �خلدمة يف كل مكان لعمالئنا و�ال�ستفادة 

�ملثلى من �لبنية �لتحتية ل�سبكات �لثابت و�جلو�ل.

• �إ�سافة خدمات جديدة لباقات �ملحتوى و�إطالق �لبو�بة �لريا�سية ل�رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية، حيث ميكن 
لع�ساق �لريا�سة �لتفاعل و�مل�ساركة يف م�سابقات ح�رشية تتمحور حول �أنديتهم �ملف�سلة لكرة �لقدم 

مثل مان�س�سرت يونايتد وريال مدريد و�لعديد من �الأندية �ل�سعودية.

• �إدخال نظام فوتره هو �الأحدث يف �لعامل، ي�سمح باإ�سد�ر فو�تري �أكرث �سفافية ودقة، مما ميكن  �لعمالء من 
تتبع �ال�ستهالك من خالل �لو�سائل �اللكرتونية �ملختلفة.

�ل�سعودية بتنفيذ خططها بخطى مدرو�سة،  �لتو�سع �خلارجي، ��ستمرت �رشكة �الت�ساالت  وعلى �سعيد 

مطلقة خدماتها جتاريا يف �لبحرين، وحمققة جناحاً كبري�ً، �إ�سافة �إىل �لنجاحات �لتي حققتها يف خمتلف 

�ل�رشكة  �لتي خططت  و�لت�سغيلية  �ملالية  �الأهد�ف  بتحقيق  وملتزمة  �لعامل،  �أنحاء  من  �الأخرى  �لبلد�ن 

لتحقيقها خالل2010م، وقد �أثمرت هذه �جلهود عن حتقيق �إير�د�ت بلغت 51،787 مليون ريال حمققة �سايف 

�أرباح بلغت 9،436 مليون ريال يف حني و��سل عدد عمالء �ل�رشكة منوهم �مل�سطرد يف 10 دول لي�سل �إىل 139 

مليون عميل بزيادة بلغت ن�سبتها 10% عن �لعام �ل�سابق، يتو��سلون من خالل �أكرث من 1200 �تفاقية جتو�ل 

دويل ومع �أكرث من 500 م�سغل حول �لعامل.

وجت�سيد�ً لثقة عمالء �ل�رشكة يف قدرتها على قيادة �مل�ساريع �القت�سادية �لكربى، تولت �ل�رشكة تقدمي خدمات 

�أبرزها مركز �مللك  �الت�ساالت وبناء �ل�سبكات �ملتطورة للعديد من �مل�ساريع �لكربى يف �ململكة، فكان من 

عبد �لله �ملايل بالريا�ض، وقطار �مل�ساعر �ملقد�سة، وجامعة �مللك عبد �لله للعلوم و�لتكنولوجيا، و�أبر�ج �لعليا 

و�ملرحلة �الأولية ملدينة �مللك عبد�لله �القت�سادية وغريها من �مل�ساريع �لهامة و�حليوية، كما و��سلت دورها 

�لر�ئد يف تقدمي خدمات �لنطاق �لعري�ض على م�ستوى �ململكة ودول �ملنطقة و�رشعة �نت�ساره مبعدالت عالية 

يف كافة �أنحاء �ململكة وذلك بعد جناحها يف �لو�سول �إىل حو�يل )3.5( مليون عميل، مما يعك�ض �لتطور �لكبري 

�لذي �أحدثته �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية يف دعم عمالئها بتنفيذ �لعديد من خدمات �الإنرتنت ولكافة �رش�ئح 

�ملجتمع، وبناء بنية قوية باأف�سل �سبكات �الألياف �ل�سوئية لتتميز يف تقدمي هذه �خلدمة �لنوعية يف �ل�سوق 

�ملحلية باال�ستفادة من ��ستمر�ر ��ستثمارها يف تو�سيع �سبكة جيل �مل�ستقبل )NGN( و�إطالق �سبكة �جليل 

�لر�بع )LTE(، بل �أ�سحت متتلك �أكرب �سبكة تو��سل �أر�سية وبحرية و�أقمار �سناعية على م�ستوى �ملنطقة 

و�ل�رشق �الأو�سط، و�ستو��سل �ل�رشكة بعون �لله طريقها يف حتقيق �ملزيد من �لنمو يف �إجناز�تها على �مل�ستوى 

�ملحلي  و�لعاملي، لي�سهم ذلك يف رفع �الإير�د�ت وحتقيق �لعائد�ت �ملالية �ملن�سودة على �ملدى �لطويل.

وقـد ��سـتطاعت �ل�رشكة وهـي مت�سي قدماً فيما حققته من جناحات و��سعة يف عملياتها �لدولية وحتقيقها 

قيمة م�سافة لها، �سناعة مزيد من �لتكامل خدم جميع �ل�رشكات �ملرتبطة بها مما قوى مركزها �القت�سادي 

و�ال�سرت�تيجي للدخول يف �أ�سو�ق جديدة عرب �قتنا�ض �لفر�ض �ملالئمة لال�ستثمار يف �لبلد�ن �الأكرث منو�ً يف 

�ملنطقة.

ومو��سلة مل�ساركاتها �لفاعلة يف �إجناح مو�سم �حلج فقد بلغ عدد م�ستخدمي �سبكة �الت�ساالت �ل�سعودية 

للجو�ل �إىل �أكرث من 2.3 مليون عميل يف حج هذ� �لعام 1431هـ ، حمققًة بذلك جناحاً قيا�سياً يف مترير ماليني 

�ملكاملات �لد�خلية و�لدولية، �إ�سافة �إىل �خلدمات �ملتنوعة �الأخرى �لتي ت�رشفت �ل�رشكة بتقدميها ل�سيوف 

�لرحمن باأعلى م�ستوى وباأف�سل �الأ�ساليب �لعاملية، عالوةً على ما تبنته �ل�رشكة من خدمات يف جماالت 

�لتوعية �لدينية و�لثقافية و�ل�سحية جت�سيد�ً لدورها �ملتميز يف جمال �مل�سوؤولية �الجتماعية.

ختاماً �أتوجه ب�سـكر �لله عز وجل علـى توفيقه و�إح�سـانه �أوالً، ثم لقيادتنا �لر�سيدة على دعمها وم�ساندتها 

�ل�رشكة،  الإد�رة  دعمهم  على  �ل�رشكة  �إد�رة  و�أع�ساء جمل�ض  رئي�ض  و�ل�سـعادة  �ملعايل  والأ�سحاب  لل�رشكة، 

و�ل�سكر مو�سول كذلك لعمالئنا �لكر�م على �لثقة و�لدعم ل�رشكتهم ومل�ساهمينا �الأعز�ء وجلميع موظفي 

�ل�رشكة ومن�سوبيها جلهودهم �ملباركة يف تو��سل �الإجناز�ت وحتقق �لنجاحات.

و�ل�سالم عليكم ورحمة �لله وبركاته،،،

�ملهند�ض �سعود بن ماجد �لدوي�ض

�لرئي�ض �لتنفيذي ل�رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية

 المهندس سعود بن ماجد الدويش

 الرئيس التنفيذي
لشركة االتصاالت السعودية
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أواًل: أداء وأنشطة الشركة خالل العام المالي 2010م

اأ- الأداء الت�شغيلي

1- �رشكة االت�ساالت ال�سعودية 

- خدمات قطاع االأفراد

تاأكيد�ً على مدى �هتمامها بالعناية بعمالئها و�لعمل على تقدمي ما ير�سيهم من خالل �لرتكيز على در��سـة �حتياجاتهم 

على م�ستوى �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�أكرب  وتلبية رغباتهم وباعتبارها �مل�سغل �الأول خلدمات �لهاتف �ملحمول “�جلو�ل” 

م�سغل متكامل خلدمات �الت�ساالت يف �ملنطقة، فقد عززت �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية بنيتها ملو�كبة �الرتفاع �لكبري يف 

حجم �حلركة وتنوع �خلدمات �ملقدمة، حيث تغطي �ل�سبكة �لتي تعمل على �جليلني �لثاين 

ترددي  �أكرث من نطاق  بال�سكان، وتعمل على  �ملاأهولة  و�ملناطق  �لطرق  99% من  و�لثالث 

ملزيد من �الن�سيابية يف �حلركة وللتغلب على �الختناقات يف �ساعات �لذروة، �إ�سافة �إىل 

دعمها الأحدث �رشعة نقل بيانات يف هذ� �ملجال من خالل �سبكة �جليل �لثالث �ملطور حيث 

تعترب �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية �أول م�سغل يطلق �رشعة ت�سل �إىل 42 ميجا بت/ث 

يف �ملنطقة ويف �أكرث من 15 مدينة، و�لعمل جاري ب�سكل مت�سارع لتغطية كافة مناطق 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية بهذه �ل�رشعات، وترتبط كافة �سبكات �جلو�ل و�لثابت مبقا�سم 

عمالقة “ Soft Switch” تعترب �الأكرب �سعة يف �ملنطقة و�الأحدث من حيث �لتقنية وذلك 

�نطالقا من �الإ�سرت�تيجية �حلديثة �لتي تتبعها �ل�رشكة من خالل �سبكات جيل �مل�ستقبل 

خدمات  تقدمي  على  �لقدرة  �ل�سعودية  �الت�ساالت  �رشكة  تعطي  �سوف  و�لتي   ”NGN“
حديثه متكاملة ال ميكن تقدميها �إال من خالل م�سغل متكامل.

ونتيجة لتلك �جلهود �ملبذولة فقد �رتفع عدد عمالء �جلو�ل بن�سبة 14% عن �لعام �ل�سابق 2009م، يف حني ��ستمرت �رشكة 

و�ملحافظة  �لعمالء  بر�سا  �الرتقاء  �لتي تهدف �ىل  �لعمالء  �ملحافظة على  بر�مج  تنفيذ وتطوير  �ل�سعودية يف  �الت�ساالت 

عليهم. والإحد�ث تغيري جذري يف �لهيكلة �لت�سعريية مت تقدمي �لعديد من �لباقات و�لعرو�ض و�خلدمات �جلديدة، ومنها تخفي�ض 

زيرو بل�ض( ومفاتيح �لتوفري )مفتاح  زيرو –  �يزي بل�ض –  �أ�سعار �جلو�ل �ملفوتر عن طريق �إطالق �لباقات �ملفوترة �جلديدة )�يزي – 

�لر�سائل – مفتاح �الأ�سدقاء – مفتاح �لدويل – مفتاح ناديك(، كما مت تقدمي عر�ض خا�ض مبفاتيح يتيح للعمالء غري �مل�سرتكني 

يف مفاتيح �لتوفري جتربتها جماناً ملدة �سهر. 

باالهتمام جلعل �لتو��سل مع �الأهل و�الأقارب يف  فقد حظي عمالء “�سو�”  وعلى �سعيد عمالء �جلو�ل م�سبق �لدفع “�سو�” 

جميع دول �لعامل �أوفر و�أ�سهل، حيث قدمت �ل�رشكة �لعديد من �خلدمات و�لعرو�ض �ملبتكرة و�لتخفي�سات �لقيمة خالل �لعام 

مو��سلة بذلك خدماتها �ملناف�سة، منها تقدمي �رشيحة “�سو� 25” �جلديدة بتقنية �جليل �لثالث “ 3G ” مع ر�سيد جماين، كما 

مت تقدمي خدمة �إعادة �ل�سحن عرب �لهاتف �مل�رشيف للعمالء لتعزيز وتنويع �لقنو�ت �ملتاحة 

الإعادة �ل�سحن باأي�رش �لطرق وبخيار�ت متعددة، �إ�سافة �إىل خدمة حتويل �لر�سيد �لدويل 

من  م�سبقا  مالية حمددة  مبالغ  حتويل  “�سو�”  �لدفع  م�سبق  �جلو�ل  لعمالء  تتيح  �لتي 

�أر�سدة جو�التهم �إىل جو�الت �أهاليهم و�أ�سدقائهم يف دول �أخرى عرب عدد من �مل�سغلني 

�لدوليني خارج �ململكة �لعربية �ل�سعودية. و�جلدير بالذكر �أن خدمة حتويل �لر�سيد �لدويل 

تقدم ح�رشيا من �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية وتعمل حاليا مع م�سغلني يف ثمان دول 

هي: �لفلبني، �إندوني�سيا، �سريالنكا، باك�ستان، �لهند، �الأردن، م�رش، بنجالد�ض، كما �أن هذه 

�خلدمة تعد �الأوىل من نوعها على م�ستوى منطقة �خلليج و�ل�رشق �الأو�سط، كما مت توفري نقاط بيع جديدة ومبتكرة ل�سحن 

بطاقات �سو� وكويك نت يف �ملتاجر �لكربى مما �ساهم يف تقليل نفقات ت�سنيع وتوزيع �لبطاقات �لعادية ودعم جهود �رشكة 

�الت�ساالت �ل�سعودية يف �حلفاظ على �لبيئة.

�الأوفر و�الأف�سل يف �ملنطقة مقارنة ببقية �مل�سغلني  �ل�سعودية هي  �لدويل من �رشكة �الت�ساالت  �لتجو�ل  �أ�سعار  �أن  كما 

�الآخرين، حيث يتم تطبيق ت�سعرية موحدة وخمف�سة للمكاملات �ل�سادرة متتد لت�سمل �لر�سائل �لن�سية �لق�سرية وكذلك 

�أثناء  �ملكاملات  ��ستقبال  خدمة  قدمت  قد  �ل�سعودية  �الت�ساالت  �رشكة  وكانت  هذ�  �لتجو�ل،  �أثناء  �النرتنت  خدمة  تقدمي 

�لتجو�ل جلميع عمالء �جلو�ل �ملفوتر جمانا يف �أكرث من 90 دولة حول �لعامل، وعلى جميع 

وتوحيد  نف�سه مت تخفي�ض  �لوقت  ��ستثناء، ويف  دون  �لدول  تلك  �مل�سغلة يف  �ل�سبكات 

�إىل 55 هللة / دقيقة يف 40 دولة حول �لعامل  �أثناء �لتجو�ل  �أ�سعار ��ستقبال �ملكاملات 

وعلى جميع �ل�سبكات جلميع عمالء خدمات �جلو�ل م�سبق �لدفع »�سو�«، لت�ستكمل بذلك 

�سبكة �لتجو�ل �لدويل �ملوحدة �ل�ساملة وتنفرد بتقدمي �أف�سل �الأ�سعار يف �ملكاملات �لو�ردة 

و�ل�سادرة عند �لتجو�ل �لدويل.

 

بِ�ْسِم �للِه �لرَّْحمِن �لرَِّحيِم

ال�سادة م�ساهمي �رشكة االت�ساالت ال�سعودية

ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

تاأ�س�ست �رشكة  �الت�ساالت  �ل�سعودية )�ل�رشكة(  ب�سفتها  �رشكة م�ساهمة �سعودية مبوجب �ملر�سوم �مللكي رقم م/35 

بتاريخ 24 ذو �حلجة 1418هـ )�ملو�فق 21 �أبريل  1998م( �لذي ق�سى بتحويل قطاع �لربق و�لهاتف بوز�رة �لربق و�لربيد و�لهاتف 

لقر�ر  وطبقاً  �ل�رشكة،  �إىل  و�الإد�رية  �لفنية  و�إمكانياته  مكوناته  مع خمتلف  �الت�ساالت«(  »قطاع  بـ  بعد  فيما  �إليه  )ي�سار 

جمل�ض �لوزر�ء رقم 213 بتاريخ 23 ذو �حلجة  1418هـ )�ملو�فق 20 �أبريل 1998م( �لذي �عتمد نظام �ل�رشكة �الأ�سا�سي )�لنظام 

�الأ�سا�سي(. وقد كانت �ل�رشكة يف حينه مملوكة بالكامل حلكومة �ململكة �لعربية �ل�سعودية )�حلكومة(. ومبوجب قر�ر جمل�ض 

�لوزر�ء رقم 171 بتاريخ 2 رجب 1423هـ )�ملو�فق 9 �سبتمرب 2002م(، قامت �حلكومة ببيع 30% من �أ�سهمها. 

وقد بد�أت �ل�رشكة عملها بتوفري خدمات �الت�ساالت على نطاق �ململكة �لعربية �ل�سعودية )�ململكة( يف 6 حمرم 1419هـ 

)�ملو�فق 2 مايو 1998م(. وح�سلت �ل�رشكة على �سجلها �لتجاري رقم 1010150269 ك�رشكة م�ساهمة �سعودية بتاريخ 4 ربـيع 

�الأول  1419هـ )�ملو�فق 29 يونيو 1998م(. ويقع �ملركز �لرئي�سي لل�رشكة يف مدينة �لريا�ض. ولل�رشكة ��ستثمار�ت خمتلفة يف 

�رشكات تابعة وزميلة وم�ساريع م�سرتكة تعرف جمتمعة، بـ “�ملجموعة”. تفا�سيل هذه �ال�ستثمار�ت كالتايل:

تتمثل �الأن�سطة �لرئي�سة للمجموعة يف توفري �سل�سلة من خدمات �الت�سال ت�سمل خدمات �لهاتف �جلو�ل )�جليل �لثاين 

وخدمات  �ملوؤجرة  و�خلطوط  �لبيانات  كنقل  �ملعطيات  وخدمات  ودولية  ود�خلية  حملية  �لثابت  �لهاتف  وخدمات  و�لثالث( 

�الإنرتنت.

وي�رش جمل�ض �إد�رة �ل�رشكة �أن يقدم للم�ساهمني �لكر�م �لتقرير �ل�سنوي عن �أد�ء �ل�رشكة، ونتائج �أعمالها للعام �ملايل 2010م، 

�لذي يعك�ض �لتطور �مل�ستمر يف �أد�ء �ل�رشكة يف خمتلف �أوجه �أن�سـطتها، ويظهر دورهـا يف تعزيز وتطوير قطاع �الت�ساالت 

تعزيز  بفاعلية يف  وي�ساهم  �لوطنية  �لتنمية  ويحقق خطط  �ل�سعودي  �ملجتمع  يخدم  مبا  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف 

�القت�ساد �لوطني ويحقق عو�ئد جمزية مل�ساهميها.

وفيما يلي ملخ�ض عن �الأد�ء �لت�سغيلي و�ملايل و�أن�سطة و�إد�رة �ل�رشكة خالل عام 2010م:

�لهاتف  خلدمات  �الأول  »�مل�سغل 

م�ستوى  على  )�جلو�ل(  �ملحمول 

متكامل  م�سغل  و�أكرب  �ململكة 

خلدمات �الت�ساالت يف �ملنطقة«

 »�أول م�سغل يطلق �رشعة

يف  بت/ث  ميجا   42 �إىل  ت�سل 

�ملنطقة ويف �أكرث من 15 مدينة«

�لطرق  من   %99 »تغطية   

و�ملناطق �ملاأهولة بال�سكان«

ن�سبة �مللكية��سم �ل�رشكة

100%�ل�رشكة �لعربية خلدمات �النرتنت و�الت�ساالت �ملحدودة )�أول نت( - �ململكة �لعربية �ل�سعودية

100%�رشكة �الت�ساالت لال�ستثمار �لتجاري �ملحدودة - �ململكة �لعربية �ل�سعودية

مملكة �لبحرين 100%�إ�ض تي �سي �لبحرين )VIVA( )�ض. م. ب. م(  – 

مملكة �لبحرين 51%�رشكة �خلليج لالإعالم �لرقمي �لقاب�سة )�ض. م. ب. م( – 

دولة �لكويت  26%�رشكة �الت�ساالت �لكويتية )VIVA( )�ض.م.ك.م( – 

دولة �ندوني�سيا  – )AXIS( 51%�رشكة �إن تي �إ�ض

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 35%�رشكة �أوجيه لالت�ساالت �ملحدودة – 

ماليزيا 25%جمموعة بينارياجن جي �إ�ض �إم �لقاب�سة – 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية 50%�ل�رشكة �لعربية للكو�بل �لبحرية �ملحدودة – 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية 36.66%�ملوؤ�س�سة �لعربية لالت�ساالت �لف�سائية )عرب�سات( – 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية 50%�رشكة مر�كز �الت�سال – 

و�لتي  للر�سائل  » �أكرب �سبكة 

من  �أكرث  �إىل  طاقتها  ت�سل 

ر�سالة  �ملليار  ون�سف   مليار 

ن�سية يف 24 �ساعة«
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متطور  جهاز  �أحدث  تقدمي  وكذلك  ح�رشي  ب�سـكل   ”Microsoft“ من   ”Windows 7“ �أنظمة  باأحدث   ”HTC-HD7“جهاز

“Galaxy Tab” من “Samsung” لتتو��سل ريادة �ل�رشكة يف خدمات �ملحتوى حيث بلغ عدد �لعمالء �أكرث من خم�سة ماليني 
عميل لت�سبح من �أكرب م�سغلي خدمات �ملحتوى يف �ملنطقة ومن �لرو�د يف جمال �خلدمات �لذ�تية للمحتوى.

 

- خدمات القطاع ال�سكني

جنحت �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية باالنتقال بخدماتها �لرئي�سة �إىل �لع�رش �جلديد و�لذي يتم فيه تقدمي خدمات متعددة 

ومتكاملة فـي جمال �لهـاتف و�لنطاق �لعري�ض، �الأمر �لـذي مكنها مـن ت�سدر قائمة �ل�سـركات �ملقدمـة خلدمات �النرتنت 

�النرتنت  كبري�ً يف خدمات  منو�ً  ت�سهد  �لتي  �لدول  �أكرب  قائمة  �ل�سعودية �سمن  �لعربية  �ململكة  وتعزيز و�سع  �ملنطقة  يف 

من خالل طفرة هائلة ونقلة نوعية �أحدثتها �ل�رشكة يف �سبكات �الت�ساالت حيث �سهدت �ل�رشكة خالل  “�لنطاق �لعري�ض” 
�ملتبادلة من قبل عمالء  �لبيانات  �أو حركة  �لعري�ض  �لنطاق  �لنظري �سو�ء يف منو عدد عمالء  منقطع  2010م تطور�ً  �لعام 

�ل�رشكة يف خمتلف �خلدمات �ل�سلكية و�لال�سلكية، فقد �رتفع حجم حركة �لبيانات �ملتبادلة بن�سبة 89% بنهاية عام 2010م 

�إىل �أكرث من 1،150 تري�بايت يوميا مقارنة بـ 610 تري�بايت يف نهاية عام 2009م، وو�سل عدد عمالء �لنطاق �لعري�ض “�سلكي 

�ىل حو�يل 3.5 مليون عميل، باالإ�سافة �إىل توفري خدمات »�لو�ي فاي« يف �أكرث من 1000 موقع.  وال�سلكي” 

هذ� وقد بادرت �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية باإطالق �أول باقة �إنرتنت باململكة �لعربية �ل�سعودية عرب خدمة �الألياف �لب�رشية 

�ملنزلية “FTTH” �لتي توفر لعمالئها �أعلى �رشعات �الإنرتنت يف �ملنازل 100 ميجا بت/ث، 

�لتي  و�ملتطورة  �حلديثة  �لب�رشية”  “�الألياف  بكو�بل �سبكة  �لعميل  ربط منزل  من خالل 

حتمل �رشعات عالية جد�ً وتقدم خدمات �الإنرتنت بجودة وكفاءة عالية باعتبارها �أف�سل 

تقنيات �لربودباند يف �لعامل.

كما مت �إطالق خدمة �لتلفزيون �لتفاعلي �ملطّور »�إنِڤجن« عن طريق ��ستخد�م تقنية “IP” �لتي تتيح م�ساهدة �ملحتوى �ملرئي 

�أفالم �ل�سينما �لعربية و�لعاملية و �لعديد من �خلدمات �الأخرى(  )قنو�ت تلفزيونية ف�سائية، بر�مج ريا�سية وثقافية، �أحدث 

بطريقة تفاعلية ر�ئعة على �سا�سة جهاز �لتلفزيون بجودة وو�سوح عاليتني “HD”، باالإ�سافة �إىل مكاملات جمانية مفتوحة 

من �لهاتف و�إنرتنت غري حمدود ب�رشعة ت�سل حتى 20 ميجا بت/ث، كما طرحت �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية باقة “برودباند 

جود وجود بل�ض” من خالل ��سرت�ك �سهري ثابت وهي جتمع �خلدمات �ل�سوتية وخدمات �لنطاق �لعري�ض، وباقة “برودباند معاك” 

باقة موحدة لتوفري  باجلو�ل »جو�ل نت« عرب  بالهاتف، ومثيلتها  �لعري�ض  �لنطاق  ��ستخد�م خدمات  �لعميل من  �لتي متكن 

�خلدمات لهم د�خل �ملنزل وخارجه، ويف هذ� �الإطار �ي�ساً حظيت باقة »�ك�ض باند جود« �لفريدة �لتي �أطلقتها �رشكة �الت�ساالت 

�ل�سعودية لتن�سم �إىل عائلة باقات جود باإقبال كبري، ونالت �أعلى م�ستويات ر�سا �لعمالء يف زمن قيا�سي، كونها توفر �رشعة 

�إنرتنت حقيقية وعالية مع مكاملات حملية مفتوحة وبال حدود، ومكاملات دولية خمف�سة للبلد �ملف�سل باالإ�سافة �إىل ح�سول 

�لعمالء على خ�سم قدره 25% على تكلفة �ملكاملات لرقمي جو�ل.

و�ال�ستمر�ر  �الأ�سعدة  و�لتطوير على خمتلف  �لنجاحات  على مو��سلة  تاأكيد�ً  وكل هذ� 

يف قيادة خدمات �لهاتف و�لنطاق �لعري�ض باململكة �لعربية �ل�سعودية من خالل ت�سخري 

�الإمكانـات �لهائـلـة �ملتوفـرة ب�سـبكاتها �ملتـكاملة عبـر �ســبكة �أليــاف ب�رشيـة هي 

�ل�رشكة  عمالء  بها  ليتمتع  كيلومرت   85،000 عن  طولها  يزيد  حيث  �ملنطقة  �الأكرب يف 

وي�ستخدموها �أينما طلبوها وباأ�سعار منا�سبة وجودة عالية.

- خدمات قطاع االأعمال

�ملوؤ�س�سات �حلكومية  �لتمركز حول �لعمالء من كربيات  �ل�سعودية على تطبيق ��سرت�تيجيات  �سعياً من �رشكة �الت�ساالت 

�إنرتنت  لتوفري خدمة  و�لتي �سممت  »�أعمال نت«  �ل�سعودية خدمة  �الت�ساالت  �طلقت �رشكة  و�ال�ستثمارية،  و�القت�سادية 

متكاملة و�رشيعة تقوم بربط �سبكة فروع �ملن�ساأة مع بع�سها �لبع�ض، باالإ�سافة �إىل ��ست�سافة �ملو�قع على �الإنرتنت و�لربيد 

�الإلكرتوين و�لدعم �لفني، ب�رشعات عالية ت�سل حتى 20 ميجابت/ث، وذلك �سمن جهودهـا �حلثيثة �ملبذولة لدعم من�سئات 

�ملن�ساأة �سمن  ت�سجيل مو�قع  �إمكانية  تتيح �خلدمة  �جلودة، كما  �لتقنية عالية  و�حللول  �الت�سال  باأحدث خدمات  �الأعمال 

�لنطاق �لعاملي �أو �ل�سعودي، و�إن�ساء �لربيد �الإلكرتوين لالإ�ستخد�مات �لعامة و�خلا�سة باالأعمال من �ر�سال و��ستقبال وعملية 

�لتو��سل، لتتمكن بذلك من تقدمي جملة من �خلدمات و�حللول �الت�سالية عالية �لتقنية و�جلودة، �لتي تعمل على رفع �لكفاءة، 

وزيادة �الإنتاجية لقطاعات �الأعمال يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�الرتقاء بها نحو مزيد من �لتطور و�لنمو.

»�إطالق �أول باقة �نرتنت باململكة 

ب�رشعة 100 ميجا للمنازل«

يف  ب�رشية  �ألياف  �سبكة  »�أكرب 

يزيد طولها عن  �ملنطقة حيث 

85،000 كيلومرت«

وجتدر �الإ�سارة �أي�ساً �إىل �أن �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية متتلك �أكرب �سبكة للر�سائل و�لتي ت�سل طاقتها �إىل �أكرث من 17 �ألف 

ر�سالة ن�سية بالثانيـــة مما يتيح �إر�سال مليار ون�سف �ملليار ر�ســـالة يف 24 �ساعة من خالل �سبكة �الت�ساالت �لعمالقة، هذ� 

باالإ�سافة �إىل �أكرث من 100 خدمة من �خلدمات �مل�سافة �لتي تقدمها �ل�رشكة وب�سعات 

عالية. 

�الأو�سط يف  �ل�رشق  �ل�رشكات على م�ستوى  �أكرب  �ل�سعودية من  �الت�ساالت  وتعد �رشكة 

�إبر�م �التفاقيات �لدولية بامتالكها الأكرث من 1200 �تفاقية ب�ساأن �لتجو�ل �لدويل �أبرمتها 

مع �رشكات دولية خمتلفة تتنوع ما بني �تفاقيات خا�سة بخدمة جتو�ل �لبطاقات �ملفوترة 

و�تفاقيات خا�سة بتجو�ل خدمات �جلو�ل م�سبق �لدفع “�سو�” عالوة على �تفاقيات خدمتي 

جتو�ل �جليل �لثالث، �ملكاملات �لدولية �ملرئية، خدمة جتو�ل جو�ل نت، �إ�سافة خلدمة ر�سائل 

�لو�سائط �لدولية.

وقد �أتاحت �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية والأول مرة باململكة �لعربية �ل�سعودية لعمالئها 

�إر�سال ر�سائل و�سائط متعددة “MMS” ب�سعات ت�سل �إىل 600 كيلوبايت و�لتي تدعمها 

بع�ض �أجهزة �جلو�ل �حلديثة وبنف�ض قيمة �لر�سالة �حلالية وبال ر�سوم �إ�سافية، كما كانت 

�سباقة يف جعل �لر�سائل �لن�سية �لق�سرية “SMS” �أكرث ذكاًء عن طريق �إطالق خدمة 

�لن�سية  �لر�سائل  مبحتوى  �لتام  �لتحكم  �إمكانية  للعمالء  تتيح  �لتي  �لذكية  �لر�سائل 

لعمالء �ل�رش�ئح م�سبقة �لدفع و�لذي  جماناً، كما مت تقدمي عر�ض مميز “ر�سائل بال حدود” 

ميّكنهم من �إر�سال ر�سائل ن�سية وبال حدود د�خل �سبكة �الت�ساالت �ل�سعودية يومياً.

وملنح �لعمالء ر�حة تامة يف ت�سفح �النرتنت وقر�ءة �لربيد �اللكرتوين و�إر�سال و��ستقبال 

�لر�سائل �لق�سرية وحتميل �مللفات بكل �سهولة ويُ�رش فقد مت �إطالق باقة »كويك نت« لعمالء �جلو�ل بنجاح كبري وباأ�سعار غري 

م�سبوقة، كما تتيح �لباقه لعمالء �جلو�ل م�سبق �لدفع »�سو�« �ال�سرت�ك يف باقة كويك نت �ملفتوحة، وذلك ل�ساعة و�حدة 

�أو يوم و�حد ح�سب �حلاجة، كما �أطلقت �ل�رشكة جهاز »كويك و�ي فاي ر�وتر« �خلا�ض بخدمة �الإنرتنت بُحلته �جلديدة متعددة 

�ال�ستخد�مات، حيث يتيح �جلهاز �جلديد �الت�سال باالإنرتنت الأكرث من 30 م�ستخدم يف نف�ض �للحظة وب�رشيحة �نرتنت و�حدة، 

وياأتي طرح جهاز »كويك و�ي فاي ر�وتر« ��ستجابة للطلب �ملتز�يد على �الإنرتنت كونه يعد من �حدث �الجهزة �ملتوفرة لدى 

�أو يف �لعمل للم�ساركة يف  �ل�رشكات �مل�سغلة يف �ملنطقة لي�سهل ��ستخد�مه تكوين �سبكة د�خلية ال�سلكية يف �ملنزل 

��ستخد�م �النرتنت وتبادل �مللفات و�لطباعة. 

وفيما يخ�ض �خلدمات �الإ�سافية، فقد �أكدت �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية خالل �لعام 2010م على مو�كبتها لعملية �لتطور 

�لذي ي�سهده عامل �لتقنية ب�سكل م�ستمر خ�سو�ساً فيما يتعلق بو�سائل �لتو��سل �الجتماعي �ملتنوعة، حيث تعد �رشكة 

�الت�ساالت �ل�سعودية �مل�سغل �لوحيد على م�ستوى �ململكة �لعربية �ل�سعودية �لذي يقدم خدمة »في�ض بوك زيرو« �لتفاعلية 

�لتو��سل  موقع  ر�سائل  �ملوقع �الأكرث �سهرة على م�ستوى �لعامل، كما مت �إطالق خدمة   ”Facebook« مع  بالتعاون  و�لفريدة 

على �جلو�ل لتمثل نقلة هامة من �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية لي�ض فقط على م�ستوى �لتقنية   ”Facebook“ الجتماعي�

وجودة �خلدمة �ملقدمة للعمالء بل على م�ستوى ما حتدثه من تاأثري مبا�رش على عملية �لتو��سل �الجتماعي ملا يزيد عن مليوين 

م�ستخدم يف �ل�سعودية، كما مت تقدمي برنامج �ملمثل �ل�سخ�سي “Me2” و�لذي يعترب من �أحدث �لرب�مج �لتي تو�سلت �إليها 

�لتقنية يف �لعامل.

والأول مرة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�لتي تتيح للعمالء �إر�سال �لر�سائل وتلقي  �إطالق خدمة “ر�سائل تويرت”  ومت �ي�ساً 

�الإ�سعار�ت �لو�ردة لهم على �ملوقع �لعاملي “Twitter” عرب �لر�سائل �لن�سية �لق�سرية “SMS”، ومت �إطالق خدمة �لربيد �الإلكرتوين 

على جو�الت نوكيا “Nokia Messaging” جمانا وب�سعة بيانات غري حمدودة ملدة �أربعة �أ�سهر، وقامت �ل�رشكة باإطالق موقع 

و�سبط  �ملف�سلة  �لنغمات  �ختيار  �لعمالء من  ليتمكن  رقميا  “�سدى”  خ�سي�سا ل�سم حمتويات مكتبة  “�سدى”  خدمة 

�ملو�عيد �ملنا�سبة لت�سغيلها، وي�سار  �إىل �أن عدد �لعمالء �مل�سرتكني بخدمة “�سدى” قد جتاوز �أربعة ماليني عميل، كما مت توقيع 

�لر�ئدة يف جمال تاأمني حلول �إد�رة �ملحتوى، لتقدمي خدمات �أمنية متنقلة مل�ستخدمي  �تفاقية مع �رشكة “كا�سبري�سكي الب” 

�جلو�ل �لذكي يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

وباالإ�سافة �ىل ذلك فقد مت توقيع �إتفاقية مع �رشكة “Apple” خا�سة باأجهزة �الآي فون ومت �إعد�د �لتجهيز�ت �لالزمة الإطالق عدة 

 ”Blackberry Pearl 3G - جليل �لر�بع، كما مت  تقدمي �أحدث و�أ�سغر جهاز “بالك بريي� ”iPhone 4“ باقات مبتكرة لتقدميها مع جهاز

 ”Blackberry Torch 9800 - الأول مرة باململكة �لعربية �ل�سعودية ب�سكل ح�رشي و�سعر مناف�ض يف حينه وجهاز “بالك بريي

�جلديد لتقدمي �أرقى �خلدمات وباأف�سل �الأ�سعار، كما مت �أي�ساً تقدمي �الأجهزة �لذكية والأول مرة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية،

�الت�ســاالت  �ســركة  »تعـد 

على  �ل�رشكات  �أكرب  �ل�سعودية  

م�ستوى �ل�رشق �الأو�سط يف �إبر�م 

بامتالكها  �لدولية  �التفاقيات 

ب�ساأن  �تفاقية   1200 من  الأكرث 

�لتجو�ل �لدويل«

ر�سائل  باململكة  مرة  »والأول 

و�سائط متعددة MMS ب�سعات 

ت�سل �إىل 600 كيلوبايت تقدمها 

�رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية«
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كما �أحدثت �ل�رشكة نقلة نوعية وقفزة كبرية يف خدمات �الت�ساالت وتقنيات �لنطاق �لعري�ض �ملقدمة لعمالئها من كربيات 

�ملوؤ�س�سات من �لقطاعات �حلكومية وقطاعات �الأعمال عرب ربط �سبكتي �لبيانات “MPLS” و�سبكة “GSM”، مما �أ�سهم يف 

�إطالق �لعديد من �خلدمات �ملدجمة مثل خدمة �ل�رش�ف �ملتنقل “Mobile ATM” و�لد�ئرة �ملتنقلة “Mobile IPVPN” وخدمة 

تتبع �ملركبات لقطاع �لعمال “Business AVL” وخدمة “Corporate APN” وغريها من �خلدمات �لتي ت�سكل حلوالً حقيقية 

للعمالء، وتهدف �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية من خالل عملية ربط �ل�سبكتني �إىل تكري�ض كافة قدر�تها و�إمكانياتها �لتقنية 

�الرتقاء مب�ستوى  تزيد من قدرتهم على  �لتي  �الت�سالية  �خلدمات  �لعديد من  وتقدمي  للعمالء  �أعلى م�ستوى خدمة  لتوفري 

�سري �لعمل د�خل من�ساآتهم و�حلفاظ عليه وفق �أعلى درجات �الأد�ء و�العتمادية، ومو�كبة �حلاجة �مللحة �لتي ي�سهدها �سوق 

�الت�ساالت باململكة �لعربية �ل�سعودية �إىل �أحدث �لتقنيات �لتي توفر �الت�سال �لفعال.

كما �أطلقت �ل�رشكة خدمة جو�ل �أعمال “Flex” و�لتي تقدم لقطاع �الأعمال كخطة ت�سعريية جديدة، بحيث متكن موظفي 

�إىل  باالإ�سافة  �لت�سعريية �الأخرى،  �أعلى ن�سبة تخفي�ض مقارنة باخلطط  �لتو��سل فيما بينهم و�حل�سول على  �ملن�ساأة من 

�إمكانية �الت�سال د�خليا وخارجيا و�إر�سال �لر�سائل �لن�سية و�لو�سائط وغريها من �ملميز�ت.

وقد كر�ست �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية جهودهـا لدعم عمالئها من �لقطاعات �القت�سادية �ل�سخمة �لتي تعمل على 

�الرتقاء باالقت�ساد �لوطني وتدفع م�سرية �لتنمية نحو �ملزيد من �لتطور، حيث تولت �ل�رشكة تقدمي خدمات �الت�ساالت وبناء 

�ملايل  �لله  �مللك عبد  �أبرزها مركز  �ل�سعودية، كان من  �لعربية  �ململكة  �لكربى يف  �مل�ساريع  �ملتطورة للعديد من  �ل�سبكات 

بالريا�ض، وقطار �مل�ساعر �ملقد�سة، وجامعة �مللك عبد �لله للعلوم و�لتكنولوجيا، و�أبر�ج �لعليا و�ملرحلة �الأولية ملدينة �مللك 

عبد�لله �القت�سادية وغريها من �مل�ساريع �لهامة و�حليوية.

- قطاع النواقل وامل�سغلني 

خم�سة وع�سـرون عاماً من �لريادة �الإقليمية بلغتها �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية يف توفري و�سائل �لربط �لدولية “�لكو�بل 

وباأعلى �مل�ستويات �لقيا�سية �لعاملية  �لتي تنفرد بها �ل�رشكة  �الإبد�عية و�ملبتكرة  و�أحدث �خلدمات  �أف�سل  لتقدمي  �لبحرية” 

للجودة و�الأد�ء �سهلت حركت �الت�سال عاملياً، حيث تعترب �لكو�بل �لبحرية )وخا�سة تلك 

�لتي تعمل بتقنية �الألياف �لب�رشية( هي �لو�سيلة �الأهم و�الأكرب و�لعمود �لفقري يف نقل 

حركة �خلدمات و�الت�ساالت �لدولية، وخا�سة تلك �لتي تتطلب �سعات كبرية مثل خدمات 

�الإنرتنت وتبادل �ملعلومات.

لقد بد�أت �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية يف ��ستخد�م �لكو�بل �لبحرية منذ عام 1985م 

�أدركت �رشكة  �لتاريخ  ذلك  ومنذ   ”SEA ME WE 1“ �لقاري  �لبحري  �لكيبل  بتد�سينها 

�الت�ساالت �ل�سعودية وبح�سها �لريادي �أهمية �لكو�بل �لبحرية ودورها �لهام يف م�ستقبل 

هو �أول م�رشوع يدخل باملنطقة يعمل  �الت�ساالت، حيث كان �لكيبل �لبحري �لقاري “1” 

بالتقنية  �لنحا�سية �ملحورية، وتبع ذلك يف عام 1994م دخول �لكيبل �لبحري �لقاري “2” 

بتقنية  يعمل  كيبل  �أول  كونه  �الت�ساالت  كبرية يف جمال  وقته طفرة  �ُعترب يف  و�لذي 

وت�سارعت  جيجابت/ث،   1،1 بلغت  مبدئية  وب�سعة  �لرقمية  و�لتقنية  �لب�رشية  �الألياف 

�خلطى بعد ذلك بدخول �أكرب و�أطول م�رشوع للكو�بل �لبحرية يف �لعامل بدخول �لكيبل �لبحري �لقاري “3” للخدمة يف عام 

1999م حيث بلغ طوله �أكرث من 39 �ألف كيلومرت �متد من �أ�سرت�ليا �رشقاً وحتى بريطانيا غرباً مرور�ً باأكرث من 23 دولة ومب�ساركة 

92 �إد�رة حكومية و�رشكة �ت�ساالت، كما بلغت �سعته �الأولية 20 جيجابت/ث )20 �سعف �لكيبل �لقاري “2”( ، كما �ساركت 

�الت�ساالت �ل�سعودية يف �أول م�رشوع للكو�بل �لبحرية يتم متويله وتنفيذه من خالل �لقطاع �خلا�ض حيث كانت حمطة جدة 

و�لذي دخل �خلدمة باململكة �لعربية �ل�سعودية يف عام 1999م. �إحدى حمطات �لكيبل �لبحري “فالج” 

وقد ��ستمرت ريادة �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية باأخذها زمام �ملبادرة وقيادتها مع م�سغلني �آخرين لتكوين �لتحالف �لدويل 

و�أحدثها  �سعة  و�أكربها  �لعاملية  �لبحرية  �لكو�بل  م�ساريع  �أجنح  من  �ليوم  يعترب  و�لذي   ”4“ �لقاري  �لبحري  �لكيبل  الإن�ساء 

تقنية كونه �ليوم يحمل �أكرث من 90% من حركة �الإنرتنت بني �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�أوروبا و�سمال �أفريقيا و�سبه �جلزيرة 

�لعربية و�سبه �لقارة �لهندية، حيث مت تد�سينه يف عام 2005م وبلغت �سعته 1280جيجابت/ث )�أكرث من 70 �سعف �لكيبل 

�لقاري “3”(، ويجري حالياً �لعمل على رفع �سعته با�ستخد�م �أجهزة طرفية ذ�ت �رشعات تر��سلية �أكرب، وقد �ساركت �الت�ساالت 

�لدولتني  خلدمة   ”1“ �سا�ض  و�ل�سود�ن  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  بني  �ملبا�رش  �لكيبل  دخول  �لفرتة، يف  نف�ض  �ل�سعودية يف 

وليمتد خلدمة دول �ل�رشق �الأفريقي. ومن ناحية �أخرى متتلك �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية بامل�ساركة مع كبار �مل�سغلني يف دول 

�جلو�ر كو�بل �أر�سية حدودية م�سرتكة مع كل من �لبحرين، �لكويت، قطر، �الإمار�ت، �الأردن، �ليمن وباأكرث من م�سار مع كل منها 

لتوفري �حلماية �لالزمة يف حالة �الأعطال.

»�لكيبل �لبحري �لقاري »4« من 

�لبحرية  �لكو�بل  م�ساريع  �أجنح 

و�أحدثها  �سعة  و�أكربها  �لعاملية 

تقنية كونه يحمل �أكرث من %90 

�ململكة  بني  �الإنرتنت  حركة  من 

�لعربيـة �ل�ســعوديـــة و�أوروبــا 

�جلزيرة  و�سبه  �أفريقيا  و�سمال 

�لعربية و�سبه �لقارة �لهندية«

�إطار �خلطط �الإ�سرت�تيجية �لتي و�سعتها �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية ملو�كبة �لنمو �ملطرد خلدمات �لنطاق �لعري�ض  ويف 

متكاملة  خطط  على  و�لدولية  �لد�خلية  �سبكاتها  م�ساريع  تنفيذ  يف  �عتمدت  �لعالية  �ل�رشعات  ذ�ت  �الإنرتنت  وخدمات 

�خلدمات  �أد�ء  لزيادة   ”Diversity“ تنوع م�سار�تها   �لدولية و�رشورة  �ل�سعات  لزيادة  �الأهد�ف  وو�سعت  �لنمو،  الإ�ستيعاب هذ� 

ولتفادي �الإنقطاعات و�الأعطال �لتي حتدث يف �لكو�بل �لبحرية و�لتي ت�ستغرق فرت�ت طويلة الإ�سالحها، ال�سيما و�أن �ملنطقة 

قد تاأثرت باأعطال كبرية خالل �الأعو�م 2003م و2005م و 2008م.

وتو��سالً لريادتها �الإقليمية ويف �سوء �لطلب �ملتز�يد على �ل�سعات �لدولية، قدمت �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية �لعديد من 

مبادر�ت وم�ساريع �لكو�بل �لدولية �لعاملية و�لبحرية باملنطقة، حيث مت موؤخر� تد�سني �لكيبل �الأر�سي “JADI” �لذي يربط بني 

عمان- دم�سق- ��سطنبول( وميتد �إىل �أوروبا و�سمال �أمريكا عرب �سبكة �لكو�بل �الأر�سية �الأوروبية و�لكو�بل  كل من )جدة – 

�لبحرية  �لكو�بل  �لعديد من م�ساريع  �ل�سعودية حاليا يف  �الت�ساالت  ت�سارك  �رشكة  �الأطلنطي، كما  �ملحيط  �لبحرية يف 

�جلديدة وخا�سة تلك �لتي تعتمد على نظام �مل�ساركة بني �رشكات �الت�ساالت �لعاملية ملا �أثبته هذ� �لنظام من جناح وقلة 

للمخاطر ومن �أهمها �لكيبل �لبحري �ملمتد بني �لهند و�أور �أوروبا با عرب �ل�رشق �الأو�سط “IMEWE”، و�لكيبل �لبحري بني �لهند 

وبريطانيا “EIG” ، باالإ�سافة للم�ساركة يف كو�بل �أخرى يتم متويلها ب�سكل خا�ض مثل كيبل �ل�رشق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا 

“MENA” وكيبل “GBI” وي�سمى �جل�رش �لدويل لربط منطقة �خلليج بكل من �سبه �لقارة �لهندية وغرب �أوروبا.
وقد د�أبت �ل�رشكة على �حلر�ض على �متالك �أحدث تقنيات �الت�ساالت لتكون �سمن �أكرب �ل�رشكات �لعاملية يف تزويد خدمات 

�الت�ساالت �لر�ئدة و�الإبد�عية �ملبتكرة، وما ��ستمر�رها لربع قرن من �لريادة يف �سناعة �لكو�بل �لبحرية و�الأر�سية �إال �ساهد�ً 

عظيماً و�جناز�ً متميز�ً جعل �ململكة �لعربية �ل�سعودية مركز�ً �إقليمياً ر�ئد�ً، كما جعلها يف مقدمة �لدول على م�ستوى �لعامل 

يف هذ� �ملجال و�أتاح لها �لقدرة على تقدمي خدمات �لنطاق �لعري�ض و�النرتنت و�خلدمات �ل�سوتية للجو�ل و�لهاتف وخدمة 

�أد�ء وجودة ومبو��سفات قيا�سية عاملية، وذلك من خالل �سبكات �لهاتف �لثابت  �لتلفزيون �لتفاعلي و�ملحتوى وفق موؤ�رش�ت 

و�جلو�ل و�سبكات �خلدمات �ملد�رة خلدمة كافة فئات �لعمالء د�خل �ململكة �لعربية �ل�سعودية وخارجها من �أفر�د وقطاع �سكني 

وقطاع �أعمال ومزودي خدمات �النرتنت و�لنو�قل و�مل�سغلني �ملحليني و�لدوليني.

2- ال�رشكات التابعة املحلية

• ال�رشكة العربية خلدمات االنرتنت واالت�ساالت املحدودة )اأول نت( - اململكة العربية ال�سعودية
مت تاأ�سي�ض �ل�رشكة �لعربية خلدمات �الإنرتنت و�الت�ساالت )ذ�ت م�سئولية حمدودة( يف �أبريل 2002م، وتعمل يف تقدمي خدمات 

�الإنرتنت وت�سغيل م�ساريع �الت�ساالت ونقل ومعاجلة �ملعلومات يف �ل�سوق �ل�سعودي، ومتلك �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية %100 

من ر�أ�ض مالها �لبالغ 10 مليون ريال �سعودي. 

• �رشكة االت�ساالت لال�ستثمار التجاري املحدودة - اململكة العربية ال�سعودية
مت تاأ�سي�ض �رشكة �الت�ساالت لال�ستثمار �لتجاري يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية يف يناير 2004م بغر�ض ت�سغيل و�سيانة �سبكات 

�الت�ساالت و�أعمال نظم �سبكات �حلا�سب �الآيل و�سبكات �النرتنت و�سيانة وت�سغيل وتركيب نظم وبر�مج �الت�ساالت وتقنية 

�ملعلومات وتعمل يف �ل�سوق �ل�سعودي ومتلك �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية 100% من ر�أ�ض مالها �لبالغ مليون ريال �سعودي.

3- ال�رشكات التابعة الدولية

• اإ�ش تي �سي البحرين )VIVA( )�ش.م.ب.م( – مملكة البحرين
تاأ�س�ست �إ�ض تي �سي �لبحرين )VIVA( )�ض. م. ب. م( يف فرب�ير 2009م مبملكة �لبحرين، ومتتلك �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية 

ن�سبة 100% من ر�أ�سمالها �لبالغ 75 مليون دينار بحريني �أي ما يعادل حو�يل 750 مليون ريال �سعودي، وتعمل هذه �ل�رشكة يف 

كافة خدمات �الت�ساالت �ملتنقلة و�الت�ساالت �لدولية و�لنطاق �لعري�ض و �خلدمات �الأخرى ذ�ت �ل�سلة بال�سوق �لبحرينية. وقد 

جتاوزت �رشكة )VIVA( �لبحرين �أف�سل �لتوقعات باالإ�ستحو�ذ على قطاع و��سع من عدد �مل�ستخدمني مبملكة �لبحرين وذلك يف 

غ�سون ت�سعة �أ�سهر فقط من تاريخ مار�ض 2010م ) تاريخ �لت�سغيل �لتجاري( رغم ت�سبع �ل�سوق �لبحريني يف هذ� �لوقت 

من قبل �مل�سغلني �الأخرين.

يخدم  مبا  �ل�سعودية  لـالت�ساالت  �لتابعة  �ل�رشكات  بني  �لتكامل  ملبد�أ  وحتقيقاً  �لبحرين  فيفا  �طالق خدمات  مع  وبالتز�من 

عمالء �ل�رشكتني يف كال �لبلدين، فقد مت تقدمي عر�ض ميكن م�ستخدمي �سبكة )VIVA( �لبحرين باالإت�سال بعمالء �الت�ساالت 

�ل�سعودية  �الت�ساالت  لتمكني متجويل  �لدويل«،  »�ل�سحن  تقدمي،  �ىل خدمة  باالإ�سافة  �ملحلية،  �ملكاملة  بتكلفة  �ل�سعودية 

للجو�ل م�سبق �لدفع “�سو�” على �سبكة )VIVA( �لبحرين من ��ستخد�م بطاقات �إعادة �ل�سحن �خلا�سة ب�رشكة فيفا �لبحرين 

ل�سحن �أر�سدتهم  كما لو كانو� يف �ل�سعودية.
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• �رشكة اخلليج لالإعالم الرقمي القاب�سة )�ش.م.ب.م( – مملكة البحرين
مت تاأ�سي�ض �رشكة �خلليج لالإعالم �لرقمي �لقاب�سة يف يونيو 2009م، وهي �رشكة قاب�سة متلك ح�س�ساً يف �رشكات تعمل يف 

جمال خدمات �ملحتوى و�الإعالم �لرقمي يف دول �خلليج، ومتتلك �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية ن�سبة 51% من ر�أ�سمالها �لبالغ 

20 مليون دينار بحريني �أي ما يعادل حو�يل 200 مليون ريال �سعودي. 

�مل�ستهلكني،  حياة  منط  ترثي  �لتي  �لرقمية  �لو�سائط  تطوير حمتوى  على  �لقاب�سة  �لرقمي  لالإعالم  �خلليج  �رشكة  وتعمل 

�لتفاعلي وجمموعة من  �لتلفزيون  400 خدمة حمتوى وخدمات  �أكرث من  �إطالق  �ملن�رشمني  �لعامني  و��ستطاعت يف خالل 

�خلدمات �ملتعلقة بت�سفح �الإنرتنت عرب �أجهزة �لهاتف �ملتنقلة خلدمة عمالء �ملجموعة.

• �رشكة االت�ساالت الكويتية )VIVA( )�ش.م.ك.م( – دولة الكويت
حازت �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية يف دي�سمرب 2007م على ن�سبة 26% من ر�أ�سمال �رشكة �الت�ساالت �لكويتية )VIVA( �لبالغ 

50 مليون دينار كويتي �أي مايعادل حو�يل 650 مليون ريال �سعودي، وتعمل هذه �ل�رشكة يف جمال خدمات �لهاتف �جلو�ل يف 

�ل�سوق �لكويتي، وقد بد�أ �لت�سغيل �لتجاري لها يف 4 دي�سمرب 2008م. وحققت عملياتها يف �لكويت نتائج ممتازة يف حجم 

�أعمالها و نتائجها �ملالية قيا�ساً بالفرتة �لزمنية لبد�ية �نطالقة �لت�سغيل �لتجاري بالرغم من ن�سبة �النت�سار �لعالية خلدمات 

�لهاتف �ملحمول و�ملناف�سة مع �مل�سغلني �الآخرين حيث ��ستحوذت �رشكة �الت�ساالت �لكويتية )VIVA( على 18% من �حل�سة 

�ل�سوقية يف �أقل من �سنتني وب�سبكة تغطي �أكرث من 99% من �ملناطق �ل�سكنية و�ملاأهولة جغر�فياً، وقد مت توقيع �أكرث من 420 

�تفاقية خلدمات �لتجو�ل �لدويل، كما �أ�سبحت ر�ئده يف جمال تقدمي خدمات �لنطاق �لعري�ض وذلك جلودة �سبكتها و�عتمادها 

على �أحدث �لتقنيات للجيل �لثالث و�لر�بع و�متياز تغطيتها جلميع �أرجاء دولة �لكويت. 

وحتقيقاً ملبد�أ �لتكامل بني �ل�رشكات �لتابعة ل�رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية مبا يخدم عمالء �ل�رشكتني يف كال �لبلدين، فقد 

على  مت تقدمي خدمة »�ل�سحن �لدويل« يف دولة �لكويت، لتمكني متجويل �الت�ساالت �ل�سعودية للجو�ل م�سبق �لدفع “�سو�” 

�سبكة )VIVA( يف دولة �لكويت من ��ستخد�م بطاقات �إعادة �ل�سحن �خلا�سة ب�رشكة )VIVA( �لكويت ل�سحن �أر�سدتهم كما 

لو كانو� يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

4- امل�ساريع امل�سرتكة  

• �رشكة اإن تي اإ�ش )AXIS( – جمهورية اندوني�سيا
ح�سلت �رشكة �إن تي �إ�ض على رخ�سة ت�سغيل �سبكة �لهاتف �جلو�ل بتقنية �جليل �لثالث يف �ندوني�سيا، وقد بد�أت بتقدمي 

خدماتها �لتجارية يف �لربع �الأول من عام 2008م بال�سوق �الندوني�سية. و حازت �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية على ن�سبة %51 

من ر�أ�ض مال �رشكة �إن تي �إ�ض يف �سبتمرب 2007م و�لبالغ 3،2 تريليون روبية �ندوني�سية �أي ما يعادل حو�يل 1،3 مليار ريال �سعودي، 

و يف عام 2010م بد�أت �ل�رشكة باملناف�سة �لفعلية يف �سوق �الت�ساالت �الندوني�سية و�لذي يعد من �ال�سو�ق �ل�سخمة حيث 

�أكملت عمليـة �لتغطيـة �ملحليـة لل�سـبكة با�ستخد�م و�سـائل عدة منـها �لتغطية ب�سـبكتها �خلا�سة و ��سـتئجار �أبـر�ج 

و�تفاقيات �لتجو�ل �ملحلي مما مكنها من تعزيز تو�جدها وم�ساعفة �إير�د�تها مقارنة ب�سنتها �لت�سغيلية �الأوىل.

• �رشكة اأوجيه لالت�ساالت املحدودة –  دولة االإمارات العربية املتحدة
�رشكة �أوجيه لالت�ساالت �ملحدودة هي �رشكة قاب�سة م�سجلة يف �إمارة دبي بدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ولديها ��ستثمار�ت 

يف �رشكات تعمل يف قطاع �الت�ساالت يف تركيا وجنوب �أفريقيا. وقد حازت �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية على ن�سبة 35% من 

ر�أ�ض مال �رشكة �أوجيه لالت�ساالت يف �أبريل 2008م و�لبالغ 3.5 مليار دوالر �أمريكي �أي ما يعادل حو�يل 13،2 مليار ريال �سعودي. 

و�أتاحت حمفظة �ال�ستثمار�ت يف �أوجيه لالت�ساالت فر�ساً للدخول لالأ�سو�ق �لنا�سئة للقارة �الإفريقية و�رشق �أوروبا مع موطىء 

�أوجيه لالت�ساالت  و قد و�سعت  �أفريقيا،  تركيا وجنوب  و�أفريقيا وهما  �الأو�سط  �ل�رشق  �قت�ساديني يف  �أكرب �سوقني  قدم يف 

�ل�رشق  منطقة  ففي  �الأفريقية،  �ل�سحر�ء  جنوب  �أ�سو�ق  و  �أفريقيا  �سمال  و  �الأو�سط  �ل�رشق  الأ�سو�ق  مزدوجة  �إ�سرت�تيجية 

�الأو�سط و�سمال �أفريقيا، تهدف �أوجيه لالت�ساالت �إىل حتقيق �أق�سى قدر من �لتاأثري يف �ل�سوق لت�سبح �لالعب �ملهيمن، وهذ� 

يعطي �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية دور� مميز بني �ل�رشق �الأو�سط و�أوروبا �ل�رشقية، وو�سع متميز وريادي بني �ملناف�سني �الآخرين 

يف �ملنطقة.

• جمموعة بينارياجن جي اإ�ش اإم القاب�سة – ماليزيا
 )Maxis( بينارياجن �ملاليزية �رشكة ��ستثمارية قاب�سة يف ماليزيا كانت متتلك 100% من جمموعة ماك�سي�ض �لقاب�سة �ملاليزية

�لتي تعمل يف قطاع �الت�ساالت �ملتنقلة يف ماليزيا و�لتي مل تكن مدرجة يف �ل�سوق �ملالية �ملاليزية، وقد مت يف �سهر نوفمرب  

2009م طرح 30% من �أ�سهم ماك�سي�ض لالكتتاب �لعام و�أدرجت تبعاً لذلك يف �ل�سوق �ملالية �ملاليزية، وبذلك �نخف�ست ن�سبة 

ملكية بينارياجن �لقاب�سة يف �رشكة ماك�سي�ض �إىل %70.   

لدى بينارياجن �لقاب�سة ��ستثمار�ت �أخرى يف �رشكات �ت�ساالت تعمل يف كل من �لهند ) �رشكة �إير�سيل - Aircel ( و�إندوني�سيا 

.)AXIS - رشكة �إن تي �أ�ض� (

وقد حازت �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية على ن�سبة 25% من ر�أ�ض مال جمموعة بينارياجن يف �سبتمرب 2007م و�لبالغ 20 مليار 

رينجت ماليزي �أي ما يعادل حو�يل 22 مليار ريال �سعودي. و�لغر�ض من هذ� �ال�ستحو�ذ كان �النفتاح ب�سكل كبري و�إيجاد موطئ 

قدم قوي من خالل �لتو�جد يف �لدول ذ�ت �لتعد�د �ل�سكاين �لعايل و�مل�سابهة ب�سكل كبري لل�سوق �ملحلية، مما مكن �رشكة 

�الت�ساالت �ل�سعودية من �لدخول �إىل  �أ�سو�ق ذ�ت ثقل �قت�سادي كبري يف جنوب �آ�سيا ي�سل جممل �لدخل �لقومي فيها �إىل 

تريلوين دوالر.

وال يوجد لل�رشكات �لتابعة �أعاله �أو �مل�ساريع �مل�سرتكة �أي �أدو�ت دين م�سدرة على �سكل �سكوك �أو �سند�ت ما عد� جمموعة 

بينارياجن جي �إ�ض �إم �لقاب�سة حيث لديها �سكوك م�سدرة يبلغ ن�سيب �ملجموعة يف 31 دي�سمرب 2010م مبلغ 3،001 مليون 

ريال �سعودي، وقد ��ستخدمت هذه �ل�سكوك يف متويل عملية �ال�ستحو�ذ على جمموعة ماك�س�ض �لقاب�سة �ملاليزية و�لتي 

30% منها لالكتتاب �لعام و�أدرجت يف �ل�سوق �ملالية �ملاليزية، ومدة �لتمويل لهذه �ل�سكوك 10 �سنو�ت، ويبلغ  طرح الحقاً 

ز�ئد�ً %0،45.  معدل هام�ض �لربح �ملعدل �ملتبادل بني بنوك كو�ال المبور “كاليبور” 

5- اال�ستثمارات امل�سجلة وفق طريقة حقوق امللكية )ال�رشكات الزميلة( 

• ال�رشكة العربية للكوابل البحرية املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية
و�إد�رة وت�سغيل كيبل بحري  �إن�ساء وتاأجري  2002م بغر�ض  تاأ�سي�ض �ل�رشكة �لعربية للكو�بل �لبحرية �ملحدودة يف �سبتمرب  مت 

يربط بني �ململكة �لعربية �ل�سعودية وجمهورية �ل�سود�ن لتمرير �الت�ساالت بينهما و�أي دول �أخرى. وقد بد�أ �لن�ساط �لت�سغيلي 

من   %50 ن�سبة  �ل�سعودية  �الت�ساالت  �رشكة  ومتتلك  2003م،  يونيو  �سهر  يف  �ملحدودة  �لبحرية  للكو�بل  �لعربية  لل�رشكة 

ر�أ�سمالها �لبالغ 75 مليون ريال �سعودي.

• املوؤ�س�سة العربية لالت�ساالت الف�سائية )عرب�سات( – اململكة العربية ال�سعودية
مت �إن�ساء هذه �ملوؤ�س�سة من قبل �لدول �الأع�ساء يف جامعة �لدول �لعربية يف �أبريل 1976م. وتوفر عرب�سات عدد�ً من �خلدمات 

لهذه �لدول �الأع�ساء �إ�سافة �إىل كافة �لقطاعات �لر�سمية و�خلا�سة يف نطاق تغطيتها وب�سورة �أ�سا�سية منطقة �ل�رشق 

�الأو�سط. وت�سمل �خلدمات �ملقدمة حالياً: �خلدمة �لهاتفية �الإقليمية )�سوتية، نقل بيانات، فاك�ض وتلك�ض(، بث تلفزيوين، بث 

�إذ�عي �إقليمي، خدمات ��ستعادة �خلدمة وتاأجري �ِسعات على �أ�سا�ض �سنوي �أو �سهري. ومتتلك �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية ن�سبة 

36.66% من ر�أ�سمالها �لبالغ 500 مليون دوالر �أمريكي �أي ما يعادل حو�يل 1،875 مليون ريال �سعودي.

• �رشكة مراكز االت�سال – اململكة العربية ال�سعودية
نهاية  )Aegis(  يف  �أيجز  �لدليل مع �رشكة  و��ستعالمات  �الت�سال  �الت�سال لتقدمي خدمات مر�كز  تاأ�سي�ض �رشكة مر�كز  مت 

دي�سمرب 2010م باململكة �لعربية �ل�سعودية بر�أ�ض مال يبلغ 4.5 مليون ريال �سعودي، و متتلك �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية 

ح�سة تبلغ حو�يل50% )عدد �الأ�سهم �ململوكة 225،001 �سهم من �أ�سل 450،000 �سهم(.

ب- الأداء املايل للمجموعة

بلغ �سايف �لربح لعام 2010م  9،436 مليون ريال مقابل 10،863 مليون ريال لعام 2009م وذلك بانخفا�ض قدره 13 %، وبلغت 

ربحية �ل�سهم لعام 2010م  4،72 ريال مقابل 5،43 ريال لعام 

2009م، فيما بلغ �إجمايل �لربح لعام 2010م 30،323 مليون 

ريال مقابل 31،001 مليون ريال لعام 2009م وذلك بانخفا�ض 

قدره 2%. وبلغ �لربح �لت�سغيلي لعام 2010م  10،979 مليون 

ريال مقابل 12،814 مليون ريال لعام 2009م وذلك بانخفا�ض 

قدره 14%، كما بلغ �لربح قبل �ال�ستهالك و�الإطفاء و�لفو�ئد 

مليون   19،621 2010م  لعام   )EBITDA( و�ل�رش�ئب  و�لزكاة 

ريال مقابل 20،613 مليون ريال لعام 2009م وذلك بانخفا�ض 

منو  2010م  لعام  �ملايل  �الأد�ء  موؤ�رش�ت  �أهم  ومن   .%5 قدره 

و�أرباح  نقدية  وتدفقات  قوي  مايل  مبركز  �ملجموعة  »تتمتع 

عالية �نعك�ست �إيجاباً على حقوق �مل�ساهمني �لتي �رتفعت 

بنهاية عام 2010م بن�سبة 7% لت�سل �إىل 44،996 مليون ريال 

مقابل 42،035 مليون ريال يف نهاية عام 2009م«

 %19 بن�سبة  �لت�سغيلية  �الأن�سطة  �لنقدي من  �لتدفق  »منو 

تز�مناً مع منو �الإير�د�ت بن�سبة %2«
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�لتدفق �لنقدي من �الأن�سطة �لت�سغيلية بن�سبة 19% تز�مناً مع منو �الإير�د�ت بن�سبة 2%، كما �رتفع حجم �إجمايل �الأ�سول 

مقابل  2010م  عام  نهاية  يف  ريال  مليون   110،781 ليبلغ 

106،824 مليون ريال عام 2009م، �أي بارتفاع قدره 4% )بعد 

تعديل �أرقام �ملقارنة(، كما بلغت �خل�سوم 57،317 مليون ريال 

بارتفاع  وذلك  2009م،  نهاية  ريال يف  مقابل 55،991 مليون 

قدره 2% )بعد تعديل �أرقام �ملقارنة(. وتتمتع �ملجموعة مبركز 

مايل قوي وتدفقات نقدية و�أرباح عالية �نعك�ست �إيجاباً على 

حقوق �مل�سـاهمني �لتي �رتفعت بنهايـة عام 2010م بن�سبة 7% لت�سـل �إىل 44،996 مليون ريال مقابل 42،035 مليون ريال 

يف نهاية عام 2009م.

• االأثر املايل لالأن�سطة الرئي�سة على م�ستوى املجموعة  
تعمل �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية على توفري خدمات �الت�سال على نطاق �ململكة �لعربية �ل�سعودية  ولها ��ستثمار�ت يف 

�رشكات تابعة وزميلة وم�ساريع م�سرتكة حملية ودولية تُعرف جمتمعة لغر�ض �لقو�ئم �ملالية مبجموعة �الت�ساالت �ل�سعودية 

وتتمثل �الأن�سطة �لرئي�سة للمجموعة يف توفري �سل�سلة من خدمات �الت�سال ت�سمل �لهاتف �جلو�ل )�جليل �لثاين و�لثالث( 

وخدمات �لهاتف �لثابت حملية ود�خلية ودولية وخدمات �ملعطيات كنقل �لبيانات و�خلطوط �ملوؤجرة وخدمات �النرتنت و�لتجارة 

�اللكرتونية.

و�لقطاعات �لت�سغيلية �لرئي�سة على م�ستوى �ملجموعة هي:

- قطاع اجلوال، وت�سمل خدماته �لرئي�سة: �لهاتف �جلو�ل وخدمات �جليل �لثالث و�لبطاقات م�سبقة �لدفع و�لتجو�ل �لدويل 

و�لر�سائل.

- قطاع الهاتف، وت�سمل خدماته �لرئي�سة: �لهاتف �لثابت وهو�تف �لبطاقة و�الت�سال �لبيني و�الت�ساالت �لدولية.

- قطاع املعطيات، وت�سمل خدماته �لرئي�سة: �لدو�ئر �ملوؤجرة لنقل �لبيانات وخط �لعميل �لرقمي )DSL( و�الإنرتنت.

- غري موزعة: وت�سمل بع�ض �لعنا�رش �لتي ال ميكن ربطها بالقطاعات �لت�سغيلية �لرئي�سة للمجموعة �أعاله.

ويبني �جلدول �لتايل �الأثر �ملايل لالأن�سطة �لرئي�سة على م�ستوى �ملجموعة  خالل عام 2010م: 

»�رتفع حجم �إجمايل �الأ�سول ليبلغ 110،781 مليون ريال يف 

نهاية عام 2010م مقابل 106،824 مليون ريال عام 2009م، 

�أي بارتفاع قدره %4«

االإجمايلغري موزعةاملعطياتالهاتفاجلوالالبيان ) ماليني الرياالت(

34،16010،1567،14133051،787اإيرادات اخلدمات

4،0703،7895782058،642اال�ستهالك واالإطفاء

9،436)56(8،018666808�سايف الدخل

39،25337،8466،79726،885110،781اإجمايل االأ�سول 

17،07012،7792،20625،26257،317اإجمايل اخل�سوم

• التحليل اجلغرايف الإيرادات اخلدمات املوحدة على م�ستوى املجموعة:
حققت �ملجموعة خالل عام 2010م �إجمايل �إير�د�ت بلغت 51،787 مليون ريال و�ساهمت �ال�ستثمار�ت �خلارجية على م�ستوى 

�ملجموعة مبـا ن�سبته 32% منها و�جلدول �لتـايل يو�سح �لتوزيع �جلغر�يف لها وفقاً ال�ستثمار�ت �ملجموعة �ال�سرت�يجية:

خال�سة �أ�سول وخ�سوم �ملجموعة ونتائج �أعمالها عن �ل�سنو�ت �ملالية �خلم�ض �الأخرية:

البيان ) ماليني الرياالت(

 

2006

غري موحدة

مراجعة

2007

موحدة

مراجعة

2008

موحدة

مراجعة

2009

موحدة

مراجعة

2010

موحدة

مراجعة

 قائمة الدخل:

51،787 50،780 47،469 34،458 32،394 اإيرادات الن�ساط

)40،809()37،967()32،134()21،840()19،745(م�ساريف الن�ساط

10،978 12،814 15،335 12،618 12،648 جممل ربح الن�ساط

)1()683()3،293()172(493 االإيرادات وامل�رشوفات االأخرى – �سايف

)1،541()1،267()1،005()424()343(الزكاة وال�رشائب وحقوق االأقلية

9،436 10،863 11،038 12،022 12،799 �سايف الدخل

  

 قائمة املركز املايل:

18،704 22،663 18،946 13،977 13،362 اأ�سول متداولة ) اأ (

26،618 29،341 22،899 17،220 9،523 خ�سوم متداولة ) ب (

)7،914()6،678()3،952()3،242(3،839 راأ�ش املال العامل ) اأ - ب (

  

18،704 22،663 18،946 13،977 13،362 اأ�سول متداولة

5،112 4،966 4،739 6،609 1،899 االأ�سول االأخرى غري املتداولة

86،966 81،959 76،077 48،225 30،860 االأ�سول الثابتة وغري امللمو�سة

110،781 109،588 99،762 68،811 46،122 اإجمايل االأ�سول

  

26،618 29،341 22،899 17،220 9،523 اخل�سوم املتداولة

21،741 22،711 28،081 13،019 -قرو�ش طويلة االأجل

8،957 6،703 6،220 2،680 2،444 اخل�سوم االأخرى

57،317 58،755 57،200 32،919 11،967 اإجمايل اخل�سوم

  

20،000 20،000 20،000 20،000 20،000 راأ�ش املال املدفوع

24،996 22،035 17،638 15،876 14،154 االحتياطيات واالأرباح املبقاة

44،996 42،035 37،638 35،876 34،154 حقوق امل�ساهمني

8،468 8،798 4،924 16 -حقوق امللكية غري امل�سيطرة

53،464 50،833 42،562 35،892 34،154 حقوق امللكية

110،781 109،588 99،762 68،811 46،122 اإجمايل اخل�سوم وحقوق امللكية

  

 قائمة التدفق النقدي: 

18،989 15،956 21،149 18،541 15،873 �سايف التدفق النقدي الت�سغيلي

)12،365()13،542()35،469()16،919()5،326(�سايف التدفق النقدي اال�ستثماري

)8،283()2،765(14،763 3،087 )11،643(�سايف التدفق النقدي التمويلي

)1،659()351(443 4،709 )1،096(�سايف التدفق النقدي

7،710 8،061 7،618 2،909 4،005 النقد والنقد املماثل اأول الفرتة

6،051 7،710 8،061 7،618 2،909 النقد والنقد املماثل اأخر الفرتة
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البيان ) ماليني الرياالت(

2010م

موحدة

8,447 ق�سرية االأجل 

21,741طويلة االأجل

  30,188

االإيرادات الدولية )ماليني الرياالت(االإيرادات املحلية )ماليني الرياالت(

االإجمايل

االت�ساالت ال�سعودية وال�رشكة 

العربية خلدمات االإنرتنت 

واالت�ساالت املحدودة )اأول نت( 

و�سـركة االت�ساالت لال�ستثمار 

التجاري املحدودة 

جمموعة بينارياجن 

جي اإ�ش اإم القاب�سة 

و�رشكة اإن تي اإ�ش 

 )AXIS(

�رشكة اأوجيه 

لالت�ساالت املحدودة 

�رشكة االت�ساالت الكويتية 

واإ�ش تي �سي البحرين 

و�رشكة اخلليج لالإعالم 

الرقمي القاب�سة 

35,2523,99911,1381,39851,787

�أما مايخ�ض �لتوزيع �ملحلي لالإير�د�ت فاإنه من غري �لعملي توزيعها على �أ�سا�ض �ملناطق �أو �ملدن حيث الميكن تف�سيل �الإير�د�ت 

جغر�فيـا ب�سـكل يعك�ض �ل�سورة �ل�سحيحة لالأد�ء، وذلك الأن طبيعة �الإيـر�د �لناجت من �خلدمة لي�ض مرتبطا  مبنطقة و�حدة، 

�لنظر عن  وبغ�ض  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  د�خل  تنقله  مناطق ح�سب  تتم من عدة  قد  �لعميل  فوترة مكاملات  �أن  �إذ 

�ملنطقة �لتي مت �إن�ساء ح�سابه وفوترته فيها، �أما �ملكاملات �لدولية و�لتجو�ل �لدويل �لذي يجريه �لعميل �أو ي�ستلمه فال ميكن 

بحال ربطها باأي منطقة الأنها تتم خارج �حلدود �جلغر�فية للمملكة.

�أبرز �لنتائج �لت�سغيلية على م�ستوى �ملجموعة لعام 2010م مقارنة بعام 2009م:

)*( مت �إعادة تبويب وت�سنيف بع�ض �أرقام �ملقارنة لعام 2009م لتتفق مع �لعر�ض لعام 2010م.

من �أهم ��سباب �نخفا�ض �سايف �لدخل لعام 2010م مقارنة بعام 2009م بن�سبة 13% ما يلي: -

- �رتفاع تكاليف �خلدمات بن�سبة 9% نتيجة الرتفاع ر�سوم ��ستخد�م �ل�سبكات �خلارجية.

- �رتفاع �مل�رشوفات �لت�سغيلية بن�سبة 6% وذلك الرتفاع م�ساريف �ال�ستهالك و�الإطفاء نتيجة لال�ستثمار�ت �لر�أ�سمالية 

للمجموعة من خالل حتديث وتو�سيع �لقدر�ت �ال�ستيعابية لل�سبكات ورفع كفاءتها �لت�سغيلية بغر�ض �ال�ستمر�ر يف تقدمي 

�خلدمات لعمالء �ملجموعة باأعلى جودة على جميع �مل�ستويات و�مل�ساهمة م�ستقبال يف خف�ض �لتكاليف �لت�سغيلية.

• قرو�ش املجموعة 
وتتمثل يف:

البيان ) ماليني الرياالت(

 

2010

موحدة

2009

موحدة
%التغري

 قائمة الدخل: )*(

2%1،007 50،780 51،787 اإيرادات اخلدمات

9%)1،685()19،779()21،464(تكلفة اخلدمات

-2%)678(31،001 30،323 اإجمايل الدخل

  

6%)1،157()18،187()19،344(امل�رشوفات الت�سغيلية

  

-14%)1،835(12،814 10،979 الدخل من العمليات الت�سغيلية

  

االإيرادات وامل�رشوفات االأخرى وخم�س�ش الزكاة وال�رشائب 

وحقوق االأقلية
)1،543()1،951( 408%21-

-13%)1،427(10،863 9،436 �سايف الدخل

- �رشكة اأوجيه لالت�ساالت املحدودة – دولة االإمارات العربية املتحدة

يبلغ ن�سيب �ملجموعة من �لقرو�ض و�لت�سهيالت �لبنكية �ملمنوحة ل�رشكة �أوجيه لالت�ساالت �ملحدودة يف 31 دي�سمرب 2010م 

مبلغ 8،945 مليون ريال �سعودي.

- جمموعة بينارياجن جي اإ�ش اإم القاب�سة – ماليزيا

�لتمويلي مبلغ  �الإيجار  �لبنكية وعقود  �لت�سهيالت  ريال �سعودي، ومن  يبلغ ن�سيب �ملجموعة من �ل�سكوك 3،001 مليون 

�ل�سكوك يف متويل عملية �ال�ستحو�ذ على  ��ستخدمت هذه  2010م، وقد  31 دي�سمرب  ريال �سعودي كما يف  5،928 مليون 

جمموعة ماك�سي�ض �لقاب�سة �ملاليزية و�لتي طرح الحقاً 30% منها لالكتتاب �لعام و�أدرجت بال�سوق �ملالية �ملاليزية.

- �رشكة االت�ساالت ال�سعودية  

مت �حل�سول خالل �لربع �لثالث 2007م على ت�سهيالت متويل على �أ�سا�ض �ملر�بحة من عدة بنوك حملية على �أ�سا�ض معدل �لعائد 

�ملتبادل بني �لبنوك �ملحلية ) �سايبور ( + 0،25 نقطة �أ�سا�ض، مدة �لتمويل 60 �سهر�ً. وتبلغ قيمة �لت�سهيالت �مل�ستخدمة 

كما يف 31 دي�سمرب 2010م مبلغ 6،000 مليون ريال �سعودي. كما مت �حل�سول خالل �لربع �لر�بع 2007م على ت�سهيالت متويل 

على �أ�سا�ض �ملر�بحة من �أحد فروع �مل�سارف �ملحلية مباليزيا على �أ�سا�ض معدل �لعائد �ملتبادل بني �لبنوك �ملاليزية ) كاليبور ( 

+ 0،45 نقطة �أ�سا�ض، مدة �لتمويل 120 �سهر�ً، وتبلغ قيمة �لت�سهيالت �مل�ستخدمة كما يف 31 دي�سمرب 2010م مبلغ 1،688 

مليون ريال �سعودي، و مت �حل�سول يف �أبريل 2008م على ت�سهيالت متويل على �أ�سا�ض �ملر�بحة من عدة بنوك حملية على �أ�سا�ض 

معدل �لعائد �ملتبادل بني �لبنوك �ملحلية ) �سايبور ( + 0،25 نقطة �أ�سا�ض، مدة �لتمويل 120 �سهر�ً، وتبلغ قيمة �لت�سهيالت 

�مل�ستخدمة كما يف 31 دي�سمرب 2010م مبلغ 9،500 مليون ريال �سعودي، و�أي�ساً مت �حل�سول خالل �لربع �لثالث 2010م على 

ت�سهيالت متويل على �أ�سا�ض �ملر�بحة من عدة بنوك حملية على �أ�سا�ض معدل �لعائد �ملتبادل بني �لبنوك �ملحلية ) �سايبور ( + 

0،50 نقطة �أ�سا�ض، مببلغ مليار ريال �سعودي مل يتم ��ستخد�مها حتى نهاية 31دي�سمرب 2010م.

بد�أت �ل�رشكة خالل �لربع �لر�بع من عام 2008م ب�سد�د �الأق�ساط �مل�ستحقة من �لقرو�ض، وبلغت �ملبالغ �مل�سددة حتى 31 

دي�سمرب 2010م  4،874 مليون ريال �سعودي، منها 2،555 مليون ريال �سعودي مت ت�سديدها خالل �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 

2010م.

بيان بقيمة �ملبالغ �لنظامية �مل�ستحقة و�ملدفوعة من قبل �ل�رشكة مع و�سف موجز لها وبيان �أ�سبابها:  

بيان 

ماليني 

الرياالت 

ال�سعودية

ال�سببالو�سف

118الزكاة
ما يتم  �سداده اأو حتميله  على ال�سنة وفقاً الأحكام وقواعد فري�سة 

الزكاة يف اململكة العربية ال�سعودية
متطلب نظامي

15�رشيبة اال�ستقطاع
ما يتم �سداده خالل الفرتة وفقاً لنظام �رشيبة الدخل باململكة 

العربية ال�سعودية على مقاويل ال�رشكة الغري مقيمني
متطلب نظامي

284التاأمينات االجتماعية
ما يتم �سداده اأو حتميله على الفرتة وفقاً الأحكام نظام العمل 

باململكة العربية ال�سعودية
متطلب نظامي

 4,424الر�سوم احلكومية
ما يتم �سداده اأو حتميله على الفرتة وفقاً الأحكام الرتاخي�ش املمنوحة 

لل�رشكة مقابل تقدمي اخلدمة جتارياً ور�سوم ا�ستخدام الطيف الرتددي
متطلب نظامي

5,016اأن�سبة اأرباح

ما يتم �سداده اأو حتميله على الفرتة كتوزيعات اأرباح للحكومة 

واجلهات �سبه احلكومية )�سندوق اال�ستثمارات العامة واملوؤ�س�سة 

العامة للتقاعد واملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية(

متطلب نظامي

 68مدفوعات اأخرى
ما يتم �سداده اأو حتميله على الفرتة كر�سوم لنظام �سداد والتاأ�سريات 

والفيز ورخ�ش �سري املركبات بناء على االأنظمة املعنية بها
متطلب نظامي

اإجمايل امل�ستحق واملدفوع 

اإىل اجلهات احلكومية و�سبه 

احلكومية

9,925
   متثل املبالغ النظامية امل�ستحقة واملدفوعة حلكومة اململكة العربية 

ال�سعودية
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الو�سفال�سبب2010م اجلهة

100،000هيئة ال�سوق املالية

مل يحتو تقرير جمل�ض �الإد�رة �ل�سنوي لعام 2009م  على 

و�سف الأي م�سلحة وحقوق خيار وحقوق �كتتاب تعود الأع�ساء 

جمل�ض �إد�رة �ل�رشكة وكبار �لتنفيذيني

متطلب 

نظامي

 50،000هيئة ال�سوق املالية

مل يحتِو تقرير جمل�ض �الإد�رة �ملرفق بالقو�ئم �ملالية �ل�سنوية 

للعام �ملايل 2009م على �لعقوبة �ملفرو�سة من �لهيئة بتاريخ 

2009/06/28م

متطلب 

نظامي

اإجمايل الغرامات املفرو�سة 

من هيئة ال�سوق املالية
150،000   

• العقوبات واجلزاءات والقيود االحتياطية
يوجد بع�ض �لغر�مات �ملفرو�سة من قبل هيئة �الت�ساالت وتقنية �ملعلومات و�لتي مل تو�فق عليها �ل�رشكة الفتقارها لل�سند 

�ل�رشكة وق�ست  �لتي �سدرت كانت ل�سالح  للنظام. وجميع �الحكام  �ملظامل وفقا  ديو�ن  �لتظلم منها لدى  �لقانوين ومت 

بالغاءها. �أما بقية �لغر�مات �لتي ال تز�ل قيد �لنظر �مام ديو�ن �ملظامل فاإنها مل تاأخذ بعد �سفة �لقطعية.

وخالف ذلك فقد مت خالل عام 2010م فر�ض بع�ض �جلز�ء�ت �لنظامية مببلغ )150( �لف ريال على �ل�رشكة من قبل هيئة �ل�سوق 

�ملالية لعدم �لتز�مها ببع�ض بنود قو�عد �لت�سجيل و�الإدر�ج والئحة حوكمة �ل�رشكات مو�سحه كالتايل:

• املخاطر املحتملة
-خماطر الت�سغيل

ال يخلو �أي قطاع �قت�سادي من خماطر حمتملة، وال�سك �أن هناك بع�ض �ملخاطر �لتي قد تعرت�ض عمل �الت�ساالت �ل�سعودية 

وفقاً لتطور�ت قطاع �الت�ساالت �لذي ي�سهد تطور�ت �رشيعة، وميكن تلخي�ض �أهم �ملخاطر يف ��ستمر�ر دخول مناف�سني جدد 

و�رتفاع حدة �ملناف�سة، و�حلاجة �إىل توفري خدمات متميزة ومتنوعة ذ�ت جودة عالية للعمالء، و�لتطور �لتقني �ل�رشيع �لذي 

�أ�سبح ي�سكل حتدياً لكثري من �ل�رشكات �لعاملة يف قطاع �الت�ساالت، حيث يجب عليها �مل�سارعة بتبني تقنيات جديدة ذ�ت 

تكلفة عالية قد حتتمل خماطر مرتفعة. وال�سك �أن �الت�ساالت �ل�سعودية وعلى م�ستوى �ملجموعة �أخذت ذلك بعني �العتبار 

عند بناء �إ�سرت�تيجياتها “�لريادة”، مبا ي�سمن �ملحافظة على مركزها �لريادي ومكانتها يف �ل�سوق �ملحلية و�لدولية.

-املخاطر املالية

خماطر القيمة العادلة:

هي �ملبلغ �لذي ميكن �أن تتم به مبادلة �أ�سل �أو �سد�د �لتز�م بني �أطر�ف مطلعة ور�غبة يف �لتعامل وب�رشوط تعامل عادلة 

وال نعتقد �أن �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�ملطلوبات �ملالية �خلا�سة باملجموعة تختلف كثري�ً عن قيمتها �لدفرتية �ملو�سحة 

بالقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملرفقة بهذ� �لتقرير.

خماطر معدالت العوائد:

هي خماطر متعددة تتعلق بتاأثري �لتغري�ت يف معدالت �لعو�ئد يف �ل�سوق على �ملركز �ملايل للمجموعة وتدفقاتها �لنقدية. 

وتدير �ملجموعة تدفقها �لنقدي عن طريق مر�قبة �لتوقيت بني �لتدفق �لنقدي �ملح�سل و�لتدفق �لنقدي �مل�ستخدم. ويتم 

��ستثمار �لفائ�ض �لنقدي لزيادة دخل �ملجموعة من �لعو�ئد من خالل �أر�سدة يحتفظ بها كمر�بحة وود�ئع ق�سرية وطويلة 

�الأجل. �إال �أن خماطر معدالت �لعو�ئد يف هذ� �خل�سو�ض ال تعترب جوهرية.

خماطر تغري اأ�سعار ال�رشف: 

هي خماطر �لتغري يف قيمة �الأدو�ت �ملالية ب�سبب �لتغري�ت يف �أ�سعار �رشف �لعمالت �الأجنبية. ونر�قب تقلبات �أ�سعار �رشف 

�لعمالت �الأجنبية و�لدخول يف �تفاقيات حتوط عند �حلاجة، للحد من خماطر تغري �أ�سعار �ل�رشف، كما �أن �لعملة �لر�سمية 

ب�سيط  وبهام�ض  ثابت حالياً  �ملجموعة و�سعره  بها  تتعامل  �لتي  �الأ�سا�سية  �لعملة  �ل�سعودي وهو  �لريال  للمجموعة هي 

مقابل �لدوالر �الأمريكي.

خماطر االئتمان:

هي خماطر عدم قدرة �الأطر�ف �الأخرى على �لوفاء بالتز�ماتها جتاه �ملجموعة مما يوؤدي �إىل تكبد �ملجموعة خل�سارة مالية. وتتكون 

�الأدو�ت �ملالية �لتي قد تعر�ض �ملجموعة ملخاطر تركز �ملديونية ب�سكل رئي�سي من �الأر�سدة �لنقدية وح�سابات �ملدينني. تقوم 

�ملجموعة باإيد�ع �أر�سدتها �لنقدية يف عدد من �ملوؤ�س�سات �ملالية ذ�ت �لقدر�ت �الئتمانية �لعالية وتبا�رش �سيا�سة للحد من 

حجم �أر�سدتها �ملودعة يف كل موؤ�س�سة مالية. وال تعتقد �ملجموعة بوجود خماطر عدم كفاءة كبرية من هذه �ملوؤ�س�سات �ملالية. 

�أنها عر�سة ملخاطر تركز �ملديونية يف ما يتعلق بح�سابات �ملدينني نظر�ً لقاعدة م�سرتكيها �ملتنوعة  وال تعتقد �ملجموعة 

)�سكنية، مهنية، موؤ�س�سات جتارية كربى وموؤ�س�سات عامة( �لتي تعمل يف جماالت عمل متنوعة موزعة على مناطق عديدة.

خماطر ال�سيولة:

هي خماطر تعر�ض �ملجموعة ل�سعوبات يف �حل�سول على �الأمو�ل �لالزمة ملقابلة �اللتز�مات �ملرتبطة باالأدو�ت �ملالية. تد�ر 

�ل�سيولة عن طريق �لتاأكد ب�سكل دوري من توفرها مبقادير كافية ملقابلة �أية �لتز�مات م�ستقبلية. وال تعترب �ملجموعة �أنها 

عر�سة ملخاطر جوهرية متعلقة بال�سيولة. 

• �سيا�سة ال�رشكة يف توزيع االأرباح
تن�ض �ملادة )46( من �لنظام �الأ�سا�سي ل�رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية على توزيع �أرباح �ل�رشكة �ل�سافية �ل�سنوية بعد خ�سم 

جميع �مل�رشوفات �لعمومية و�لتكاليف �الأخرى على �لوجه �الآتي: 

1 - يجنب 10% من �الأرباح �ل�سافية لتكوين �حتياطي نظامي، ويجوز للجمعية �لعامة �لعادية وقف هذ� �لتجنب متى 

بلغ �الحتياطي �ملذكور ن�سف ر�أ�ض �ملال علماً باأن هذ� �الحتياطي قد بلغ �حلد �الأعلى �لنظامي خالل عام 2010م ولذلك 

مت وقف �لتجنيب ونحن نعر�ض هذ� على جمعيتكم �ملوقرة الأخذ مو�فقتكم على �إقر�ر وقف �لتجنيب.

2 - للجمعية �لعامة �لعادية، بناء على �قرت�ح جمل�ض �الإد�رة، �أن جتنب ن�سبة من �الأرباح �ل�سافية لتكوين �حتياطي �تفاقي 

وتخ�سي�سه لغر�ض �أو �أغر��ض معينة.

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

4 - يخ�س�ض بعد ما تقدم ن�سبة مئوية من �لباقي حتددها �جلمعية �لعامة ملكافاأة جمل�ض �الإد�رة على �أال تتجاوز )%0.5( 

)ن�سف يف �ملائة( من �سايف �الأرباح بعد �القتطاعات �ل�سابقة، ويوزع �لباقي بعد ذلك على �مل�ساهمني كح�سة �إ�سافية 

يف �الأرباح مع مر�عاة ما ت�سدره وز�رة �لتجارة من تعليمات يف هذ� �ل�ساأن.

على  توزيعها  �ملقرر  �الأرباح  توزيع  يتم  �أن  على  �ل�سعودية،  �الت�ساالت  ل�رشكة  �الأ�سا�سي  �لنظام  من   )47( �ملادة  تن�ض  كما 

�مل�ساهمني يف �ملكان و�ملو�عيد �لتي يحددها جمل�ض �الإد�رة على �أال يتجاوز موعد توزيع �الأرباح �سهر�ً من تاريخ �إقر�ر �جلمعية 

�لعامة للتوزيع.

يتوقف توزيع �الأرباح على �الأرباح �ملحققة وتدفقات �ل�رشكة �لنقدية و�لتوقعات �مل�ستقبلية لال�ستثمار�ت �لرئي�سة و�ال�ستثمار�ت 

يف �أعمال جديدة مع �الأخذ يف �العتبار �أهمية �ملحافظة على و�سع مايل قوي ملقابلة �أي تغيري�ت يف �لو�سع �لعام �أو �أي تغيري�ت 

هامة يف قطاع �الت�ساالت. وقد �عتادت �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية على �رشف �أرباح ربعية جمزية مقارنًة ب�سايف �الأرباح 

�ملحققة و�سايف �لتدفق �لنقدي. وبالرغم من توقع �ل�رشكة توزيع �أرباح �سنوية ب�سكل ربعي للم�ساهمني، �إال �أنه ال توجد �أية 

�سمانات لتوزيع �الأرباح ب�سكل م�ستمر، كما ال يوجد �سمانات لقيمة �الأرباح �ملوزعة يف كل عام، كما قد تتغري �سيا�سة توزيع 

�الأرباح من وقت الآخر، ويتم توزيع �الأرباح �لنقدية بالريال �ل�سعودي.

• امل�ساهمة يف الناجت الوطني
بلغ �إجمايل م�ساهمة �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية يف �لناجت �ملحلي �لوطني منذ عام 2000م وحتى نهاية �لعام 2010م �أكرث 

من 99 مليار ريال وميثل هذ� �ملبلغ �لر�سوم �حلكومية �ملدفوعة للدولة ون�سيب �لدولة من �الأرباح �ل�سنوية.

ج - التوجهات الإ�شرتاتيجية 

تتطلع �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية للم�ستقبل بحما�ض وتفاوؤل، وتعمل على مو�جهته بو�قعية من خالل �لتخطيط �ل�سليم 

�ملبني على در��سة وحتليل متغري�ت �لبيئة �لد�خلية و�خلارجية، ومتابعة تطور�ت و�جتاهات �سناعة �الت�ساالت �لعاملية، وكذلك 

م�ستجد�ت �ل�سوق �ملحلية و�لعاملية، و�لبيئة �لتنظيمية لذ� تركزت ��سرت�تيجيات  �ل�رشكة �مل�ستقبلية للثالث �سنو�ت �لقادمة 

على �ستة حماور رئي�سة، و�أطلق على هذه �الإ�سرت�تيجيات »�لريادة«، و�لتي ميكن �إيجازها فيما يلي: 

• الريادة يف تقدمي خدمات اجليل اجلديد للنطاق العري�ش
• التمّيز من خالل تقدمي جتربة متكاِملة للعمالء 

• تعزيز الريادة الدولية 
• اال�ستثمار يف راأ�ش املال الب�رشي

• تعزيز املرونة و االأداء املايل  
• تر�سيخ ال�سمعة وال�سمة الرائدة لل�رشكة  
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د – املوارد الب�رشية 

يف �سعي �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية �إىل رفع كفاءة �ملوظفني، وحت�سني �أد�ء �لقوى �لعاملة، وتطوير بيئة �لعمل �لد�خلية، 

ركزت �ل�رشكة على �لرب�مج �لتالية:

- برنامج تدريب وتطوير املوارد الب�رشية

مت عقد نحو �ألف دورة تدريبية ��ستفاد منها �أكرث من ع�رشة �آالف متدرب من موظفي �ل�رشكة.

- برنامج التقاعد املبكر

��ستمر تقدمي برنامج حت�سني �لقوى �لعاملة �لذي يتيح �ملجال �أمام �لر�غبني من �ملوظفني يف ترك �لعمل و�حل�سول على 

مليون ريال. موظف مببلغ وقدره “606”  م�ستحقاتهم �لتقاعدية و��ستفاد منه “800” 

- برنامج قرو�ش املوظفني

ريال.  مليون   ”264“ موظف مببلغ   ”211“ 2010م   و��ستفاد منه خالل عام  �ل�سكنية  �لقرو�ض  برنامج  ��ستمر تنفيذ   

مليون ريال. موظف مببلغ “9”  وبرنامج قرو�ض �ل�سيار�ت و��ستفاد منه خالل �لعام 2010م “39” 

- برنامج �سندوق التكافل االجتماعي

و�لتكافل  و�لتعاون  �الأخوة  �أو��رش  لتنمية  يهدف  و�لذي  �الجتماعي  �لتكافل  ل�سندوق  تبنيها  يف  �ل�رشكة  ��ستمرت 

للم�سرتكني من من�سوبي �ل�رشكة و�مل�ساهمة يف تذليل ما قد يعرت�ض زمالئهم يف �لعمل من �سعوبات معي�سية، 

للم�سرتكني  �ملرجتعة  �حل�سنة  �لقرو�ض  وتقدمي  للم�ستحقني  �ملرجتعة  �ملادية غري  �الإعانات  تقدمي  �ل�سندوق على  ويقوم 

مليون ريال �سعودي يف �ل�سنة �الأوىل من تاأ�سي�ض �ل�سندوق ودعم �سنوي قدره  بالربنامج، و�ساهمت �ل�رشكة مببلغ  “5” 

“2” مليون  ريال �سعودي.

هـ - امل�شوؤولية الجتماعية 

يف �سعي �الت�ساالت �ل�سعودية �إىل م�ساركة �لوطن ق�ساياه وهمومه �الجتماعية و�الإن�سانية كونها جزء ال يتجز�أ من هذ� 

�لوطن �لغايل، وتقدير� منها الأفر�د جمتمعها فقد حر�ست على ��ستمر�ر تنفيذ �لعديد من �لرب�مج �الجتماعية �لتي تهم �أفر�د 

�ملجتمع �أطلقت عليها »بر�مج �لوفاء« وقدمت �نطالقاً من ذلك �لعديد من �ملبادر�ت �الجتماعية �ملتميزة �الأمر �لذي ميزها عن 

غريها من �ل�رشكات �لوطنية. وهو ما توجها للفوز بجائزة �لقيادة يف هذ� �ملجال على م�ستوى �ل�رشق �الأو�سط.

ومتثلت تلك �الأن�سطة و�لرب�مج يف رعاية �ملوهوبني، و�الهتمام بذوي �الحتياجات �خلا�سة، ودعم �جلانب �ل�سحي باململكة �لعربية 

�ل�سعودية، و�لعناية بخدمة �سيوف �لرحمن، وتاأهيل �ل�سباب يف �لعديد من �ملجاالت �لعلمية و�لفنية و�لثقافية �ملتو�ئمة مع 

روح �لع�رش، ورعاية �الأيتام، ورعاية وتبني �لعديد من �مللتقيات و�ملوؤمتر�ت �لثقافية و�ل�سحية و�لدينية و�لتوعوية.

فجاء برنامج �لوفاء �ل�سحي وبرزت ن�ساطاته يف رعاية �لعديد من �لفعاليات و�ملوؤمتر�ت يف �ملجال �ل�سحي.  كما �ساهمت 

�ل�رشكة يف بناء وجتهيز �لعديد من �ملر�كز �ل�سحية �الأولية يف �ملناطق ذ�ت �حلاجة من �ملناطق و�لقرى �لنائية،  كما رعت 

و�لرب�مج  �ل�سحية  �لتثقيفية  �حلمالت  من  �لعديد  �ل�سعودية  �الت�ساالت 

ورعاية  �الإعاقة،  مبر�سى  و�لعناية  �لعيون  طب  موؤمتر  منها  �لدولية.  و�ملوؤمتر�ت 

�حلركة  فرط  مب�سكلة  و�الهتمام  �ملخدر�ت،  باأ�رش�ر  و�لتعريف  �لكلى،  مر�سى 

على  �مل�سلحة  �لقو�ت  من  للم�سابني  بالدم  للتربع  وحمالت  �النتباه،  وت�ستت 

حتتوي  �لتي  �لغذ�ئية  �ل�سالل  وتقدمي  �حلبيبة  ململكتنا  �لغالية  �جلنوبية  �حلدود 

على كافة �مل�ستلزمات �لغذ�ئية للمت�رشرين من هذه �الأحد�ث.

�أهم �لرب�مج �لتي  لرب�مج �لوفاء و�سمن  وجاءت �لرب�مج �لدينية تتويجاً مهماً 

الإفطار  �لرحمن”  “مو�ئد  حملة  برعاية  ��ستمر�رها  �هتمامها  �ل�رشكة  توليها 

�ل�سائمني، كما تبنت �لعديد من �لفعاليات و�مللتقيات �لدينية منها “ملتقى 

�لعربية  �ململكة  د�خل  �ملهمة  �لدينية  �مللتقيات  �أبرز  من  يعد  �لذي  �أمة”  خري 

عرب  دينياً  توعيتهم  جمال  يف  مبن�سوبيها  �هتمامها  �إىل  �إ�سافة  �ل�سعودية، 

��ست�سافة �لعديد من �أ�سحاب �لف�سيلة �لعلماء و�لدعاة.

من خالل   كما �أطلقت �ل�رشكة �لربنامج �لرتبوي �لثقايف �الجتماعي “قدوتي” 

برنامج �جتماعي تفاعلي  ، وهو   www.Qudwaty.com �لربنامج  �إطالق موقع 

�حلقوق  على  “�ملعاو�سة  ندوة  �ل�سعودية  �الت�ساالت  رعت  كما  و�سلم،  عليه  �لله  �سلى  �لكرمي  قيم �لر�سول  من  منطلق 

�لتي نظمها موقع �لفقه �الإ�سالمي بالتعاون مع �لهيئة �الإ�سالمية لالقت�ساد و�لتمويل. و�اللتز�مات وتطبيقاتها �ملعا�رشة” 

ويف �إطار �مل�سوؤولية �الجتماعية لل�رشكة جاءت �لرب�مج �لتعليمية �لتي ت�سمنت �لعديد من �لفعاليات و�الأن�سطة �لتعليمية 

حيث ي�رشت  ومن �أبرزها تبني بر�مج �لطالب �ملوهوبني مبنطقة �لباحة، كما �أطلقت �الت�ساالت �ل�سعودية خدمة “فيتامني” 

لهم هذه �خلدمة �لدر��سة و�الإطالع بطريقة تفاعلية جذ�بة تعتمد تقنية “ثالثية �الأبعاد” بو�سائل تعليمية �سمعية وب�رشية 

مبا يف ذلك �ل�سور و�لر�سوم �ملتحركة.

 كما تبنت �الت�ساالت �ل�سعودية ر�سميا �أن�سطة وحدة �لتدريب و�لتوظيف بكلية �إد�رة �الأعمال للبنات بجامعة �مللك �سعود، 

وتهدف تلك �لوحدة �إىل تاأهيل �لطالبات و�خلريجات باإك�سابهن �ملهار�ت �ل�رشورية للح�سول على فر�ض عمل. 

ودعما من �الت�ساالت �ل�سعودية للحركة �لتعليمية و�جلمعيات �خلريية، قامت بتنفيذ جمموعة من �لرب�مج �لتدريبية و�لتاأهيلية 

لل�سباب �ل�سعودي يف جماالت مهنية ملن�ساآت �لقطاع �خلا�ض، ورعت �لعديد من �لفعاليات �لتعليمية منها معر�ض �لتعليم 

عن بعد يف �لق�سيم، وكر�سي �لبحث �لعلمي لدعم �لباحثني يف �ملجاالت �لعلمية �ملهمة �لتي تخدم �ملجتمع يف عدد من 

�جلامعات �ل�سعودية، و�للقاء �لر�بع لطالب �لدر��سات �لعليا �لذي نظمته عمادة �لدر��سات �لعليا بجامعة �مللك فهد للبرتول 

و�ملعادن، كما رعت “يوم �الأبحاث” �لذي �أطلقته جامعة �الأمري �سلطان، و رعت �ي�ساً �حلفل �لذي نظمته جمعية جود �لن�سائية 

�خلريية لتكرمي �ملتفوقني  و�ملتفوقات من �الأيتام و�أبناء �أ�رش �جلمعية للعام �لدر��سي 1431م.

�أما يف جمال بر�جمها �لثقافية لتوعية �أفر�د �ملجتمع، وتو�سيع مد�رك �ل�سباب و�لرقي مب�ستو�هم �ملعريف فقد نفذت �الت�ساالت 

�ل�سعودية �لعديد من �الأن�سطة �لثقافية، من �أهمها تبني م�سابقة �أوملبياد �لريا�سيات باململكة �لعربية �ل�سعودية، ونفذت 

باململكة  و�مل�رشفني  و�ملعلمات  للمعلمني  و�لريا�سيات  �لعلوم  وتدري�ض  تعلم  و��سرت�تيجيات  �أ�ساليب  تطوير  برنامج  كذلك 

“متكني  ورعاية منتدى  �ل�سغرية،  �مل�ساريع  �لثانية الإعد�د خطط عمل  �لوطنية  �ملناف�سة  برنامج  وتبنت  �ل�سعودية،  �لعربية 

باالإ�سافة �إىل رعاية عدد من �لرب�مج �لف�سائية �لهادفة كربنامج “�إيجابيون”  �سيد�ت �الأعمال يف �لقطاع �ملايل و�مل�رشيف” 

ح�رشياً موجهاً لفئة ذوي �الحتياجات  �لتلفزيوين �لذي يهدف �إىل بناء �ل�سخ�سية �الإيجابية يف �حلياة، وبرنامج “�ساعة لهم” 

�خلا�سة.

وياأتي يف �إطار دورها �الإيجابي يف جمال �مل�سوؤولية �الجتماعية بر�مج “�لوفاء �الجتماعي” �لذي جتلى يف �لعديد من �لفعاليات 

�أبرزها ملتقى �لربوة بالريا�ض و�لذي جتاوزت فعالياته �ألف فعالية وبرنامج، �إ�سافة �إىل عدد كبري من �ملحا�رش�ت  �ملهمة من 

“خطو�ت  بعنو�ن  �ملنعقد  �لن�سائي   6 �إبد�ع  وملتقى  �ملخت�سني،  و�الأكادمييني  �لعلماء  من  نخبة  بها  �سارك  �لتي  و�لندو�ت 

زو�ج جماعي لذوي  ثاين  �لزو�ج �جلماعية، ومنها  �لعديد من �حتفاالت  �لقيادية”، كما �ساركت يف  �لفتاة  لبناء  �إ�سرت�تيجية 

�الحتياجات �خلا�سة “�ملعاقني حركياً”، كما رعت �الحتفال باليوم �لعاملي لالإعاقة خدمة للمعاقني، ومهرجان �الأ�سبوع �لعربي 

�لد�ئمة  و�إ�سهاماتها  لدعمها  �إ�سافة  باملجتمع،  �الأبوين”  “جمهويل  �الأيتام  دمج  برنامج  ودعمت  و�لثالثني،  �خلام�ض  لل�سم 

للجمعية �خلريية لرعاية �الأيتام مبنطقة �لريا�ض “�إن�سان”، و�لتي من �أبرزها تقدمي مز�د �الأرقام �ملميزة �لذي يعود ريعه ل�سالح 

�جلمعية، ورعايتها �لفاعلة ملهرجان بريدة للتمور.

ويف جمال �لوفاء �لريا�سي رعت �الت�ساالت �ل�سعودية عدد من �أندية �لدوري �ملمتاز �ل�سعودي يف كرة �لقدم، كما رعت �لعديد 

من �الأن�سطة �لريا�سية �لوطنية كرعاية �الحتاد �ل�سعودي لكرة �ل�سلة، ورعاية ر�يل حائل �هتماماً منها بفئة �ل�سباب، و�ل�رشكة 

يف كل �أعمالها �الإن�سانية �أو �خلدمية تاأخذ مـن �ملو�طن حمور�ً تتمركز حوله، وتُلبي �حتياجاته طمعاً يف ك�سب ثقته.

و - خدمة حجاج بيت الله احلرام 

لقد جنحت �ل�رشكة خالل مو�سم �حلج لعام 1431هـ كغريه من �الأعو�م �ل�سابقة يف �لقدرة على ��ستيعاب �الرتفاع �لكبري 

يف حجم �حلركة لكافة خدماتها، وخدمات �لنقل و�لعبور، و�خلدمات �ملعلوماتية 

باأد�ء متميز، وجندت طاقاتها �لب�رشية و�لفنية كافة ملو��سلة ريادتها يف خدمة 

�ملقد�سة  �مل�ساعر  �لرحمن يف  �سيوف  وربط  �لعظيمة،  �لدينية  �ل�سعرية  هذه 

ذ�ت  تو��سلية  تقدمي خدمات  بذويهم من خالل  �ملنورة  و�ملدينة  �ملكرمة  ومكة 

كفاءة عالية �مل�ستوى، حيث و�سعت و�أعادت بع�ض �لت�ساميم ملالئمة �لتغري�ت 

�لتي تتم ب�سكل م�ستمر يف مناطق �حلرم و�مل�ساعر ملو�كبة �أعمال تو�سعة �حلرم 

و�أدو�ر �جلمر�ت وقطار �حلرمني و�لتي تتطلب �إعادة ت�سميم �ل�سبكة وتو�سعتها 

ب�سكل دوري وم�ستمر ، وكذ� �الأمر بالن�سبة للمنطقة �ملركزية باملدينة �ملنورة.

 وك�سفت �الإح�ساء�ت �لتي ر�سدت يف فرتة ذروة مو�سم �حلج عن ت�سجيل �أرقام 

قيا�سية حلركة �الت�ساالت مل ت�سجل يف �الأعو�م �ل�سابقة ، فقد بلغت مكاملات 

�جلو�ل �لد�خلية خالل 6 �أيام من مو�سم �حلج لعام 1431هـ �أكرث من  2،4 مليار 

مكاملة، و�رتفع حجم �ملكاملات �لدولية �إىل ما يزيد عن 602 مليون مكاملة دولية، 

وبلغ عدد �لر�سائل �لتي نفذها عمالء �ل�رشكة خالل فرتة �حلج �أكرث من 960 مليون 

ر�سـالة ق�سرية و 45 مليون ر�سالة و�سـائط، كما ز�د حجم �لبيانات �لتي مت نقلها خالل مو�سم �حلج على 6،2 �ألف تري� بايت،   

»مت تنفيذ �لعديد من �الأن�سطة و�لرب�مج 

و�الهتمام  �ملوهوبني،  لرعاية  �الإجتماعية 

�جلانب  ودعم  �خلا�سة،  �الحتياجات  بذوي 

بخدمة  و�لعناية  باململكة،  �ل�سحي 

يف  �ل�سباب  وتاأهيل  �لرحمن،  �سيوف 

و�لفنية  �لعلمية  �ملجاالت  من  �لعديد 

و�لثقافية �ملتو�ئمة مع روح �لع�رش، ورعاية 

�الأيتام، ورعاية وتبني �لعديد من �مللتقيات 

و�لدينية  و�ل�سحية  �لثقافية  و�ملوؤمتر�ت 

و�لتوعوية«

 6 خالل  �لد�خلية  �جلو�ل  مكاملات  »بلغت 

�أكرث من 2،4 مليار  1431هـ  �أيام من حج 

مكاملة، و�رتفع حجم �ملكاملات �لدولية �إىل 

ما يزيد عن 602 مليون مكاملة دولية، وبلغ 

عدد �لر�سائل �لتي نفذها عمالء �ل�رشكة 

خالل فرتة �حلج �أكرث من 960مليون ر�سالة 

كما  و�سائط،  ر�سالة  مليون  و45  ق�سرية 

ز�د حجم �لبيانات �لتي مت نقلها خالل حج 

هذ� �لعام على 6،2 �ألف تري� بايت«
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وبلغ عدد �لعمالء �لذين متت خدمتهم يف �ملنطقة �ملركزية للحرم �ملكي �ل�رشيف، 

مليون   2،3 من  �أكرث  �لعام  نف�ض  خالل  و�خلارج  �لد�خل  من  �ملقد�سة  و�مل�ساعر 

عميل، حيث و�سلت �لطاقة �ال�ستيعابية ل�سبكة �حلرم و�مل�ساعر هذ� �لعام �إىل 

ما يفوق 7،8 مليون عميل.

وقد �أ�سهمت �الت�ساالت �ل�سعودية من خالل �أكرب مركز �إد�رة ت�سغيل و�سيانة 

متكامل باملنطقة مبجمع �ل�رشكة بالريا�ض يف �إجناح مو�سم �حلج كونه ي�سم حتت �سقف و�حد بيئة عمل متميزة من حيث 

�ملر�قبة،  �ملركز بها موؤخر� ونظم  تزويد  �لتي مت  �لعمالقة  �ل�سا�سات �جلد�رية  و�لدعم من خالل  و�لتحليل،  و�ملتابعة،  �ملر�قبة، 

و�لتحكم، و�لتحليل �لفوري ملوؤ�رش�ت �الأد�ء �لفورية، �إ�سافة �إىل دعم �ملركز باخلدمات �للوج�ستية على �أحدث م�ستوى لتقدمي 

منظومة �لت�سغيل و�ل�سيانة، وحتليل �الأد�ء بكافة م�ستوياتها يف مكان وحتت �سقف و�حد على مد�ر 24 �ساعة، مما �نعك�ض 

على �ن�سيابية �لعمل �أثناء �لطو�رئ، و�رشعة تقدمي �لدعم على �أعلى م�ستوياته عند �حلاجة، و�نعك�ض بدوره على جودة �خلدمة 

رغم زيادة �حلركة وزيادة عدد �لعمالء، وكان لذلك دور �إيجابي يف مو�جهة �لظروف �جلوية �لتي �ساحبت �حلج، وعدم �لتاأثر بتلك 

�لتغري�ت �ملناخية، كما يقوم �ملركز باالت�سال �ملبا�رش مبر�كز �لعناية بالعمالء و�لتن�سيق معهم ومتابعة بالغات �لعمالء ب�سكل 

�الت�ساالت  د�أبت  و��ستباقي. كما  فوري  ب�سكل  �ل�رشكة  �أد�ء خدمات  �لعمالء عن  ر�سا  ومعرفة م�ستوى  للتاأكد  وفوري  �آيل 

�ل�سعودية على �مل�ساركة �لفاعلة يف مو�سم �حلج وخدمة �سيوف �لرحمن من كل عام، وذلك مبا تقدمه من خدمات �إن�سانية 

ومبادر�ت �إيجابية يف خدمة �حلجيج وتوعيتهم دينياً و�سحياً وثقافياً �إ�سافة �إىل �الأعمال �خلريية �لتي تقدمها لهم جت�سيد�ً 

�لتي نفذتها توزيع �لعديد من �لهد�يا  �ملبارك، ومن تلك �ملهام  ملبد�أ �مل�سوؤولية �الجتماعية بكافة �سورها يف هذ� �ملو�سم 

على �حلجاج باأكرث من مليون ومائتني �ألف هدية، �إ�سافة �إىل توزيع ون�رش �لكتيبات باللغات �ملختلفة وتعريف �حلجاج باخلدمات 

�ملتنوعة �لتي تقدمها �ل�رشكة.

ثانيًا : مجلس إدارة الشركة 

• تكوين املجل�ش وت�سنيف اأع�سائه
�إد�رة �ل�رشكة بت�سعة  �أع�ساء جمل�ض  حددت �ملادة �ل�سابعة ع�رش من �لنظام �الأ�سا�سي ل�رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية عدد 

�أع�ساء، وهو ما يتو�فق مع �لفقرة )�أ( من �ملادة �لثانية ع�رشة من الئحة حوكمة �ل�رشكات �ل�سعودية �ال�سرت�سادية �ل�سادرة من 

هيئة �ل�سوق �ملالية بقر�رها رقم 1-212-2006 وتاريخ 1427/10/21هـ �ملو�فق 2006/11/12م بخ�سو�ض عدد �الأع�ساء، وقد 

مت يف �لعام �ملايل 2009م �نتخاب جمل�ض �إد�رة جديد للدورة �لر�بعة وتنتهي �لدورة يف عام 2012م، ويبني �جلدول �لتايل قائمة 

باأ�سماء �أع�ساء جمل�ض �إد�رة �ل�رشكة، وت�سنيفهم، وع�سويتهم يف جمال�ض �الإد�رة يف �ل�رشكات �مل�ساهمة �الأخرى: 

ل�سبكة  �ال�ستيعابية  �لطاقة  »و�سلت 

�حلرم و�مل�ساعر هذ� �لعام �إىل ما يفوق 7،8 

مليون عميل«

ع�سوية جمال�ش االإدارة االأخرىاال�سمم

ت�سنيف الع�سوية

تنفيذي
غري 

تنفيذي
م�ستقل

غري 

م�ستقل

1

معايل الدكتور / حممد بن �سليمان اجلا�رش

رئي�ش جمل�ش االإدارة ورئي�ش اللجنة 

التنفيذية 

√√ال يوجد

2

معايل االأ�ستاذ / حممد بن عبد الله اخلرا�سي

نائب رئي�ش جمل�ش االإدارة ورئي�ش جلنة 

الرت�سيحات واملكافاآت وع�سو اللجنة 

التنفيذية

•املجموعة ال�سعودية  	
لالأبحاث والت�سويق

•املجموعة ال�سعودية  	
لال�ستثمار ال�سناعي

•�رشكة التعدين ال�سعودية  	
)معادن(

√√

3

�سعادة الدكتور / حمد بن �سليمان 

الق�سومي

ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 

√√ال يوجد

4

�سعادة االأ�ستاذ / حممد بن �سالح الدهام

ع�سو اللجنة التنفيذية وع�سو جلنة 

اال�ستثمار

•�رشكة ال�سعودية للقطارات  	
احلديدية

) �سار (

•�رشكة العلم الأمن  	
املعلومات

√√

5

�سعادة االأ�ستاذ / اإبراهيم بن علي احل�سن

√√ال يوجدع�سو اللجنة التنفيذية 

6

�سعادة االأ�ستاذ / عبد العزيز بن هبدان 

الهبدان

ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

وع�سو جلنة املراجعة

•البنك ال�سعودي الفرن�سي 	
•�رشكة اليانز ال�سعودي  	

الفرن�سي للتاأمني التعاوين

√√

7

�سعادة املهند�ش / حممد بن عمران العمران

رئي�ش جلنة اال�ستثمار وع�سو اللجنة 

التنفيذية 

•�رشكة الراجحي للتاأمني  	
التعاوين

•البنك ال�سعودي الربيطاين 	
•�رشكة �سعودي اوريك�ش  	

للتاأجري التمويلي

•كريدت �سوي�ش ال�سعودية  	

√√

8

�سعادة االأ�ستاذ/عبد الرحمن بن عبد العزيز 

مازي

ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وع�سو 

جلنة اال�ستثمار

•�رشكة اال�ستثمارات التقنية 	
•�رشكة �سرييتل موبايل  	

تليكوم

•�رشكة فيتل القاب�سة 	

√√

9

�سعادة االأ�ستاذ / خالد بن عبد الرحمن 

الراجحي

رئي�ش جلنة املراجعة وع�سو جلنة اال�ستثمار 

•بنك البالد 	
•�رشكة اال�سمنت ال�سعودية 	
•ال�رشكة ال�سعودية للتاأمني  	

التعاوين )والء(

√√
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جلنة اال�ستثمار

رئي�ساً�سعادة املهند�ش حممد بن عمران العمران 1

ً�سعادة االأ�ستاذ حممد بن �سالح الدهام 2 ع�سوا

ً�سعادة االأ�ستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز مازي 3 ع�سوا

ً�سعادة االأ�ستاذ خالد بن عبد الرحمن الراجحي 4 ع�سوا

وتخت�ض �للجنة مبر�جعة �سيا�سة �ال�ستثمار�ت �الإ�سرت�تيجيه لل�رشكة وفق ��سرت�تيجيات �ل�رشكة، كما تقوم �للجنة مبر�جعة ودر��سة فر�ض 

�ال�ستثمار �الإ�سرت�تيجيه و�لتو�سية باملنا�سب منها، وقد عقدت �للجنة )ت�سعة �جتماعات( خالل عام 2010م.

                                       

                                          

                                                   عدد االجتماعات                              

ا�سم الع�سو 

جمل�ش 

االإدارة

) 14 (

اللجنة 

التنفيذية

) 4 (

جلنة 

الرت�سيحات 

واملكافاآت

) 7  (

جلنة 

املراجعة

) 12  (

جلنة 

اال�ستثمار

)9 (

12معايل الدكتور / حممد بن �سليمان اجلا�رش
4

14معايل االأ�ستاذ / حممد بن عبد الله اخلرا�سي
4

7

14�سعادة االأ�ستاذ / حممد بن �سالح الدهام 
47

12�سعادة االأ�ستاذ / اإبراهيم بن علي احل�سن 
4

137�سعادة الدكتور / حمد بن �سليمان الق�سومي

14712�سعادة االأ�ستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان

113�سعادة املهند�ش / حممد بن عمران العمران
9

146�سعادة االأ�ستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز مازي
8

1411�سعادة االأ�ستاذ / خالد بن عبد الرحمن الراجحي
8

• جلان املجل�ش
وفقاً لالأئحة حوكمة �ل�رشكة �ملعتمد يف فرب�ير 2005م ي�سكل �ملجل�ض �للجان �لتي يرى منا�سبتها للعمل يف �ملجاالت �لتي 

��سرت�تيجيات  �ملجاالت  هذه  وت�سمل  م�ستقل  نحو  على  فيها  �ملجل�ض  نظر  ويتطلب  معينة،  م�سالح  ت�سارب  فيها  يوجد 

من  �أدنى  حد  هناك  يكون  �أن  يجب  كما  و�لتنفيذيني  �الأع�ساء  مكافاآت  للمجل�ض،  ع�سو  تر�سيح  �ملالية،  �لتقارير  �ل�رشكة، 

�الأع�ساء �مل�ستقلني يف ع�سوية �للجان �ملنبثقة من �ملجل�ض وير�عى عند ت�سكيل �للجان حتديد م�سوؤولياتها، و�إجر�ء�ت عملها 

من قبل �ملجل�ض كتابة، و�إ�سد�ر �لقر�ر �لالزم بذلك، وتعريف ذوي �لعالقة بها على نحو منا�سب. 

وقد مت ت�سكيل جلان �ملجل�ض للدورة  �حلالية )�لر�بعة( على �لنحو �لتايل:

اللجنة التنفيذية

رئي�ساًمعايل الدكتور حممد بن �سليمان اجلا�رش 1

ًمعايل االأ�ستاذ حممد بن عبد الله اخلرا�سي 2 ع�سوا

ً�سعادة االأ�ستاذ حممد بن �سالح الدهام 3 ع�سوا

ً�سعادة االأ�ستاذ اإبراهيم بن علي احل�سن 4 ع�سوا

ً�سعادة املهند�ش حممد بن عمران العمران 5 ع�سوا

وتخت�ض �للجنة �لتنفيذية مبر�جعة �الإ�سرت�تيجيات و�الأعمال �ملحلية و�لدولية لل�رشكة يف جماالت �لعمل �الأ�سا�سية وغري �الأ�سا�سية، و�ملو�فقة 

عليها بح�سب �ل�سالحيات �ملنوطة بها و�ملحددة من قبل جمل�ض �الإد�رة، وقد عقدت �للجنة )�أربعة �جتماعات( خالل عام 2010م.

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

رئي�ساًمعايل االأ�ستاذ حممد بن عبد الله اخلرا�سي 1

ً�سعادة الدكتور حمد بن �سليمان الق�سومي 2 ع�سوا

ً�سعادة االأ�ستاذ عبد العزيز بن هبدان الهبدان 3 ع�سوا

ً�سعادة االأ�ستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز مازي 4 ع�سوا

وتخت�ض �للجنة مبر�جعة عملية ت�سميم �آلية �لت�سغيل �ملالئمة و�مل�سادقة عليها و�إقر�رها وو�سع ومر�جعة هيكل �لرو�تب مبا يتنا�سب 

مع معايري وتطور�ت �ل�سوق، وتطبيقها تطبيقاً عادالً مبا يوؤّمن �حلو�فز �لالزمة لالإد�رة و�ملوظفني للقيام بالدور �ملطلوب، ومر�جعة هيكل 

جمل�ض �الإد�رة ورفع �لتو�سيات ملجل�ض �الإد�رة ب�ساأن �لتغيري�ت �لتي ميكن �إجر�ءها، وكذلك مر�جعة �سيا�سة �ملميز�ت و�لتعوي�سات ملجل�ض 

�الإد�رة و�مل�سادقة عليها متهيد�ً الإحالتها �إىل جمل�ض �الإد�رة، وقد عقدت �للجنة )�سبعة �جتماعات( خالل عام 2010م.

 جلنة املراجعة

رئي�ساً�سعادة االأ�ستاذ خالد بن عبد الرحمن الراجحي 1

ً�سعادة االأ�ستاذ عبد العزيز بن هبدان الهبدان 2 ع�سوا

ً�سعادة االأ�ستاذ عبد العزيز بن اإبراهيم العمر3 ع�سوا

ً�سعادة الدكتور اأحمد بن عبد الله املغام�ش4 ع�سوا

وتخت�ض �للجنة مبر�جعة �ل�سيا�سات و�الإجر�ء�ت �ملالية و�الإد�رية لل�رشكة، و�إجر�ء�ت �إعد�د �لتقارير �ملالية وخمرجاتها، كما تقوم �للجنة 

دورية ومنتظمة، ومبا ميكن من تقومي كفاءة وفاعلية  �الأعمال ب�سورة  �لد�خلية، وغريها من  �ملر�جعة  تقارير ومالحظات  باالطالع على 

�الأن�سطة �لرقابية و�إد�رة �ملخاطر يف �ل�رشكة، وقد عقدت �للجنة )�إثنا ع�رش �جتماعاً( خالل عام 2010م.

• م�ساركة االأع�ساء يف اجتماعات املجل�ش واللجان
يبني �جلدول �لتايل عدد �جتماعات جمل�ض �الإد�رة للدورة �لر�بعة، و�للجان �ملنبثقة عنه، وح�سور �الأع�ساء لتلك �الجتماعات 

خالل �لعام 2010م:

ويعزى عدم ح�سور بع�ض �الأع�ساء لبع�ض �جتماعات �ملجل�ض و�للجان لظروف خا�سة �أو ب�سبب �سفر خارج �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية.
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رقم املادة وفق الئحة حوكمة ال�رشكاتم
مت 

االلتزام

التزام 

جزئي 

مل يتم 

االلتزام
ال�رشح 

*الثالثة:  احلقوق العامة للم�ساهمني1

الرابعة:  ت�سهيل ممار�سة امل�ساهمني حلقوقهم 2

وح�سولهم على املعلومات
*

اخلام�سة:  حقوق امل�ساهمني املتعلقة باجتماع 3

اجلمعية العامة
*

ال�ساد�سة: حقوق الت�سويت4

*
طبق عدا بند: الت�سويت الرتاكمي، 

حيث ترى ال�رشكة االكتفاء بالت�سويت 

العادي يف الفرتة احلالية.

*ال�سابعة:  حقوق امل�ساهمني يف اأرباح االأ�سهم5

الثامنة: ال�سيا�سات واالإجراءات املتعلقة 6

باالإف�ساح
*

*التا�سعة: االإف�ساح يف تقرير جمل�ش االإدارة7

*العا�رشة: الوظائف االأ�سا�سية ملجل�ش االإدارة8

*احلادية ع�رش: م�سوؤوليات جمل�ش االإدارة9

*الثانية ع�رش: تكوين جمل�ش االإدارة10

*الثالثة ع�رش:  جلان جمل�ش االإدارة وا�ستقالليتها 11

*الرابعة ع�رش: جلنة املراجعة12

*اخلام�سة ع�رش: جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 13

ال�ساد�سة ع�رش: اجتماعات جمل�ش االإدارة وجدول 14

االأعمال
*

ال�سابعة ع�رش: مكافاآت اأع�ساء جمل�ش االإدارة 15

وتعوي�ساتهم 
*

*الثامنة ع�رش: تعار�ش امل�سالح يف جمل�ش االإدارة16

ا�سم الع�سو
امللكية يف بداية 

العام
امللكية يف نهاية العام

ن�سبة التغري 

خالل العام

330.140330.1400معايل الدكتور / حممد بن �سليمان اجلا�رش

0ال يوجدال يوجدمعايل االأ�ستاذ / حممد بن عبد الله اخلرا�سي

0ال يوجدال يوجد�سعادة االأ�ستاذ / حممد بن �سالح الدهام

)100%(ال يوجد3.000�سعادة االأ�ستاذ / اإبراهيم بن علي احل�سن

5465460�سعادة الدكتور / حمد بن �سليمان الق�سومي

1.0001.0000�سعادة االأ�ستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان

713.666713.6660�سعادة املهند�ش / حممد بن عمران العمران

2 %50.00051.000�سعادة االأ�ستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز مازي

)42%(11.399.9986.620.485�سعادة االأ�ستاذ / خالد بن عبد الرحمن الراجحي

• م�سالح اأع�ساء جمل�ش االإدارة
�أو لنائب �لرئي�ض  �أو للرئي�ض �لتنفيذي،  �أو عقود فيها م�سلحة جوهرية الأع�ساء جمل�ض �الإد�رة،  �أعمال  �أية  مل تربم �ل�رشكة 

لقطاع �ملالية، �أو الأي �سخ�ض ذي عالقة بهم.

ملكية �أع�ساء جمل�ض �الإد�رة )�لطبيعيني(، و�أزو�جهم و�أوالدهم �لق�رش 

ملكية كبار �لتنفيذيني، و�أزو�جهم و�أوالدهم �لق�رش 

املن�سبا�سم الع�سو
امللكية يف بداية 

العام 2010م

امللكية يف نهاية 

العام 2010م

ن�سبة التغري خالل 

العام 2010م

0ال يوجدال يوجدالرئي�ش التنفيذي �سعود بن ماجد الدوي�ش

8.0008.0000نائب الرئي�ش لقطاع اخلدمات امل�سرتكةعمر بن حممد الرتكي   

18%7.2018.501نائب الرئي�ش لقطاع تقنية املعلوماتعمر بن عبدالله النعماين 

0ال يوجدال يوجدنائب الرئي�ش خلدمات قطاع االأفرادجميل بن عبدالله امللحم

1.0001.0000نائب الرئي�ش لقطاع النواقل وامل�سغلني�سعد بن احمد دمياطي 

1.2731.2730نائب الرئي�ش لل�سوؤون اال�سرتاتيجيةخالد بن عبدالرحمن اجلا�رش

11.33311.3330نائب الرئي�ش لقطاع ال�سبكةزياد بن ثامر  العتيبي

0ال يوجدال يوجدنائب الرئي�ش لقطاع املاليةاأمني بن فهد ال�سدي

10%3.0003.300نائب الرئي�ش لراأ�ش املال الب�رشي�سالح بن حممد الزامل

0ال يوجدال يوجدنائب الرئي�ش خلدمات قطاع االأعمال�سمري بن ا�سعد  متبويل

2.9332.9330نائب الرئي�ش لقطاع ال�سوؤون التنظيميةحمود بن حممد الق�سري

0ال يوجدال يوجدنائب الرئي�ش خلدمات القطاع ال�سكني�سعد بن ظافر  القحطاين 

0ال يوجدال يوجدالرئي�ش التنفيذي للعمليات الدوليةغ�سان ح�سباين 

• حوكمة ال�رشكة
�عتمدت �ل�رشكة نظام توجيه �ل�رشكة ومر�قبتها )حوكمة �ل�رشكة( يف �سهر ذي �حلجة من عام 1426هـ  �ملو�فق فرب�ير من 

 تغطي ُجل مو�د نظام حوكمة �ل�رشكات �ل�سادر من قبل هيئة �ل�سوق 
ً
�إحدى وثالثني مبد�أ عام 2005م، ويتكون �لنظام من 

�ملالية يف عام 2006م، وكذلك �لعديد من �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية يف �أنظمة �حلوكمة، ومبا ال يتعار�ض مع �الأنظمة و�لقو�عد 

�ل�سادرة من �جلهات ذ�ت �لعالقة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. كما �أن �ل�رشكة قد �عتمدت �سيا�سة مكتوبة لالإف�ساح حتدد 

ما يجب �الإف�ساح عنه، ومتى، وكيف، و�مل�سوؤول عنه، وقد مت ن�رشها يف موقع �ل�رشكة �اللكرتوين. وبذلك تكون �ل�رشكة قد �أوفت 

مبتطلبات الئحة حوكمة �ل�رشكات �ل�سعودية �ال�سرت�سادية �ل�سادرة من قبل هيئة �ل�سوق �ملالية بقر�رها رقم 2006-212-1 

وتاريخ 1427/10/21هـ �ملو�فق 2006/11/12م من حيث عدد �للجان، وتكوينها، و��ستقاللية �أع�سائها، و�لعديد من مو�د �لنظام 

�الأخرى. ويبني �جلدول �لتايل تف�سيالً ملدى �لتز�م �ل�رشكة بالئحة حوكمة �ل�رشكات �ل�سعودية �ل�سادرة من هيئة �ل�سوق �ملالية: 
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البيان

اإجمايل

التوزيع

)ماليني 

الرياالت(

ن�سيب 

ال�سهم

)ريال(

تاريخ التوزيعتاريخ اال�ستحقاقتاريخ االإعالن

10 مايو 282010 اأبريل 192010 اأبريل 1,5000.752010توزيعات نقدية عن الربع االأول 2010م

11 اأغ�سط�ش 282010 يوليو 202010 يوليو 1,5000.752010توزيعات نقدية عن الربع الثاين 2010م

24 نوفمرب 272010 اأكتوبر 192010 اأكتوبر 1,5000.752010توزيعات نقدية عن الربع الثالث 2010م

28ً مار�ش 192011 يناير 1,5000.752011توزيعات نقدية عن الربع الرابع 2010م يحدد الحقا

اإجمايل التوزيعات
6.0003    

البيان 
اأع�ساء املجل�ش 

التنفيذيني

اأع�ساء املجل�ش غري 

التنفيذيني/ امل�ستقلني

اأكرب خم�سة تنفيذيني يف ال�رشكة مبا فيهم 

الرئي�ش التنفيذي ونائب الرئي�ش لقطاع املالية

897.0009,112,083-الرواتب والبدالت

3.240.0004,813,928-املكافاآت الدورية وال�سنوية

4.137.00013,926,011-االإجمايل

• الرقابة الداخلية
يقر جمل�ض �إد�رة �ل�رشكة باأنه مت �إعد�د �سجالت �حل�سابات بال�سكل �ل�سحيح، وال يوجد لدى �ملجل�ض �أي �سك يذكر ب�ساأن قدرة 

�ل�رشكة على مو��سلة ن�ساطها، كما يقر �ملجل�ض باأن نظام �لرقابة �لد�خلية على �إعد�د �لتقارير �ملالية �أعد على �أ�س�ض �سليمة 

ويعمل ب�سكل فاعل ومالئم .

دوري  �لتي تقوم ب�سكل  بال�رشكة  �لد�خلية  �ملر�جعة  �أعمال  باالإ�رش�ف على  �الإد�رة  �ملنبثقة من جمل�ض  �ملر�جعة  وتقوم جلنة 

بفح�ض مدى كفاية وفاعلية نظام �لرقابة �لد�خلية مبا ميكن من توفري تقومي م�ستمر لنظام �لرقابة �لد�خلية ومدى فاعليته. 

وياأتي ذلك �سمن �أهد�ف جمل�ض �الإد�رة يف �حل�سول على �قتناع معقول عن مدى �سالمة ت�سميم وفاعلية �أد�ء نظام �لرقابة 

�لد�خلية بال�رشكة، حيث قامت جلنة �ملر�جعة يف هذ� �ل�سبيل وخالل �لعام �ملايل بعقد �لعديد من �الجتماعات �لتي ناق�ست 

ذ�ت  و�لقطاعات  �لد�خلية  �ملر�جعة  �مل�سوؤولني يف  وذلك بح�سور  �للجنة،  باأعمال  �ل�سلة  ذ�ت  �ملو�سوعات  من  خاللها عدد�ً 

�لعالقة بال�رشكة، �إىل غري ذلك من �مل�سائل �ملتعلقة ب�سري �لعمل يف �ل�رشكة من كافة �جلو�نب.

• املراجعة الداخلية
�ملر�جعة �لد�خلية هي ن�ساط تاأكيدي و��ست�ساري مو�سوعي وم�ستقل بغر�ض �إ�سافة قيمة وحت�سني عمليات �ل�رشكة. وت�ساعد 

�ملر�جعة �لد�خلية �ل�رشكة يف حتقيق �أهد�فها بتوفري مدخل منتظم لتقومي وحت�سني 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�سة 

و�لرتكيز على �الأن�سطة و�لوظائف ذ�ت �ملخاطر �لعالية للعمل على رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات �ل�رشكة و�لتي �سملت 

�ملعلومات  وتقنية  �الإ�سرت�تيجية  و�ل�سوؤون  �مل�سرتكة  باخلدمات  �ملتعلقة  و�الإجر�ء�ت  �ل�سيا�سات  مر�جعة  �ملثال  �سبيل  على 

باأنه  �لتكاليف، علماً  �الإير�د�ت وخف�ض  و�لتي كان من �ساأنها �حلد من فقد  �ملايل،  �لقطاع  �إىل  باالإ�سافة  �الأعمال  ووحد�ت 

�الإجر�ء�ت  �تخاذ  �لتحقق من  �ملر�جعة من مالحظات بغر�ض  تقارير  �لالزمة ملتابعة معظم ما ت�سمنته  �الإجر�ء�ت  �تخاذ  مت 

�لرقابية  �جلهات  �أعمال  وتن�سيق  و�لنهائية  �الأولية  �ملالية  �لقو�ئم  �مل�ساهمة يف مر�جعة  �إىل  �إ�سافة  �لالزمة.  �لت�سحيحية 

�خلارجية. كما مت �عتماد دور �ملر�جعة �لد�خلية يف �ملجموعة مو�كبة العتماد �لهيكل �لتنظيمي للمجموعة.

ثالثًا : توزيع األرباح والمكافآت وتوصيات مجلس اإلدارة
 

• توزيع االأرباح املقرتحة لعام 2010م
�أقر جمل�ض �إد�رة �ل�رشكة توزيع �أرباح خالل �لعام �ملايل 2010م بو�قع 2،25 ريال لل�سهم و�أو�سى بتوزيع �أرباح �أولية مقد�رها 1،500 

مليون ريال عن �لربع �لر�بع من عام 2010م بو�قع 0،75 ريال عن كل �سهم. وبذلك ي�سبح �إجمايل �الأرباح �ملوزعة عن عام 2010م 

مبلغ 3 رياالت لل�سهم �لو�حد وتعادل 30% من �لقيمة �الأ�سمية لل�سهم.

وقد كانت �لتوزيعات عن عام 2010م  �ملقره و�ملو�سى بها كما يلي:

• مكافاآت وتعوي�سات اأع�ساء جمل�ش االإدارة وكبار التنفيذيني
بلغت مكافاآت وبدالت �أع�ساء جمل�ض �إد�رة �ل�رشكة عن ح�سورهم جلل�سات �ملجل�ض و�للجان �ملنبثقة عنه خالل �ل�سنة �ملنتهية 

2010م  باالإ�سافة �إىل �أكرب خم�سة تنفيذيني يف �ل�رشكة مبا فيهم �لرئي�ض �لتنفيذي ونائب �لرئي�ض لقطاع �ملالية خالل �لعام 

�أدناه، كما يو�سي �ملجل�ض ب�رشف مبلغ )200.000( ريال لكل ع�سو مكافاأة �سنوية لعام 2010م، وفقاً  2010م وفق �جلدول 

للمادة )46( من �لنظام �الأ�سا�سي لل�رشكة:

• اإقرارات جمل�ش االإدارة
يقر جمل�ض �إد�رة �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية مبايلي:

• مت �إعد�د �سجالت �حل�سابات بال�سكل �ل�سحيح.
• ال يوجد لدى �ملجل�ض �أي �سك يذكر ب�ساأن قدرة �ل�رشكة على مو��سلة ن�ساطها.

• باأن نظام �لرقابة �لد�خلية على �إعد�د �لتقارير �ملالية �أعد على �أ�س�ض �سليمة ويعمل ب�سكل فاعل ومالئم.
• مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة لعام 2010م وفقاً ملعايري �ملحا�سبة �ل�سادرة عن �لهيئة �ل�سعودية للمحا�سبني �لقانونيني. 
• مل يتم �إبالغ �ل�رشكة من �أي �سخ�ض طبيعي �أو �عتباري ميلك 5% �أو �أكرث من �الأ�سهم �مل�سدرة لل�رشكة خالل عام 2010م.

• ال يوجد �أي �أدو�ت ديـن قابـلة للتحويل �إىل �أ�سـهم �أو �أي حقـوق خيـار �أو مذكر�ت حق �كتتاب �أو حقوق م�سابهة �أ�سدرتها 
�أو منحتها �ل�رشكة خالل عام 2010م.

• ال يوجد �أي ��سرتد�د �أو �رش�ء �أو �إلغاء قامت به �ل�رشكة خالل عام 2010م الأي �أدو�ت دين قابلة لال�سرتد�د.
• ال يوجد �أي ترتيبات �أو �تفاق تنازل مبوجبه �أحد �أع�ساء جمل�ض �إد�رة �ل�رشكة �أو �أحد كبار �لتنفيذيني عن �أي ر�تب �أو تعوي�ض.

• ال يوجد �أي ترتيبات �أو �تفاق تنازل مبوجبه �أحد م�ساهمي �ل�رشكة عن �أي حقوق يف �الأرباح.
• ال يوجد �أي عقد تكون �ل�رشكة طرفاً فيه وتوجد �أو كانت توجد فيه م�سلحة جوهرية الأحد �أع�ساء جمل�ض �الإد�رة �أو �لرئي�ض 

�لتنفيذي �أو  نائب �لرئي�ض لقطاع �ملالية �أو الأي �سخ�ض  ذي  عالقة باأي منهم.

• مل تقدم �ل�رشكة قر�ض نقدي من �أي نوع الأع�ساء جمل�ض �إد�رتها �أو �سمنت �أي قر�ض عقده و�حد منهم مع غريه.
• اليوجد �أي حقوق خيار �أو حقوق �إكتتاب تعود الإع�ساء جمل�ض �الإد�رة �أو كبار �لتنفيذيني �أو �أزو�جهم �أو �أوالدهم �لق�رش. 

• ال توجد �أي �أحد�ث الحقة جوهرية توؤثر على �سالمة �ملركز �ملايل لل�رشكة ونتائج عملياتها حدثت بعد نهاية �لعام ومل يتم 
تو�سيحها بخالف �الإعالن عن �لتو�سية بتوزيعات �أرباح للربع �لر�بع من عام 2010م .

• التو�سيات
يو�سي جمل�ض �إد�رة �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية �جلمعية �لعامة لل�رشكة مبا يلي:

1- �ملو�فقة على تقرير جمل�ض �الإد�رة عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2010/12/31م.

2- �ملو�فقة على �لقو�ئم �ملالية لل�رشكة وتقرير مر�جعي �حل�سابات لل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2010/12/31م.

3- �ملو�فقة على �قرت�ح جمل�ض �الإد�رة توزيع �أرباح عن �لربع �لر�بع من �لعام �ملايل 2010م مبقد�ر )0.75( ريال لل�سهم باالإ�سافة 

�إىل ما مت توزيعه عن �لثالثة �أرباع �الأوىل من عام 2010م  �لبالغ )2.25( ريال لل�سهم بحيث ي�سبح �إجمايل �لربح �ملوزع عن 

�لعام �ملايل 2010م )3( ريال لل�سهم �لو�حد.

4- �ملو�فقة على �ختيار مر�جعي ح�سابات �ل�رشكة من بني �ملر�سحني من قبل جلنة �ملر�جعة ملر�جعة �لقو�ئم �ملالية للعام �ملايل 

2011م و�لبيانات �ملالية �لربع �سنوية وحتديد �أتعابهما.

للفقرة �الأوىل من �ملادة �ل�ساد�سة  �إيقاف جتنيب �الحتياطي �لنظامي عند م�ستوى )10( مليار ريال وفقاً  5- �ملو�فقة على 

على   تن�ض  و�لتي  1418/12/24هـ  يف  )م/35(  رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  لل�رشكة  �الأ�سا�سي  �لنظام  من  و�الأربعني 

“يجنب )10%( من �الأرباح �ل�سافية لتكوين �حتياطي نظامي، ويجوز للجمعية �لعامة �لعادية وقف هذ� �لتجنب متى بلغ 
�الحتياطي �ملذكور ن�سف ر�أ�ض �ملال«. 

6- �ملو�فقة على قـو�عـد �ختيار �أع�ساء جلنة �لتـر�سـيحـات و�ملكـافــاآت، ومدة ع�سويتهم و�أ�سلوب عمـل �للجنة.

7- �إبر�ء ذمة �أع�ساء جمل�ض �الإد�رة عن �ل�سنة �ملنتهية يف 2010/12/31م.
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• اخلامتة
يتقدم جمل�ض �إد�رة �ل�رشكة - بعد �سكر �لله عز وجل على توفيقه- بال�سكر ملقام خادم �حلرمني �ل�رشيفني �مللك عبد�لله بن 

عبد�لعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده �الأمني �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلطان بن عبد �لعزيز �آل �سعود و�سمو �لنائب 

�لثاين �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري نايف بن عبد �لعزيز �آل �سعود وحكومتنا �لر�سيدة. م�سيدين بالدعم و�لرعاية و�لت�سجيع 

�لذي تلقاه �ل�رشكة منهم يف �سعيها لتطوير �أد�ئها وحت�سني خدماتها، كما يتقدم جمل�ض �إد�رة �ل�رشكة بال�سكر و�لتقدير 

لعمالء �ل�رشكة وم�ساهميها �لكر�م على ثقتهم، وجلميع موظفي �ل�رشكة على �إخال�سهم وتفانيهم يف �أد�ء �أعمالهم، ولكل 

�لعمالء، ويحقق تطلعات �مل�ساهمني،  �أعمالها مبا يلبي �حتياجات  �ل�رشكة لتطوير  �ملتعاملني معها، ويوؤكد �ملجل�ض �سعي 

ويخدم �الأهد�ف �الجتماعية، ويوؤكد �ملكانة �لريادية لل�رشكة يف قطاع �الت�ساالت يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

رابعًا : القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م 
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2010م

الأ�شــــــول

االأ�سول املتداولة:

   �لنقد وما مياثله

   ح�سابات �ملدينني، �سايف

   �مل�رشوفات �ملدفوعة مقدماً و�الأ�سول

   �ملتد�ولة �الأخرى

اإجمايل االأ�سول املتداولة

االأ�سول غري املتداولة:

   ��ستثمار�ت يف حقوق ملكية و�أخرى

   �ملمتلكات و�ملن�ساآت و�ملعد�ت، �سايف

   �الأ�سول غري �مللمو�سة، �سايف

   �الأ�سول غري �ملتد�ولة �الأخرى 

اإجمايل االأ�سول غري املتداولة

اإجمايل االأ�سول

اخل�سوم وحقوق امللكية

اخل�سوم املتداولة:

   ح�سابات �لد�ئنني

   �الأر�سدة �لد�ئنة �الأخرى-�ملتد�ولة 

   �مل�رشوفات �مل�ستحقة 

�جلزء �ملتد�ول    �الإير�د�ت �ملوؤجلة – 

�جلزء �ملتد�ول    �لقرو�ض – 

اإجمايل اخل�سوم املتداولة 

اخل�سوم غري املتداولة:

   �لقرو�ض - �جلزء غري �ملتد�ول

   خم�س�ض مكافاأة نهاية �خلدمة

   �الأر�سدة �لد�ئنة �الأخرى - غري �ملتد�ولة

اإجمايل اخل�سوم غري املتداولة

اإجمايل اخل�سوم

حقوق امللكية

حقوق امل�ساهمني:

   ر�أ�ض �ملال �مل�رشح به، �مل�سدر و�لقائم

   000ر000ر000ر 2 �سهـم بـقـيـمــة

   �أ�سمية 10 رياالت لل�سهم

   �الحتياطي �لنظامي 

   �الأرباح �ملبقاة

   �حتياطيات �أخرى

   فروق ترجمة �لقو�ئم �ملالية 

اإجمايل حقوق امل�ساهمني 

حقوق �مللكية غري �مل�سيطرة

اإجمايل حقوق امللكية 

اإجمايل اخل�سوم وحقوق امللكية 
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�الإي�ساح

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1-33 جزءاً اليتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

)بآالف الرياالت السعودية(
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قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

2009م2010م �الإي�ساح

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1-33 جزءاً اليتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

)بآالف الرياالت السعودية(

اإيرادات اخلدمات

تكلفة اخلدمات

اإجمايل الدخل

امل�رشوفات الت�سغيلية

     �مل�رشوفات �لبيعية و�لت�سويقية 

     �مل�رشوفات �الإد�رية و�لعمومية

     �ال�ستهالك و�الإطفاء  

اإجمايل امل�رشوفات الت�سغيلية

الدخل من العمليات الت�سغيلية 

االإيرادات وامل�رشوفات االأخرى

     تكلفة برنامج �لتقاعد �ملبكر

     تكاليف �لتمويل

     �لعو�ئد

     �أخرى، بال�سايف 

�سايف االإيرادات وامل�رشوفات االأخرى

�سايف الـــــدخــــل قبـــل الزكاة وال�رشائب

وح�سة حقوق امللكية غري امل�سيطرة

      خم�س�ض �لزكاة

      خم�س�ض �ل�رش�ئب

�سايف الدخل قبل ح�سة حقوق امللكية

غري امل�سيطرة

ح�سة حقوق �مللكية غري �مل�سيطرة

�سايف دخل ال�سنة

ربح ال�سهم االأ�سا�ش للدخل من العمليات

الت�سغيلية بالريال ال�سعودي

)خ�سارة( ال�سهم االأ�سا�ش للدخل من العمليات االأخرى

)االإيرادات وامل�رشوفات االأخرى( بالريال ال�سعودي

ربح ال�سهم االأ�سا�ش ل�سايف الدخل بالريال ال�سعودي
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877ر561ر42

356ر863ر10

)939ر036ر6(

-        

)801ر437(                

224ر874ر3

231ر8

948ر832ر50

322ر436ر9

)000ر000ر6(

-        

)415ر269ر1(

194ر794               

)704ر329(                

345ر464ر53

�إجمايل حقوق 

�لـملكية

قائمة التدفق النقدي الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1-33 جزءاً اليتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

)بآالف الرياالت السعودية(

التدفق النقدي من االأن�سطة الت�سغيلية

�سايف دخل �ل�سنة 

ت�سوية �سايف الدخل مع �سايف التدفق النقدي

من االأن�سطة الت�سغيلية:

     �ال�ستهالك و�الإطفاء

     م�رشوف �لديـون �مل�سكوك يف حت�سيلها

     �أربـاح �ال�سـتثمار�ت �مل�سجلة وفـق طريقة

     حقوق �مللكية

     )مكا�سب( / خ�سائـر بيـع ��ستبعـاد �ملمتلكــات

     و�ملن�ساآت و�ملعد�ت

     )مكا�سب( بيع ��ستثمار�ت 

�لتغري يف:

     ح�سابات �ملدينني

     �مل�رشوفات �ملدفوعة مقدماً و�الأ�سول 

     �ملتد�ولة  �الأخرى

     �الأ�سول غري �ملتد�ولة �الأخرى

     ح�سابات �لد�ئنني

    �الأر�سدة �لد�ئنة �الأخرى 

    �مل�رشوفات �مل�ستحقة

    �الإير�د�ت �ملوؤجلة

    خم�س�ض مكافاأة نهاية �خلدمة

�سـافــــي التدفــــق النقـــــدي مــــــن

االأن�سطــــــــــة الت�سـغـــيــلــيـــة

التدفــق النقـدي من االأن�سطة اال�ســتثمارية

     �مل�رشوفات �لر�أ�سمالية 

     �الأ�سول غري �مللمو�سة، بال�سايف

    ��ستثمار�ت يف حقوق ملكية و�أخرى

    �مل�ستلم من �أرباح �ال�ستثمار�ت �مل�سجلة وفق

    طريقة حقوق �مللكية

    �ملتح�سل من بيع �ملمتلكات و�ملن�ساآت و�ملعد�ت

�ســافـــي النـقـــــد امل�سـتـخـــدم فــــي 

االأن�سطة اال�ســـــتثمارية

التدفـق النقدي من االأن�سطة التمويـليـة

     توزيعات �أرباح مدفوعة 

     �لقرو�ض، �سايف

     حقوق �مللكية غري �مل�سيطرة

�ســــايف النـــقـــــد امل�ســــــتــــخـدم فـــي

 االأن�ســـطة التمويـــليــة

�سايف النق�ش يف النقد وما مياثله

النقد وما مياثله يف بداية ال�سنة 

النقد و ما مياثله يف نهاية ال�سنة

بنود غري نقدية

فروق ترجمة �لقو�ئم �ملالية

�حتياطيات �أخرى �إي�ساح رقم )17(

356ر863ر10

739ر798ر7

983ر507ر1

)609ر79(

818ر112

)339ر682(

)954ر404ر3(

)668ر726(

)380ر145(

)279ر364(

451ر802

035ر335

)216ر167(

844ر105

781ر955ر15

)871ر636ر15(

658ر781ر1

-      

288ر23

550ر289

)375ر542ر13(

)869ر942ر5(

)852ر695(

224ر874ر3

)497ر764ر2(

)091ر351(

169ر061ر8

078ر710ر7

)801ر437(

-      

322ر436ر9

204ر642ر8

519ر586ر1

)538ر82(

)096ر941(

-       

)159ر596ر1(

)319ر454(

)936ر138(

459ر035ر2

902ر982

)354ر39(

)143ر594(

502ر151

363ر988ر18

)417ر001ر10(

)697ر028ر4(  

)970ر74(

-      

965ر739ر1

)119ر365ر12(

)787ر108ر6(

)154ر844ر1(

)704ر329(

)645ر282ر8(

)401ر659ر1(

078ر710ر7

677ر050ر6

194ر794

)415ر269ر1(

2008م2009م 2009م2010م

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1-33 جزءاً اليتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

)بآالف الرياالت السعودية(

 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2008م 

�سايف �لدخل

توزيعات �الأرباح

�ملحول لالحتياطي �لنظامي )�أنظر  �إي�ساح 16(

فروق ترجمة �لقو�ئم �ملالية

حقوق �مللكية غري �مل�سيطرة

�أخرى

الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2009م

�سايف �لدخل

توزيعات �أرباح

�ملحول لالحتياطي �لنظامي )�أنظر  �إي�ساح 16(

�حتياطات �أخرى )�أنظر  �إي�ساح 17(

فروق ترجمة �لقو�ئم �ملالية

حقوق �مللكية غري �مل�سيطرة

الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2010م
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-
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)939ر036ر6(
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-

231ر8         

367ر552ر13
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-

-

-

412ر287ر16

�الأرباح 

�لـمبقاة

-

-

-
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              -

              -

              -

              -

              -

)415ر269ر1(

-

-

)415ر269ر1(

�حتياطيات

�أخرى

899ر923ر4

-

-

-

-

224ر874ر3

-

123ر798ر8

-

-

-

-

-

)704ر329(                

419ر468ر8

حقوق �مللكية

غري �مل�سيطرة

)464ر378(

- 

-

-

)801ر437(   

-

-

)265ر816(                

-

-

-

-

194ر794               

-
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فروق ترجمة

�لقو�ئم �ملالية



4849

التغطية



5051

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

1- عام
تاأ�س�ست �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية )�ل�رشكة( ب�سفتها �رشكة م�ساهمة �سعودية مبوجب �ملر�سوم �مللكي رقم م/35 بتاريخ 

24 ذو �حلجة 1418هـ )�ملو�فق 21 �أبريل  1998م( �لذي ق�سى بتحويل قطاع �لربق و�لهاتف بوز�رة �لربق و�لربيد و�لهاتف )ي�سار 

�إليه فيما بعد بـ »قطاع �الت�ساالت«( مع خمتلف مكوناته و�إمكانياته �لفنية و�الإد�رية �إىل �ل�رشكة، وطبقاً لقر�ر جمل�ض �لوزر�ء 

رقم 213 بتاريخ 23 ذو �حلجة  1418هـ )�ملو�فق 20 �أبريل 1998م( �لذي �عتمد نظام �ل�رشكة �الأ�سا�سي )�لنظام �الأ�سا�سي(. 

وقد كانت �ل�رشكة يف حينه مملوكة بالكامل حلكومة �ململكة �لعربية �ل�سعودية )�حلكومة(. ومبوجب قر�ر جمل�ض �لوزر�ء رقم 

171 بتاريخ 2 رجب 1423هـ )�ملو�فق 9 �سبتمرب 2002م(، قامت �حلكومة ببيع 30% من �أ�سهمها. 

بد�أت �ل�رشكة عملها بتوفري خدمات �الت�ساالت على نطاق �ململكة �لعربية �ل�سعودية )�ململكة( يف 6 حمرم 1419هـ )�ملو�فق 

2 مايو 1998م(. وح�سلت �ل�رشكة على �سجلها �لتجاري رقم 1010150269 ك�رشكة م�ساهمة �سعودية بتاريخ 4 ربـيع �الأول  

1419هـ )�ملو�فق 29 يونيو 1998م(. ويقع �ملركز �لرئي�سي لل�رشكة يف مدينة �لريا�ض.

لل�رشكة ��ستثمار�ت خمتلفة يف �رشكات تابعة وزميلة وم�ساريع م�سرتكة تعرف جمتمعة، لغر�ض �لقو�ئم �ملالية، بـ »�ملجموعة«. 

تفا�سيل هذه �ال�ستثمار�ت كالتايل:

 

تتمثل �الأن�سطة �لرئي�سة للمجموعة يف توفري �سل�سلة من خدمات �الت�سال ت�سمل خدمات �لهاتف �جلو�ل )�جليل �لثاين 

وخدمات  �ملوؤجرة  و�خلطوط  �لبيانات  كنقل  �ملعطيات  وخدمات  ودولية  ود�خلية  حملية  �لثابت  �لهاتف  وخدمات  و�لثالث( 

�الإنرتنت. 

ال�رشكة العربية خلدمات الإنرتنت والت�شالت املحدودة )اأول نت( - اململكة العربية  ال�شعودية:

مت تاأ�سي�ض �ل�رشكة �لعربية خلدمات �الإنرتنت و�الت�ساالت )ذ�ت م�سوؤولية حمدودة( يف �أبريل 2002م، وتعمل يف تقدمي خدمات 

�الإنرتنت وت�سغيل م�ساريع �الت�ساالت ونقل ومعاجلة �ملعلومات يف �ل�سوق �ل�سعودي، ومتلك �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية %100 

من ر�أ�ض مالها �لبالغ 10 مليون ريال �سعودي.

�رشكة الت�شالت لال�شتثمار التجاري املحدودة - اململكة العربية ال�شعودية:

و�سيانة  ت�سغيل  بغر�ض  2004م  يناير  �ل�سعودية يف  �لعربية  �ململكة  �لتجاري يف  لال�ستثمار  �الت�ساالت  �رشكة  تاأ�سي�ض  مت 

�سبكات �الت�ساالت و�أعمال نظم �سبكات �حلا�سب �الآيل و�سبكات �النرتنت و�سيانة وت�سغيل وتركيب نظم وبر�مج �الت�ساالت 

وتقنية �ملعلومات وتعمل يف �ل�سوق �ل�سعودي ومتلك �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية 100% من ر�أ�ض مالها �لبالغ مليون ريال 

�سعودي.

اإ�ش تي �شي البحرين )VIVA( )�ش. م. ب. م(  – مملكة البحرين:

تاأ�س�ست �إ�ض تي �سي �لبحرين )VIVA( )�ض. م. ب. م( يف فرب�ير 2009م مبملكة �لبحرين، ومتتلك �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية 

ن�سبة 100% من ر�أ�سمالها �لبالغ 75 مليون دينار بحريني �أي ما يعادل حو�يل750 مليون ريال �سعودي، وتعمل هذه �ل�رشكة يف 

كافة خدمات �الت�ساالت �ملتنقلة و�الت�ساالت �لدولية و�لنطاق �لعري�ض و�خلدمات �الأخرى ذ�ت �ل�سلة بال�سوق �لبحرينية، وقد 

بد�أت �لت�سغيل �لتجاري يف 3 مار�ض 2010م.

�رشكة اخلليج لالإعالم الرقمي القاب�شة )�ش. م. ب. م( – مملكة البحرين:

2009م، وهي �رشكة قاب�سة متلك ح�س�ساً يف �رشكات تعمل يف جمال  تاأ�سي�ض �رشكة �خلليج لالإعالم �لرقمي يف يونيو  مت 

خدمات �ملحتوى و�الإعالم �لرقمي يف دول �خلليج، ومتتلك �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية ن�سبة 51% من ر�أ�سمالها �لبالغ 20 مليون 

دينار بحريني �أي ما يعادل حو�يل 200 مليون ريال �سعودي .

�رشكة الت�شالت الكويتية )VIVA( )�ش.م.ك.م ( – دولة الكويت :

حازت �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية يف دي�سمرب 2007م على ن�سبة 26% من ر�أ�سمال �رشكة �الت�ساالت �لكويتية )VIVA( �لبالغ 

50 مليون دينار كويتي �أي ما يعادل حو�يل 650 مليون ريال �سعودي، وتعمل هذه �ل�رشكة يف جمال خدمات �لهاتف �جلو�ل يف 

�ل�سوق �لكويتي، وقد بد�أ �لت�سغيل �لتجاري لها يف 4 دي�سمرب 2008م.

 �رشكة اإن تي اإ�ش )AXIS( – جمهورية اندوني�شيا:

ح�سلت �رشكة �إن تي �إ�ض على رخ�سة ت�سغيل �سبكة �لهاتف �جلو�ل بتقنية �جليل �لثالث يف �ندوني�سيا، وقد بد�أت بتقدمي 

خدماتها �لتجارية يف �لربع �الأول من عام 2008م بال�سوق �الندوني�سية. حازت �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية على ن�سبة %51 

من �رشكة �إن تي �إ�ض يف �سبتمرب 2007م و�لبالغ ر�أ�سمالها 3،2 تريليون روبية �ندوني�سية �أي ما يعادل حو�يل  1،3 مليار ريال 

�سعودي.

�رشكة اأوجيه لالت�شالت املحدودة – دولة الإمارات العربية املتحدة:

�رشكة �أوجيه لالت�ساالت �ملحدودة هي �رشكة قاب�سة م�سجلة يف �إمارة دبي بدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ولديها ��ستثمار�ت 

يف �رشكات تعمل يف قطاع �الت�ساالت يف تركيا وجنوب �أفريقيا. حازت �ل�رشكة على ن�سبة 35% من �رشكة �أوجيه لالت�ساالت 

يف �أبريل 2008م و�لبالغ ر�أ�سمالها 3،5 مليار دوالر �أمريكي �أي ما يعادل حو�يل  13،2 مليار ريال �سعودي.

جمموعة بينارياجن جي اإ�ش اإم القاب�شة – دولة ماليزيا:

بينارياجن �ملاليزية �رشكة ��ستثمارية قاب�سة يف دولة ماليزيا  كانت متتلك 100% من جمموعة ماك�سي�ض �لقاب�سة �ملاليزية 

)Maxis( �لتي تعمل يف قطاع �الت�ساالت �ملتنقلة يف ماليزيا و�لتي مل تكن مدرجة بال�سوق �ملالية �ملاليزية، وقد مت يف �سهر 
�أ�سهم ماك�سي�ض لالكتتاب �لعام و�أدرجت تبعاً لذلك �سمن �رشكات �ل�سوق �ملالية �ملاليزية،  نوفمرب 2009م طرح 30% من 

وبذلك �نخف�ست ن�سبة ملكية بينارياجن �لقاب�سة يف �رشكة ماك�سي�ض �إىل %70.  

لدى بينارياجن �لقاب�سة ��ستثمار�ت �أخرى يف �رشكات �ت�ساالت تعمل يف كل من �لهند )�رشكة �إير�سيل - Aircel ( و�إندوني�سيا 

.)AXIS - رشكة �إن تي �إ�ض�(

وقد حازت �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية على ن�سبة 25% من جمموعة بينارياجن يف �سبتمرب 2007م و�لبالغ ر�أ�سمالها 20 مليار 

رينجت ماليزي �أي ما يعادل حو�يل 22مليار ريال �سعودي.

ال�رشكة العربية للكوابل البحرية املحدودة – اململكة العربية ال�شعودية:

و�إد�رة وت�سغيل كيبل بحري  �إن�ساء وتاأجري  2002م بغر�ض  تاأ�سي�ض �ل�رشكة �لعربية للكو�بل �لبحرية �ملحدودة يف �سبتمرب  مت 

يربط بني �ململكة �لعربية �ل�سعودية وجمهورية �ل�سود�ن لتمرير �الت�ساالت بينهما و�أي دول �أخرى. وقد بد�أ �لن�ساط �لت�سغيلي 

من   %50 ن�سبة  �ل�سعودية  �الت�ساالت  �رشكة  ومتتلك  2003م،  يونيو  �سهر  يف  �ملحدودة  �لبحرية  للكو�بل  �لعربية  لل�رشكة 

ر�أ�سمالها �لبالغ 75 مليون ريال �سعودي.

املوؤ�ش�شة العربية لالت�شالت الف�شائية )عرب�شات( – اململكة العربية ال�شعودية:

مت �إن�ساء هذه �ملوؤ�س�سة من قبل �لدول �الأع�ساء يف جامعة �لدول �لعربــية يف �أبريل 1976م. وتوفر عرب�سات عدد�ً من �خلدمات 

.

اإ�سم ال�رشكة
ن�سبة امللكية

2010م                    2009م
املعاجلة

طريقة التوحيد100%100%ال�رشكة العربية خلدمات االنرتنت واالت�ساالت املحدودة )اأول نت( - اململكة العربية ال�سعودية

طريقة التوحيد100%100%�رشكة االت�ساالت لال�ستثمار التجاري املحدودة - اململكة العربية ال�سعودية

طريقة التوحيد100%100%اإ�ش تي �سي البحرين )VIVA( )�ش. م. ب. م(  – مملكة البحرين

طريقة التوحيد51%51%�رشكة اخلليج لالإعالم الرقمي القاب�سة )�ش. م. ب. م( – مملكة البحرين

طريقة التوحيد26%26%�رشكة االت�ساالت الكويتية )VIVA( )�ش.م.ك.م( – دولة الكويت

مت ا�ستبعاد اال�ستثمار50%-�رشكة جتاري ال�سعودية - اململكة العربية ال�سعودية 

طريقة التوحيد التنا�سبي51%51%�رشكة اإن تي اإ�ش )AXIS( – دولة اندوني�سيا

طريقة التوحيد التنا�سبي35%35%�رشكة اأوجيه لالت�ساالت املحدودة – دولة االإمارات العربية املتحدة

طريقة التوحيد التنا�سبي25%25%جمموعة بينارياجن جي اإ�ش اإم القاب�سة – ماليزيا

طريقة حقوق امللكية48.6%50%ال�رشكة العربية للكوابل البحرية املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية

طريقة حقوق امللكية36.66%36.66%املوؤ�س�سة العربية لالت�ساالت الف�سائية )عرب�سات( – اململكة العربية ال�سعودية

طريقة حقوق امللكية- 50%�رشكة مراكز االت�سال – اململكة العربية ال�سعودية
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لهذه �لدول �الأع�ساء �إ�سافة �إىل كافة �لقطاعات �لر�سمية و�خلا�سة يف نطاق تغطيتها وب�سورة �أ�سا�سية منطقة �ل�رشق 

�الأو�سط.

�إذ�عي  ت�سمل �خلدمات �ملقدمة حالياً: �خلدمة �لهاتفية �الإقليمية )�سوتية، نقل بيانات، فاك�ض وتلك�ض(، بث تلفزيوين، بث 

�إقليمي، خدمات ��ستعادة �خلدمة وتاأجري �ِسعات على �أ�سا�ض �سنوي �أو �سهري.

متتلك �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية ن�سبة 36.66% من ر�أ�سمالها �لبالغ 500 مليون دوالر �أمريكي �أي ما يعادل حو�يل 1،875 

مليون ريال �سعودي.

�رشكة مراكز الت�شال  – اململكة العربية ال�شعودية:

مت تاأ�سي�ض �رشكة مر�كز �الت�سال لتقدمي خدمات مر�كز �الت�سال و ��ستعالمات �لدليل مع �رشكة �أيجز Aegis  يف نهاية دي�سمرب 

2010م  باململكة �لعربية �ل�سعودية بر�أ�ض مال يبلغ 4.5 مليون ريال �سعودي، و متتلك �رشكة �الت�ساالت �ل�سعودية ح�سة تبلغ 

حو�يل 50%  )عدد �الأ�سهم �ململوكة 225،001 من �أ�سل 450،000 �سهم(.

2-السياسات المحاسبية الهامة
مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملرفقة وفقاً ملعايري �ملحا�سبة �ملتعارف عليها يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. وتت�سمن �لقو�ئم 

دي�سمرب   31 �ملنتهية يف  للفرتة  �مل�سرتكة  و�مل�ساريع  و�لزميلة  �لتابعة  و�رشكاتها  لل�رشكة  �ملالية  �لقو�ئم  للمجموعة  �ملالية 

2010م.

�أهمية  ذ�ت  �إذ� كانت  �ملجموعة،  د�خل  �ملعامالت  ناجتة من  و�أية مكا�سب غري حمققة  �ملجموعة  د�خل  و�ملعامالت  �الأر�سدة 

ن�سبية، يتم ��ستبعادها عند �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

يتطلب �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وفقاً ملعايري �ملحا�سبة �ملتعارف عليها يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية ��ستخد�م �لتقدير�ت 

�ملحا�سبية و�الفرت��سات �لتي توؤثر يف مبالغ �الأ�سول و�خل�سوم و�الإف�ساح عن �الأ�سول و�اللتز�مات �ملحتملة يف تاريخ �لقو�ئم 

�ملالية �ملوحدة ويف مبالغ �الإير�د�ت و�مل�رشوفات خالل فرتة �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

يف ما يلي ملخ�ش الأهم ال�سيا�سات املحا�سبية:

2-1 فرتة القوائم املالية املوحدة

تبد�أ �ل�سنة �ملالية للمجموعة يف �أول يناير وتنتهي بنهاية �سهر دي�سمرب من كل عام ميالدي. 

2-2 اإثبات االإيرادات

يتم �إثبات �الإير�د�ت، �سافية من �خل�سومات، عند تقدمي �خلدمات ��ستناد�ً �إىل �إمكانية �لو�سول �إىل �أو ��ستخد�م �سبكة �ملقا�سم 

ومر�فقها. ويتم �حت�ساب �إير�د�ت �ال�ستخد�م بناًء على �أجز�ء �لدقائق �مل�ستخدمة، وفقاً لالأ�سعار �ملعتمدة. 

• يتم تاأجيل �لر�سوم �ل�سادر ب�ساأنها فو�تري مقدماً ويتم �إثباتها على مدى �لفرتة �لتي يتم فيها تقدمي �خلدمات. 
• يتم �إثبات �إير�د�ت �خلدمات �ملقدمة للعمالء �لتي مل ت�سدر بها فو�تري، يف �لفرتة �ملتعلقة بها.

يتم �إثبات �إير�د�ت �خلدمات �ملقدمة للعمالء عند حت�سيلها �إذ� كان لدى �ل�رشكة درجة عالية من عدم �لتاأكد من �إمكانية   •
حت�سيلها.

2-3 النقد وما مياثله

ي�سمل �لنقد وما مياثله �لنقد يف �ل�سناديق و�الأر�سدة لدى �لبنوك و�ال�ستثمار�ت عالية �ل�سيولة ذ�ت فرتة ��ستحقاق قدرها 

90 يوماً �أو �أقل من تاريخ �رش�ئها. 

2-4 ح�سابات املدينني

يظهر ر�سيد ح�سابات �ملدينني ب�سايف �لقيمة �لقابلة للتحقق �لتي متثل قيمة �لفو�تري م�سافاً �إليها �الإير�د �مل�ستحق �ملتعلق 

بر�سوم �ال�ستخد�م غري �ملفوترة ناق�ساً خم�س�ض �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها. 

2-5 مقا�سة احل�سابات

لدي �ملجموعة �تفاقيات مع م�سغلي �سبكات �ت�ساالت خارجية وجهات �أخرى تت�سمن مبوجبها �إجر�ء مقا�سة ب�سكل دوري 

مع تلك �جلهات بحيث يتم مقا�سة �الأر�سدة �ملدينة و�لد�ئنة لنف�ض �مل�سغل �خلارجي �أو �جلهات �الخرى. 

2-6 خم�س�ش الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

وير�عى عند  �مل�سكوك يف حت�سيله منها،  �لالزمة ملو�جهة  �ملدينني لتكوين �ملخ�س�سات  بدر��سة ح�سابات  تقوم �ملجموعة 

تكوين �ملخ�س�ض نوع �خلدمة �ملقدمة )جو�ل، خطوط ثابتة، تلك�ض، ت�سويات دولية، ... �لخ( وفئة �لعميل و�لعمر �لزمني للدين، 

وخربة �ملجموعة يف حت�سيل �لديون �ل�سابقة و�حلالة �القت�سادية �لعامة.

.

2-7 املخزون

يتم ت�سجيل �ملخزون، �لذي يتكون ب�سكل �أ�سا�سي من كو�بل وقطع غيار وم�ستهلكات، با�ستخد�م متو�سط �لتكلفة �ملرجح 

�ساٍف من �ملخ�س�سات. يتم ت�سجيل بنـود �ملخزون �لتي تعترب جـزء�ً �أ�سا�سياً من �أ�سول �ل�سبكة، مثل �ملعد�ت �الحتياطية 

للطو�رئ �لتي ال ميكن نقلها من �ملق�سم، �سمن بنود �ملمتلكات و�ملن�ساآت و�ملعد�ت. وت�سجل بنود �ملخزون �ملوجودة يف عهدة 

�ملقاول �مل�سوؤول عن رفع كفاءة وتو�سعة �ل�سبكة �سمن » �الأعمال �لر�أ�سمالية حتت �لتنفيذ«.

تقوم �ملجموعة بتكوين خم�س�ض للمخزون �ملتقادم و�لبطيء �حلركة وذلك بناًء على در��سة حركة �ملخزون ب�سكل منف�سل 

لالأ�سناف �لرئي�سية. وعندما يكون هذ� �الإجر�ء غري عملي، يتم تكوين �ملخ�س�ض على �أ�سا�ض جمموعات �أو فئات من �أ�سناف 

�ملخزون، على �أن ير�عى �لتاأكد من �أن �الأ�سناف �لفردية �لتي قد تتطلب �إجر�ء تخفي�ض جوهري يف قيمتها قد مت �أخذها يف 

�العتبار عند تكوين �ملخ�س�ض.

2-8 املمتلكات واملن�ساآت واملعدات واال�ستهالك

و�ملن�ساآت  �ملمتلكات  لت�سجيل  كافية  تف�سيلية  تاريخية  ببيانات  �الت�ساالت  قطاع  يحتفظ  مل  1998م،  مايو   2 قبل   )1(

و�ملعد�ت وفق �لتكلفة �لتاريخية، ولذ� مت ت�سجيل كافة �ملمتلكات و�ملن�ساآت و�ملعد�ت �لتي مت حتويلها من قطاع �الت�ساالت 

�إىل �ل�رشكة يف 2 مايو 1998م طبقاً للتقومي �لذي قامت به �ل�رشكة ومب�ساعدة خرب�ء تقومي حمليني ودوليني. وفيما يلي �الأ�س�ض 

�لرئي�سية �مل�ستخدمة يف �لتقومي:

قيمة �لتقومي - �الأر��سي     

تكلفة �ال�ستبد�ل �مل�ستهلكة - �ملباين و�ملن�ساآت و�ملعد�ت    

بالتكلفة   �ملجموعة  تقتنيها  �لتي  و�ملعد�ت  و�ملن�ساآت  �ملمتلكات  ت�سجيل  يتم  �أعاله   )1( �لفقرة  ورد يف  ما  ما عد�  )2( يف 

�لتاريخية.

و�لعمالة  و�ملو�د  �ملقاولـني  �أتعاب  ذلك  مبا يف  للعميل،  �لتو�سيل  نقطة  حتى  �لنفقات  �ل�سبكة جميع  تكلفة  ت�سمل   )3(

�ملبا�رشة، حتى تاريخ و�سع هذه �الأ�سول يف �خلدمة. 

)4( يتم �حت�ساب ��ستهالك �ملمتلكات و�ملن�ساآت و�ملعد�ت با�ستثناء �الأر��سي با�ستخد�م طريقة �لق�سط �لثابت على �الأعمار 

�لت�سغيلية �لتقديرية لالأ�سول ح�سب ما ياأتي:

               عدد �ل�سنو�ت

50  – 20 �ملباين       

25 �سبكة ومعد�ت �الت�ساالت    3 –   

�الأ�سول �الأخرى     2 - 8   

)5( يتم �إثبات م�رشوفات �الإ�سالح و�ل�سيانة عند حدوثها. �إال �إذ� كانت تزيد من �الإنتاجية �أو �لعمر �لت�سغيلي لالأ�سل، ويف 

كلتا �حلالتني تتم ر�سملتها.

)6( يتم حتديد �ملكا�سب و�خل�سائر �لناجتة من ��ستبعاد/بيع �ملمتلكات و�ملن�ساآت و�ملعد�ت وذلك مبقارنة �لقيمة �ملتح�سلة مع 

�لقيمة �لدفرتية لالأ�سول �مل�ستبعدة/�ملباعة وتدرج �ملكا�سب و�خل�سائر يف قائمة �لدخل �ملوحدة. 

)7( يتم ت�سنيف �إيجار�ت �ملمتلكات و�ملن�ساآت و�ملعد�ت �لتي يتم فيها حتويل جوهري ملنافع وخماطر �مللكية �إىل �ملجموعة 

�أو �لقيمة �حلالية للحد �الأدنى  �إثبات �الإيجار �لر�أ�سمايل يف تاريخ ن�ساأته بالقيمة �لعادلة لالأ�سل  ر�أ�سمالية. يتم  كاإيجار�ت 

لدفعات �الإيجار، �أيهما �أقل. ويتم جتزئة كل دفعة من دفعات �الإيجار �إىل جز�أين هما �مل�رشوف �لتمويلي �لذي يجب حتميله على 

دخل �ل�سنة �حلالية و�لنق�ض يف قيمة �اللتز�م عن عقد �الإيجار �لر�أ�سمايل.

)8( يتم ��ستهالك �الأ�سول �مل�ستاأجرة مبوجب �إيجار�ت ر�أ�سمالية على مدى �الأعمار �الإنتاجية لتلك �الأ�سول.

)9( يتم ��ستهالك �ملوجود�ت �لثابته �خلا�سعة لعقود حقوق �المتياز على عمرها �النتاجي �أو مدة �لعقد �أيهما �أق�رش.

2-9 تكاليف برامج احلا�سب االآيل

)1( يتم ر�سملة �لتكاليف �ملتعلقة برب�مج �لت�سغيل و�لتطبيقات �لتي يتم �رش�وؤها من �ملورد حينما تفي مبعايري �لر�سملة، 

ومنها حت�سني �لقدرة �الإنتاجية الأ�سل من �الأ�سول �أو �أن تزيد ب�سكل ملحوظ �لعمر �الإنتاجي لالأ�سل، ويتم �إطفاوؤها على فرتة 

�النتفاع بها. 

)2( يتم ر�سملة تكاليف بر�مج �لت�سغيل �ملطورة د�خلياً �إذ� ��ستوفت معايري �لر�سملة، ومنها تخ�سي�ض جمموعة عمل د�خلية 

معينة لتطوير �لرب�مج و�أن ميكن حتديد �لتكاليف ذ�ت �لعالقة ب�سهولة، ويتم �إطفاوؤها على فرتة �النتفاع بها.

�أنظمة  و�إذ� تعذر حتديد تكلفة بر�مج  )3( يتم حتميل تكاليف بر�مج �لتطبيقات �ملطورة د�خلياً كم�رشوفات عند حدوثها، 

�لت�سغيل ب�سكل منف�سل عن تكاليف �أجهزة �حلا�سب �الآيل ذ�ت �ل�سلة فيتم ت�سجيل بر�مج �أنظمة �لت�سغيل كجزء من 

�جلهاز.
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)4( حتمل تكلفة �الإ�سافات �أو �لتعديالت �أو عمليات تطوير �لرب�مج �لالحقة �سو�ء كانت ت�سغيلية �أو تطبيقية كم�رشوفات 

عند حدوثها.

)5( حتمل تكاليف �لتدريب �ملرتبطة برب�مج �حلا�سب �الآيل وتكاليف حتويل �لبيانات كم�رشوفات عند حدوثها.

2-10 االأ�سول غري امللمو�سة

ال�سهرة

• تن�ساأ �ل�سهرة عند �رش�ء ح�سة يف �ل�رشكات �لتابعة و�مل�ساريع �مل�سرتكة. ومتثل زيادة تكلفة �رش�ء ح�سة �ملجموعة عن �لقيمة 
�لعادلة ل�سايف �الأ�سول لل�رشكة �لتابعة �أو �مل�رشوع �مل�سرتك يف تاريخ �ل�رش�ء. وعندما يكون هذ� �لفرق �سالباً يتم  تخفي�ض 

قيم �الأ�سول غري  �ملتد�ولة ما عد� �ال�ستثمار�ت طويلة  �الأجل يف �الأور�ق �ملالية بالتنا�سب بني قيمها �لدفرتية.

•  يتم قيا�ض �ل�سهرة بالتكلفة وتخف�ض باأي خ�سائر هبوط يف قيمتها )�إن وجدت(.
حقوق الطيف الرتددي وتراخي�ش اجليل الثاين والثالث

يتم ت�سجيل هذه �الأ�سول غري �مللمو�سة عند �ل�رش�ء بالتكلفة ويتم �طفاوؤها �بتد�ًء من تاريخ تقدمي �خلدمة با�ستخد�م طريقة 

�لق�سط �لثابت على مدى �أعمارها �الإنتاجية �أو �ملدة �لنظامية �أيهما �أق�رش.

2-11 الهبوط يف قيمة االأ�سول غري املتداولة

تقوم �ملجموعة مبر�جعة �الأ�سول غري �ملتد�ولة ب�سكل 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 ��سرتد�دها لالأ�سل. وت�ستخدم لهذ� �لغر�ض وحدة توليد �لنقد 

�لتي يتبع لها �الأ�سل يف حالة تعذر تقدير �لقيمة �لقابلة لال�سرتد�د لالأ�سل مبفرده. وتعترب �لزيادة يف �لقيمة �لدفرتية لالأ�سل 

عن �لقيمة �ملمكن ��سرتد�دها هبوطاً يف قيمة �الأ�سل ت�سجل كخ�سارة يف قائمة �لدخل �ملوحدة للفرتة �ملالية �لتي حتدث 

فيها. و�إذ� ثبت م�ستقبالً زو�ل �الأ�سباب �لتي �أدت �إىل �لهبوط يف قيمة �الأ�سل فيتم عك�ض خ�سارة هبوط �لقيمة )با�ستثناء 

�ل�سهرة( 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�سارة هبوط قيمة �الأ�سل يف �لفرت�ت �ملالية �ل�سابقة.

2-12 اال�ستثمارات

ال�رشكات التابعة

يتم ت�سنيف �ل�رشكات �لتي متار�ض �ملجموعة عليها �ل�سيطرة ك�رشكات تابعة. وتعرف �ل�سيطرة باأنها �لقدرة على ��ستخد�م، 

�لتابعة �سمن  �ملالية لل�رشكات  �لقو�ئم  يبد�أ توحيد  �قت�سادية.  �أخرى الكت�ساب منافع  �أ�سول من�ساأة  ��ستخد�م،  �أو توجيه 

�لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للمجموعة �عتبار�ً من تاريخ �ل�سيطرة وينتهي بفقد�نها.

اال�ستثمار يف امل�ساريع امل�سرتكة

�مل�رشوع �مل�سرتك هو ترتيب تعاقدي تقوم مبوجبه �ملجموعة و�أطر�ف �أخرى بن�ساط �قت�سادي يخ�سع لل�سيطرة �مل�سرتكة وذلك 

باالجماع من كل  �ملو�فقة  �مل�سرتك  �مل�رشوع  بن�ساطات  �ملتعلقة  و�لت�سغيلية  �ملالية  �ال�سرت�تيجية  �لقر�ر�ت  تتطلب  عندما 

�الأطر�ف �مل�ساركة يف �ل�سيطرة.

حتت  كم�ساريع  �إليها  ي�سار  ح�سة  فيها  م�سارك  لكل  يكون  منف�سلة  من�ساأة  تكوين  تت�سمن  �لتي  �لتعاقدية  �لرتتيبات 

�ل�سيطرة �مل�سرتكة. 

يتم �حت�ساب ح�سة �ملجموعة يف �مل�ساريع حتت �ل�سيطرة �مل�سرتكة يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة با�ستخد�م طريقة �لتوحيد 

�لتنا�سبي، حيث يتم جتميع ح�سة �ملجموعة يف كل من �أ�سول وخ�سوم ودخل وم�رشوفات هذه �مل�ساريع مع �لبنود �ملناظرة 

لها يف �لبيانات �ملالية لل�رشكة.

�ملحا�سبية  لل�سيا�سة  وفقاً  �مل�سرتكة  �ل�سيطرة  حتت  �مل�ساريع  حل�سة يف  �ملجموعة  �رش�ء  من  �لناجتة  �ل�سهرة  معاجلة  تتم 

للمجموعة �ملتعلقة بال�سهرة. 

اال�ستثمارات امل�سجلة وفق طريقة حقوق امللكية )ال�رشكات الزميلة(

�ل�رشكات �لزميلة هي تلك �ل�رشكات �أو �ملن�ساآت �الأخرى �لتي متار�ض �ملجموعة عليها تاأثري�ً مهماً ولكنها ال ت�سيطر عليها، 

وترتبط عموماً بامتالك ن�سبة 20-50% من حقوق �لت�سويت. �لتاأثري �ملهم هو �لقدرة على �مل�ساركة يف �ل�سيا�سات �ملالية 

و�لت�سغيلية لل�رشكات �لزميلة دون �لتمكن من �ل�سيطرة على تلك �ل�سيا�سات.

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

يتم قيد �ال�ستثمار�ت عند �ل�رش�ء بالتكلفة، ويتم تعديلها بعد ذلك مبا يخ�ض �ل�رشكة من �سايف دخل )خ�سارة( �ل�رشكات 

�مل�ستثمر فيها و�أرباحها �ملوزعة و�أي تغري�ت يف حقوق ملكيتها، وذلك لتعك�ض ح�سة �ل�رشكة يف �سايف �أ�سول �جلهة �مل�ستثمر 

فيها. وتظهر هذه �ال�ستثمار�ت يف قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة �سمن �الأ�سول غري �ملتد�ولة، ويظهر ما يخ�ض �ل�رشكة من �سايف 

دخل )خ�سارة( �ل�رشكات �مل�ستثمر فيها يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

اال�ستثمارات االأخرى

�أ�سا�ض �لقيمة �لعادلة،  تاأثري هام على  �أو  �إىل �سيطرة  �ملالية �ملتاحة للبيع �لتي ال توؤدي  يتم ت�سجيل �ال�ستثمار يف �الأور�ق 

وحت�سب �لقيمة �لعادلة  لالأور�ق �ملالية �ملتاحة للبيع �لتي تتوفر لها قيمة �سوقية على �أ�سا�ض هذه �لقيمة. �أما �الأور�ق �ملالية 

�ملتاحة للبيع �لتي ال ميكن حتديد قيمتها �لعادلة، ب�سبب عدم وجود �سوق ن�سط لتبادلها �أو عدم توفر موؤ�رش�ت �أخرى ميكن من 

خاللها حتديد �لقيمة �ل�سوقية مبو�سوعية، فتكون تكلفتها هي �لبديل للقيمة �لعادلة. ويتم �إثبات �ملكا�سب و�خل�سائر غري 

�ملحققة يف بند م�ستقل �سمن حقوق �مل�ساهمني يف قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة �إن كانت جوهرية. ويتم �إظهار �خل�سائر �لناجتة 

عن �النخفا�ض �لد�ئم يف �لقيمة �لعادلة الأقل من �لتكلفة يف قائمة �لدخل �ملوحدة للفرتة �لتي يحدث فيها �النخفا�ض.

يتم �إثبات �ملكا�سب و�خل�سائر �لناجتة عن بيع �الأور�ق �ملالية �ملتاحة للبيع خالل �لفرتة �لتي حتدث فيها، ويتم عك�ض �أي مكا�سب 

�أو خ�سائر غري حمققة مت �إثباتها �سابقاً.

يتم ت�سجيل �ال�ستثمار يف �الأور�ق �ملالية �لتي يحتفظ بها �إىل تاريخ �ال�ستحقاق على �أ�سا�ض �لتكلفة �ملعدلة مبقد�ر �ال�ستنفاد 

يف �لعالوة �أو �خل�سم، �إن وجدت. ويتم �إظهار �خل�سائر �لناجتة عن �النخفا�ض غري �ملوؤقت يف �لقيمة �لعادلة عن تكلفتها �سمن 

قائمة �لدخل �ملوحدة للفرتة �لتي يحدث فيها �النخفا�ض. 

2- 13 الزكاة

تقوم �ملجموعة باحت�ساب وت�سجيل خم�س�ض �لزكاة �ملبني على �أ�سا�ض �لوعاء �لزكوي �سمن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وفقاً 

الأحكام وقو�عد فري�سة �لزكاة �ل�رشعية يف �ململكة. ويتم ت�سجيل �لفروقات �لناجتة عن �لربط �لزكوي �لنهائي يف �لفرتة �لتي 

يتم فيها �عتماد هذ� �لربط من م�سلحة �لزكاة و�لدخل.

2-14 ال�رشائب

يتم �حت�ساب �ل�رشيبة لل�رشكات �مل�ستثمر فيها خارج �ململكة وفقاً لالأنظمة �ل�رشيبية �ملتبعة يف بلد�نها.

ال�رشائب املوؤجلة املدينة

يتم ت�سجيل �ل�رش�ئب �ملوؤجلة �ملدينة لل�رشكات �الأجنبية فقط يف حالة �حتمال وجود �أرباح م�ستقبلية خا�سعة لل�رشيبة 

لل�رشكة  �مل�ستقبلي  �ملايل  باالأد�ء  يتعلق  حكماً  هذ�  ويتطلب  �ل�رشكات.  لتلك  �ملوؤقتة  �لفروقات  ��ستخد�م  مقابلها  ميكن 

�الأجنبية �لتي قامت باإثبات �ل�رشيبة �ملوؤجلة �ملدينة.

2-15 خم�س�ش مكافاأة نهاية اخلدمة 

ميثل خم�س�ض مكافاأة نهاية �خلدمة مبالغ م�ستحقة تدفع للموظفني عند �نتهاء عقود عملهم، وفقاً لالأنظمة �ملعمول بها 

يف �ململكة و�لدول �مل�ستثمر فيها. 

2-16معامالت العمالت االأجنبية

عملة التعامل والعر�ش

يتم قيا�ض �لبنود �مل�سمنة يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة لكل من�ساأة يف �ملجموعة با�ستخد�م عملة �لبيئة �القت�سادية �لرئي�سة 

�لتي تعمل فيها �ملن�ساأة »عملة �لتعامل«. هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة يتم عر�سها بالريال �ل�سعودي.

املعامالت واالأر�سدة

يتم حتويل �الأر�سدة بالعمالت �الأجنبية لالأ�سول و�اللتز�مات �لنقدية حمددة �لقيمة با�ستخد�م �أ�سعار �ل�رشف �ل�سائدة يف 

تاريخ قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة.

يتم ت�سجيل �ملكا�سب و�خل�سائر �لناجتة عن ت�سوية معامالت �لعمالت �الأجنبية و �ملكا�سب و�خل�سائر غري �ملحققة �لناجتة عن 

حتويل �الأر�سدة �لنقدية للعمالت �الأجنبية �إىل �لريال �ل�سعودي يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

من�ساآت املجموعة )ترجمة القوائم املالية(

يتم حتويل �لنتائج و�ملر�كز �ملالية لكل من�ساآت �ملجموعة �لتي لها عملة تعامل خمتلفة عن عملة �لعر�ض كما يلي:

• ترتجم بنود حقوق �مللكية )ما عد� �الأرباح �ملبقاة( على �أ�سا�ض �سعر �ل�رشف �ل�سائد يف تاريخ �ال�ستحو�ذ.
• يرتجم بند �الأرباح �ملبقاة كما يلي: �الأرباح �ملبقاة �ملرتجمة يف نهاية �لعام �ملا�سي م�سافاً �إليها �سايف دخل �لعام من قائمة 

�لدخل �ملرتجمة مطروحاً منها قيمة �لتوزيعات �ملعلنة مرتجمة ب�سعر �ل�رشف �ل�سائد وقت �إعالنها.

• عنا�رش قائمة �لدخل يتم ترجمتها با�ستخد�م �ملتو�سط �ملرجح ل�سعر �ل�رشف خالل �لفرتة. �أما بنود �ملكا�سب و�خل�سائر �ملهمة 
فترتجم على �أ�سا�ض �سعر �ل�رشف �ل�سائد وقت حدوثها. 

• كل فروقات حتويل �لعملة �لناجتة يتم ت�سجيلها يف بند م�ستقل �سمن حقوق �مل�ساهمني �إذ� كانت ذ�ت �أهمية ن�سبية.
وعند بيع هذه �ملن�ساآت جزئياً �أو �لتخل�ض منها فاإن �لفروقات �لتي �سبق ت�سجيلها �سمن حقوق �مل�ساهمني يتم �إثباتها يف 

قائمة �لدخل �ملوحدة كجزء من مكا�سب �أو خ�سائر �لبيع.
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2-17 االلتزامات املحتملة

�اللتز�م �ملحتمل هو �لتز�م قد ين�ساأ من �أحد�ث �سابقة ووجوده �سيتاأكد فقط بوقوع �أو عدم وقوع حدث �أو �أحد�ث م�ستقبلية 

غري موؤكدة لي�ست �سمن �ل�سيطرة �لكاملة للمجموعة، �أو هو �لتز�م حايل غري م�سجل ب�سبب �أنه لي�ض من �ملحتمل �أن تدفقاً 

خارجاً للمو�رد �سيكون مطلوباً لت�سديد �اللتز�م. ويف حالة عدم �إمكانية قيا�ض مبلغ �اللتز�م مبوثوقية كافية فاإن �ملجموعة ال 

تقوم بت�سجيل �اللتز�مات �ملحتملة لكنها تف�سح عنها يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

2-18 تكلفة اخلدمات

متثل جميع �لتكاليف �لتي تكبدتها �ملجموعة لتقدمي �خلدمات ولها �رتباط مبا�رش باالإير�د�ت �ملتولدة من ��ستخد�م �ل�سبكة 

ويتم �إثباتها يف فرت�ت تنفيذ �ملكاملات ذ�ت �ل�سلة مبا فيها:

• �لر�سوم �حلكومية وهي �لتكاليف �ملرتتبة على �ملجموعة مقابل حقوق تقدمي خدمات �الت�ساالت باململكة و�لدول �مل�ستثمر بها 
مبا يف ذلك ��ستخد�م �لطيف �لرتددي.

• ر�سوم ��ستخد�م �ل�سبكات �خلارجية و�ملتمثلة يف تكاليف �لربط ب�سبكات �ت�ساالت �أجنبية وحملية متعلقة مبكاملات عمالء 
�ملجموعة.

2-19 امل�رشوفات البيعية والت�سويقية

متثل جميع �لتكاليف �لتي تكبدتها �ملجموعة ولها �رتباط مبا�رش بت�سويق وتوزيع وبيع �خلدمات. وت�سجل عند حدوثها �إذ� مل 

يت�سن حتديد �لفرت�ت �مل�ستفيدة منها، �أما �إذ� �أمكن حتديد �لفرت�ت �مل�ستفيدة فيتم حتميلها على �لفرت�ت ذ�ت �ل�سلة.

2-20 امل�رشوفات العمومية واالإدارية

متثل جميع �مل�ساريف �لت�سغيلية �لتي تكبدتها �ملجموعة و�لتي ال ميكن ربطها ب�سكل مبا�رش بتكاليف �خلدمات �أو بامل�ساريف 

�لبيعية و�لت�سويقية. وت�سجل عند حدوثها �إذ� مل يت�سن حتديد �لفرت�ت �مل�ستفيدة منها، �أما �إذ� �أمكن حتديد �لفرت�ت �مل�ستفيدة 

فيتم حتميلها على �لفرت�ت ذ�ت �ل�سلة.

2-21 ربح ال�سهم

يتم �حت�ساب عائد �ل�سهم من �الأرباح على �أ�سا�ض ق�سمة �لدخل من �لعمليات �لت�سغيلية و�لعمليات �الأخرى، قبل ��ستبعاد 

حقوق �مللكية غري �مل�سيطرة، و�سايف �لدخل للفرتة �ملالية، على �ملتو�سط �ملرجح لعدد �الأ�سهم �لقائمة خالل �لفرتة.

2-22 امل�ستقات املالية

ت�ستخدم �ملجموعة �الأدو�ت �ملالية �مل�ستقة الإد�رة �لتعر�ض الأ�سعار �لفائدة وخماطر �أ�سعار �ل�رشف �الأجنبي، مبا يف ذلك �لعقود 

�الآجلة و�سعر �لفائدة ملبادلة �لعمالت. يتم قيا�ض �مل�ستقات ب�سكل مبدئي بالقيمة �لعادلة يف تاريخ �لدخول للعقد �مل�ستق 

ويتم الحقا �إعادة قيا�سها بالقيمة �لعادلة يف تاريخ كل فرتة م�سمولة بالتقرير. ويتم �العرت�ف فور� بالربح �أو �خل�سارة يف قائمة 

�لدخل �ملوحدة، ما مل تكن �الأد�ة �مل�ستقة خم�س�سة وفعالة كاأد�ة حتوط، ويف هذه �حلالة يعتمد توقيت �العرت�ف يف قائمة 

�لدخل �ملوحدة على طبيعة �لعالقة �لتحوطية.

تخ�س�ض �ملجموعة م�ستقات حمددة �إما كتحوطات على �لقيمة �لعادلة لالأ�سول و�خل�سوم �ملعرتف بها �أو �اللتز�مات غري 

�ملعرتف بها با�ستثناء خماطر �لعمالت �الأجنبية )�لقيمة �لعادلة للتحوط(، �لتحوط من �لتقلبات يف �لتدفقات �لنقدية �لتي 

�إما �أن تعزى �إىل خماطر معينة ترتبط باأ�سول وخ�سوم حمددة �أو خماطر �لعمالت �الأجنبية يف �لتز�مات �ملن�ساأة غري �ملعرتف 

بها )حتوط �لتدفق �لنقدي(.

�لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة للم�ستقات �لتي مت تخ�سي�سها و�ملوؤهلة كتحوطات بالقيمة �لعادلة يتم �العرت�ف بها يف قائمة 

�إىل جنب مع �أي تغري�ت يف �لقيمة �لعادلة لالأ�سول �أو �خل�سوم �ملغطاة. يف حالة �لتحوط للتدفقات  �لدخل �ملوحدة، جنباً 

كتحوط  و�ملوؤهلة  تخ�سي�سها  مت  �لتي  للم�ستقات  �لعادلة  �لقيمة  �لتغري�ت يف  من  �لفعال  باجلزء  �العرت�ف  يتم  �لنقدية، 

للتدفقات �لنقدية يف حقوق �مل�ساهمني. �لربح �أو �خل�سارة �ملتعلقة باجلزء غري �لفعال يتم �العرت�ف به على �لفور يف قائمة 

�لدخل �ملوحدة.

يتم �لتوقف عن �إتباع حما�سبة �لتحوط عندما تقوم �ملجموعة باإلغاء عالقة �لتحوط، �أو بيع �أد�ة حتوط، �أو �إنهاءها، �أو ممار�ستها 

�أو �أنها مل تعد تلبي متطلبات حما�سبة �لتحوط. �أي ربح / خ�سارة مرت�كمة يف ذلك �لوقت �ستبقي يف حقوق �مل�ساهمني ويتم 

�العرت�ف بها يف قائمة �لدخل �ملوحدة عندما ال يكون  حدوث �ملعاملة متوقعاً، 

2-23 االأطراف ذات العالقة

تقوم �ملجموعة خالل دورة �أعمالها �لعادية بالتعامل مع �أطر�ف ذ�ت عالقة ويتم �الإف�ساح عن جميع �لعمليات ذ�ت �الأهمية 

�لن�سبية مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة بغ�ض �لنظر عن وجود �أو عدم وجود �أر�سدة لهذه �لعمليات بنهاية �ل�سنة �ملالية. ويكون 

�الإف�ساح عن �لعمليات ذ�ت �لطبيعة �ملتماثلة دفعة و�حدة عد� تلك �لتي يكون فيها �الإف�ساح �إفر�دياً �رشورياً لفهم تاأثري 

�لعمليات بني ذوي �لعالقة على �لبيانات �ملالية لل�رشكة.

3- النقد وما يماثله
تقوم �ل�رشكة با�ستثمار جزء من �لنقد �لفائ�ض يف ح�سابات مر�بحة لفرت�ت ��ستحقاق 90 يوماً فاأقل مع عدة بنوك حملية. وقد 

بلغ متو�سط معدل �لعو�ئد عليهـا خـالل عـام 2010م ن�سـبة 0،53% )2009م : 0،96%(. وبلـغ �إجمالـي �لعو�ئـد �لـمحقـقـة 

منهـا خـالل عـام 2010 مبلـغ 7،3 مليـون ريـال �سـعودي )2009م : 35،5 مليون ريال �سعودي(.كما بلغ ن�سيب �ملجموعة من 

عو�ئد ��ستثمار�ت �ل�رشكات �لتابعة و�مل�ساريع �مل�سرتكة يف �لود�ئع مبلغ 242 مليون ريال �سعودي ) 2009م:324 مليون ريال  

�سعودي(.

ويتكون ر�سيد �لنقد وما مياثله يف نهاية �ل�سنة مما ياأتي:  

)ب( تقوم �ل�رشكة منذ �إن�سائها باإثبات �إير�د�ت �خلدمات �ملقدمة لبع�ض �لعمالء عند حت�سيلها، عندما يكون لدى �ل�رشكة درجة 

عالية من عدم �لتاأكد يف �إمكانية حت�سيلها. وتقوم �ل�رشكة حالياً بال�سعي لتح�سيل هذه �الإير�د�ت. وقد بلغت �الإير�د�ت �ملفوترة 

غري �ملح�سلة �خلا�سة لهذه �لفئة لعام 2010م 111 مليون ريال �سعودي )2009م : 101 مليون ريال �سعودي(، ومبتو�سط �سنوي 

قدره 192 مليون ريال �سعودي لل�سنو�ت �الأحد ع�رش �ل�سابقة لعام 2010م.

)ج( لدى �ملجموعة �تفاقيات مع م�سغلي �سبكات �ت�ساالت خارجية يتم مبوجبها مقا�سة �الأر�سدة �ملدينة و�لد�ئنة لنف�ض 

�مل�سغل. وقد بلغت �ملبالغ �ل�سافية �لتي تظهر �سمن ح�سابات �ملدينني و�لد�ئنني يف 31 دي�سمرب 2010م  و 2009م  ما ياأتي:

4- حسابات المدينين، صافي
)�أ(  تتكون ح�سابات �ملدينني كما يف 31 دي�سمرب مما ياأتي:

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(

ح�سابات �لتح�سيل

مر�بحات ق�سرية �الأجل

ود�ئع ق�سرية �الأجل

ح�سابات �مل�رشوفات

2010م

230.137

990.040

4.064.358

766.142

6.050.677

2009م

3.922.421

1.614.182

1.612.473

    561.002

7.710.078

يف ما يلي حركة خم�س�ض �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها خالل �ل�سنة:

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(    

ح�سابات مدينني �سدرت بها فو�تري  

ح�سابات مدينني مل ت�سدر بها فو�تري بعد  

 

            خم�س�ض �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها

2010م

9.360.558

1.291.600

10.652.158

)1.944.800(

8.707.358

2009م

8.464.008

2.423.457

10.887.465

)2.189.747(

8.697.718

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(   

�لر�سيد يف 1 يناير   

�الإ�سافات )�نظر �إي�ساح 20(    

�لديون �ملعدومة خالل �ل�سنة     

�لر�سيد يف 31 دي�سمرب     

2010م

2.189.747

1.586.519

3.776.266

)1.831.466(

1.944.800

2009م

1.726.228

1.507.983

3.234.211

)1.044.464(

2.189.747

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(   

�سايف �الأر�سدة �ملدينة  

            �سايف �الأر�سدة �لد�ئنة

2010م

1.383.985

1.473.240

2009م

1.420.829

1.176.877
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)باآالف �لرياالت

  �ل�سعودية( 

اإجمايل القيمة الدفرتية 

�لر�سيد يف 1 يناير

�الإ�سافات

�لتحويالت

ن�سيب �ملجموعة يف

حركة تكلفة �أ�سول

�ل�رشكات �مل�ستثمر بها

�ال�ستبعاد�ت

الر�سيد يف 31 دي�سمرب

جممع اال�ستهالك

�لر�سيد يف 1 يناير

�ال�ستهالك 

ن�سيب �ملجموعة يف حركة

جممع �ال�ستهالك

لل�رشكات �مل�ستثمر بها

�ال�ستبعاد�ت  

الر�سيد يف 31 دي�سمرب

�سايف القيمة الدفرتية

يف 31 دي�سمرب

13.896.347

7.546

381.204

49.045

)24.484(

14.309.658

)5.812.960(

)405.277(

)93.239(

6.329

)6.305.147(

8.004.511

77.776.462

116.976

4.550.127

4.196.606

)725.274(

85.914.897

)39.434.119(

)4.519.320(

)2.378.980(

51.679

)46.280.740(

39.634.157

6.284.572

62.143

237.244

699.698

)131.888(

7.151.769

)3.779.939(

)357.487(

)121.870(

25.003

)4.234.293(

2.917.476

3.806.510

5.188.855

)5.168.575(

744.743

)234(

4.571.299

-        

-        

-        

-        

-        

4.571.299

101.763.891

5.375.520

-        

5.690.092

)881.880(

111.947.623

)49.027.018(

)5.282.084(

)2.594.089(

83.011

)56.820.180(

55.127.443

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

�سبكة ومعد�ت�الأر��سي و�ملباين

�الت�ساالت

�الأعمال �لر�أ�سمالية�الأ�سول �الأخرى

حتت �لتنفيذ

�الإجمايل

2010م

�الإجمايل

2009م

)د(  تقوم �ل�رشكة، وفقاً للفقرة )�سابعاً( من قر�ر جمل�ض �لوزر�ء رقم 171 �مل�سار �إليه يف �الإي�ساح رقم )1(، بت�سوية �ملبالغ 

�مل�ستحقة حلكومة �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ملتعلقة بالر�سوم �حلكومية مقابل �الأر�سدة �ملرت�كمة �مل�ستحقة على �جلهات 

�حلكومية باململكة عن خدمات �الت�ساالت �ملقدمة �إىل هذه �جلهات.)�أنظر �إي�ساح 27(.

5-  المصروفات المدفوعة مقدمًا واألصول المتداولة األخرى
تتكون �مل�رشوفات �ملدفوعة مقدماً و�الأ�سول �ملتد�ولة �الأخرى مما ياأتي:

ميثل م�رشوع �إخالء �لرتدد�ت �ملتفق عليه مع �جلهات �لر�سمية باأن يتم �إخالء �لرتدد�ت �مل�ستخدمة ل�سالح هيئة �الت�ساالت 

وتقنية �ملعلومات و�إن�ساء �سبكة بديلة عن طريق �ل�رشكة. وقد مت خالل عام 2005م خ�سم مبلغ 250 مليون ريال �سعودي 

وخالل عام 2010م خ�سم �ملبلغ �ملتبقي )50 مليون ريال �سعودي( من تكاليف �مل�رشوع من م�ستحقات �حلكومة وظهرت �سمن 

»�الأر�سدة �لد�ئنة �الأخرى«. وقد مت توقيع �ملح�رش �لنهائي وت�سليم �مل�رشوع. )�أنظر �إي�ساح 11(. 

»�أخرى« ت�سمل بنود�ً متنوعة �أهمها: تاأمني مدفوع مقدماً و�إيد�عات م�سرتدة.

6- استثمارات  في حقوق ملكية وأخرى
تتكون هذه �ال�ستثمار�ت مما ياأتي:  

اال�ستثمار يف ال�سكوك

ميثل ح�سة �ملجموعة يف �ال�ستثمار يف �ل�سكوك �لذي قامت به �إحدى �رشكاتها يف دي�سمرب 2007م. مدة �لتمويل 10 �سنو�ت 

مببلغ 1،266 مليون ريال �سعودي، ويبلغ معدل هام�ض �لربح �ملعدل �ملتبادل بني بنوك كو�ال المبور »كاليبور« ز�ئد�ً ن�سبة %0.45. 

هذ� �لتمويل يدخل �سمن عمليات �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة د�خل �ملجموعة )�أنظر �إي�ساح 27(.

�سكوك �رشكة �سابك

مت �رش�ء �سكوك من �ل�رشكة �ل�سعودية لل�سناعات �الأ�سا�سية »�سابك« خالل �سهر يوليو 2006م مببلغ 150 مليون ريال �سعودي 

وفرتة �سالحية 5 �سنو�ت حتى يوليو 2011م، ومبعدل عائد يعادل �ملعدل �ملتبادل بني �لبنوك �ل�سعودية »�سايبور« ز�ئد�ً ن�سبة 

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(   

�ملخزون  

مدفوعات مقدمة للموردين  

�إيجار�ت مدفوعة مقدماً  

�رش�ئب مدفوعة مقدماً  

��ستثمار�ت ق�سرية �الآجل  

م�رشوع �إخالء �لرتدد�ت  

عو�ئد وذمم م�ستحقة  

م�رشوفات موؤجلة  

�أخرى  

2010م

759.573

328.632

653.408

214.099

385.142

292.843

319.266

374.939

618.275

3.946.177

2009م

710.276

624.860

387.666

334.200

298.698

292.843

152.333

82.379

608.603

3.491.858

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(  

اال�ستثمارات امل�سجلة وفق طريقة حقوق امللكية : -  

�ملوؤ�س�سة �لعربية لالت�ساالت �لف�سائية )عرب�سات( - �ململكة  

�ل�رشكة �لعربية للكو�بل �لبحرية �ملحدودة - �ململكة  

�رشكة مر�كز �الت�سال  

اال�ستثمار يف ال�سكوك واأخرى  

اإجمايل اال�ستثمارات يف حقوق ملكية واأخرى  

 

2010م

1.204.803

52.207

2.250

1.259.260

1.281.234

2.540.494

ن�سبة �مللكية

%36.66

%50

%50

ن�سبة �مللكية

%36.66

%48.6

-

2009م

1.088.478

53.597

-       

1.142.075

1.390.851

2.532.926

) �أ ( ت�سمل �الأر��سي و�ملباين �أعاله �أر��ٍض بقيمة 2،238 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2010م  )31 دي�سمرب 2009م: 

2،260 مليون ريال �سعودي(.  

)ب ( مت مبقت�سى �ملر�سوم �مللكي، �مل�سار �إليه يف �الإي�ساح )1( �أعاله، حتويل ملكية �الأ�سول لل�رشكة يف 2 مايو 1998م، �إال �أن 

عملية حتويل �مللكية �لقانونية لبع�ض �الأر��سي ما تز�ل جارية. بلغت قيمة �الأر��سي �لتي مت نقل ملكيتها �لقانونية لل�رشكة 

حتى 31 دي�سمرب 2010م  مبلغ 1،924 مليون ريال �سعودي، ويجري �لعمل على نقل ملكية �الأر��سي �ملتبقية وقيمتها 217 

مليون ريال �سعودي.

) ج ( تت�سمن �ملمتلكات و�ملعد�ت و�ملن�ساآت �أ�سول ثابتة خا�سعة لعقود حقوق �متياز الإحدى �ل�رشكات �مل�ستثمر بها، يبلغ 

ن�سيب �ملجموعة منها مبلغ 2،890 مليون ريال �سعودي. �ستوؤول ملكية هذه �الأ�سول يف نهاية فرتة �لعقود �إىل �لدولة.

    

8- األصول غير الملموسة، صافي
تي  �إن  و�رشكة  �لقاب�سة  بينارياجن  �ل�رشكة يف جمموعة  �رش�ء ح�س�ض  �لناجتة من  �ل�سهرة  �مللمو�سة  �الأ�سول غري  تت�سمن 

�إ�ض و�رشكة �أوجيه لالت�ساالت �ملحدودة، �إ�سافة لن�سيب �ل�رشكة من �ل�سهرة �مل�سجلة يف �لقو�ئم �ملالية ملجموعة بينارياجن 

�لقاب�سة و�رشكة �أوجيه لالت�ساالت �ملحدودة.

وفيما يلي تفا�سيل �الأ�سول غري �مللمو�سة، �سايف:

0.40%. وبلغت �لعو�ئد �ملحققة من هذه �ل�سكوك خالل عام 2010م  مبلغ 1،7 مليون ريال �سعودي )2009م : 2،4 مليون ريال 

�سعودي( ونظر�ً الأن فرتة ��ستحقاقها �أقل من �سنة فقد �أعيد ت�سنيفها �سمن �الأ�سول �ملتد�ولة يف 31 دي�سمرب 2010م.

7- الممتلكات والمنشآت والمعدات، صافي
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)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(  

تر�خي�ض  

�ل�سهرة �لناجتة من توحيد �لقو�ئم �ملالية  

عالمات جتارية وعالقات تعاقدية  

حقوق ��ستخد�م �لطيف �لرتددي  

�ل�سهرة �لناجتة من �رش�ء ح�سة 25% يف جمموعة بينارياجن �لقاب�سة  

�ل�سهرة �لناجتة من �رش�ء ح�سة 35% يف �رشكة �أوجيه لالت�ساالت �ملحدودة  

�ل�سهرة �لناجتة من �رش�ء ح�سة 51% يف �رشكة �إن تي �إ�ض   

�أخرى  

2010م

15.641.615

5.610.971

3.812.645

2.482.891

1.753.114

826.396

713.191

 996.281

 31.837.104

2009م

15.313.139

5.137.389

4.319.416

303.395

1.753.114

826.396

713.191

 855.746

 29.221.786

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(  

قرو�ض �ملوظفني �ل�سكنية  

�رش�ئب موؤجلة  

م�رشوفات موؤجلة  

��ستثمار�ت عقارية  

�أخرى  

2010م

849.344

584.746

283.245

363.746

490.585

2.571.666

2009م

 717.751

543.651

453.234

398.476

319.618

2.432.730

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(  

ت�سوية �ل�سبكات �خلارجية  

جتارية  

�لر�سوم �حلكومية  

ر�أ�سمالية  

�أخرى  

2010م

1.584.991

3.538.335

836.865

1.013.633

62.590

 7.036.414

2009م

1.226.416

2.653.173

684.878

409.609

26.879

 5.000.955

»�أخرى« ت�سمل بنود�ً متنوعة �أهمها: عموالت ور�سوم مدفوعة مقدماً وم�ستحقات على �أطر�ف ذ�ت عالقة.

»�أخرى« ت�سمل بنود�ً متنوعة �أهمها : م�ستحقات �لتاأمينات �الجتماعية ورعاية �الأندية �لريا�سية وذمم غري جتارية.

- االأر�سدة الدائنة االأخرى - غري املتداولة

تتكون �الأر�سدة �لد�ئنة �الأخرى - غري �ملتد�ولة مما ياأتي:

»�أخرى« ت�سمل بنود�ً متنوعة �أهمها: مدفوعات مقدمة طويلة �الآجل.

12- المصروفات المستحقة
تتكون �مل�رشوفات �مل�ستحقة مما ياأتي:

9- األصول غير المتداولة األخرى
تتكون �الأ�سول غري �ملتد�ولة �الأخرى مما ياأتي:

10- حسابات الدائنين
تتكون ح�سابات �لد�ئنني مما ياأتي:

11- األرصدة الدائنة األخرى - المتداولة
تتكون �الأر�سدة �لد�ئنة �الأخرى - �ملتد�ولة مما ياأتي:

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(  

خم�س�ض �لزكاة و�ل�رش�ئب )�أنظر �إي�ساح 25 ، 26(  

حمتجز�ت �ملوردين  

خم�س�ض �ل�رشيبة �مل�ستقطعة  

�إيد�عات عمالء م�سرتدة   

م�رشوع �إخالء �لرتدد�ت )�أنظر �إي�ساح 5(  

ت�سوية م�ستحقات �ملوظفني �ملعارين  

�أخرى  

2010م

1.164.976

393.274

548.201

101.121

300.000

-     

1.000.928

 3.508.500

2009م

1.089.616

996.099

931.455

273.422

250.000

119.052

 1.158.925

 4.818.569

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(   

            �رش�ئب موؤجلة

�إير�د�ت موؤجلة طويلة �الأجل  

م�ستقات مالية  

جتارية طويلة �الأجل  

ر�سوم رخ�ض م�ستحقة  

�لتز�مات تاأجري متويلي  

رعاية �أندية  

�أخرى  

2010م

1.655.625

943.330

645.509

617.678

344.840

347.141

174.625

1.232.992

 5.961.740

2009م

2.422.741

192.670

-

-

517.411

236.944

156.875

332.287

 3.858.928

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(  

ر�أ�سمالية  

جتارية  

م�ستحقات موظفني  

�أخرى  

2010م

 2.292.853

 2.342.431

 701.045

 721.673

6.058.002

2009م

 2.511.149

 2.022.443

 1.103.033

 460.731

6.097.356
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13- القروض
وتتمثل يف:

- �رشكة اأوجيه لالت�ساالت املحدودة - االإمارات العربية املتحدة:

يبلغ ن�سيب �ملجموعة من �لقرو�ض و�لت�سهيالت �لبنكية كما يف 31 دي�سمرب 2010م مبلغ 8،945 مليون ريال �سعودي.

- جمموعة بينارياجن جي اإ�ش اإم القاب�سة – ماليزيا:

�لتمويلي مبلغ  �الإيجار  �لبنكية وعقود  �لت�سهيالت  ريال �سعودي، ومن  يبلغ ن�سيب �ملجموعة من �ل�سكوك 3،001 مليون 

�ل�سكوك يف متويل عملية �ال�ستحو�ذ على  ��ستخدمت هذه  2010م، وقد  31 دي�سمرب  ريال �سعودي كما يف  5،928 مليون 

جمموعة ماك�سي�ض �لقاب�سة �ملاليزية و�لتي طرح الحقاً 30% منها لالكتتاب �لعام و�أدرجت بال�سوق �ملالية �ملاليزية.

- �رشكة االت�ساالت ال�سعودية:

مت �حل�سول خالل �لربع �لثالث 2007م على ت�سهيالت متويل على �أ�سا�ض �ملر�بحة من عدة بنوك حملية على �أ�سا�ض معدل �لعائد 

�ملتبادل بني �لبنوك �ملحلية ) �سايبور ( + 0،25 نقطة �أ�سا�ض، مدة �لتمويل 60 �سهر�ً، وتبلغ قيمة �لت�سهيالت �مل�ستخدمة كما 

يف 31 دي�سمرب 2010م مبلغ 6،000 مليون ريال �سعودي.

مت �حل�سول خالل �لربع �لر�بع 2007م على ت�سهيالت متويل على �أ�سا�ض �ملر�بحة من �أحد فروع �مل�سارف �ملحلية مباليزيا على 

وتبلغ قيمة  120 �سهر�ً،  �لتمويل  �أ�سا�ض، مدة  ( + 0،45 نقطة  �ملاليزية ) كاليبور  �لبنوك  �ملتبادل بني  �لعائد  �أ�سا�ض معدل 

�لت�سهيالت �مل�ستخدمة كما يف 31 دي�سمرب 2010م مبلغ 1،688 مليون ريال �سعودي.

مت �حل�سول يف �أبريل 2008م على ت�سهيالت متويل على �أ�سا�ض �ملر�بحة من عدة بنوك حملية على �أ�سا�ض معدل �لعائد �ملتبادل 

بني �لبنوك �ملحلية )�سايبور( + 0،25 نقطة �أ�سا�ض، مدة �لتمويل 120 �سهر�ً، وتبلغ قيمة �لت�سهيالت �مل�ستخدمة كما يف 31 

دي�سمرب 2010م مبلغ 9،500 مليون ريال �سعودي.

�أ�سا�ض معدل  �أ�سا�ض �ملر�بحة من عدة بنوك حملية على  مت �حل�سول خالل �لربع �لثالث 2010م على ت�سهيالت متويل على 

�لعائد �ملتبادل بني �لبنوك �ملحلية ) �سايبور ( + 0،50 نقطة �أ�سا�ض، مببلغ مليار ريال �سعودي مل يتم ��ستخد�مها، حتى نهاية 

31دي�سمرب 2010م.

بد�أت �ل�رشكة خالل �لربع �لر�بع من عام 2008م ب�سد�د �الأق�ساط �مل�ستحقة من �لقرو�ض، وبلغت �ملبالغ �مل�سددة حتى 31 

دي�سمرب 2010م  4،874 مليون ريال �سعودي، منها 2،555 مليون ريال �سعودي مت ت�سديدها خالل �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 

2010م.

14- مخصص مكافأة نهاية الخدمة
فيما يلي حركة خم�س�ض مكافاأة نهاية �خلدمة خالل �ل�سنة:

15- رأس المال
لل�سهم  رياالت   10 ��سمية  بقيمة  �سهم  مليون   2،000 �إىل  �سعودي مق�سمة  ريال  مليون   20،000 �ل�رشكة  مال  ر�أ�ض  يبلغ 

مدفوعة بالكامل. وتبلغ ن�سبة �الأ�سهم �ململوكة للحكومة كما يف 31 دي�سمرب 2010م و 2009م 70% من �أ�سهم �ل�رشكة.

16- االحتياطي النظامي
يتم، ح�سب �لنظام �الأ�سا�سي لل�رشكة، جتنيب 10% من �سايف �لدخل كاحتياطي نظامي �إىل �أن يعادل هذ� �الحتياطي %50 

من قيمة ر�أ�ض �ملال �مل�سدر. وهذ� �الحتياطي غري قابل للتوزيع على حملة �أ�سهم �ل�رشكة. قامت �ل�رشكة خالل عام 2010م  

بتجنيب مبلـغ 701 ملـيون ريال �سعـودي )2009م : 1،066 مليـون ريال �سعودي(. وقد بلغ ر�سيـد �الحتياطي �لنظامي يف 

31 دي�سمرب 2010م  10،000مليون ريال �سعودي، ما ميثل ن�سبة 50 % من ر�أ�ض �ملال )31 دي�سمرب 2009م : 9،299 مليون ريال 

�سعودي، ما ميثل ن�سبة 46،5 % من ر�أ�ض �ملال( لذلك مت وقف �لتجنيب عندما بلغ �حلد �لنظامي ورفع طلب �ملو�فقة للجمعية 

�لعامة �لعادية للم�ساهمني �ملزمع عقدها يف نهاية مار�ض 2011م الإقر�ر هذ� �لوقف.

17- احتياطيات  أخرى
تتكون �الحتياطيات �الأخرى مما ياأتي:

18- إيرادات الخدمات
تتكون �إير�د�ت �خلدمات  مما ياأتي:

19- تكلفة الخدمات
تتكون تكلفة �خلدمات مما ياأتي:

يتم �حت�ساب �ملخ�س�ض على �أ�سا�ض قيمة �ملنافع �مل�ستحقة للموظفني يف حالة تركهم �لعمل يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل، 

وذلك با�ستخد�م �آخر ر�تب وبـدالت للموظف و�سـنو�ت �خلدمة. وت�ستخدم �رشكات �ملجموعة بر�مج مكافاآت نهايـة خدمة 

وفقاً للقو�نني �ل�سارية يف بلد�نها.

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(  

�جلزء �ملتد�ول  

�جلزء غري �ملتد�ول  

2010م

8.446.926

21.741.130

30.188.056

2009م

 8.579.020

 22.711.062

 31.290.082

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(  

�لر�سيد يف 1 يناير  

�الإ�سافات خالل �ل�سنة  

�ملدفوعات خالل �ل�سنة  

�لر�سيد يف 31 دي�سمرب  

2010م

2.843.869

559.980

 )408.478(

2.995.371

2009م

2.738.025

424.267

 )318.423(

2.843.869

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(  

�حتياطي حتوط )�أنظر �إي�ساح 30(  

�حتياطي تغري ن�سب ��ستحو�ذ  

�حتياطيات  �أخرى  

2010م

 760.803

 461.079

 47.533

 1.269.415

2009م

-

-

-

-

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(  

�أجور �ال�ستخد�م  

ر�سوم �ال�سرت�ك  

ر�سوم �لتاأ�سي�ض  

�أخرى  

2010م

 34.773.232

 15.008.968

 337.223

 1.667.405

 51.786.828

2009م

 36.359.130

 12.482.543

 422.954

 1.515.460

 50.780.087

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(  

ر�سوم ��ستخد�م �ل�سبكات �خلارجية  

�لر�سوم �حلكومية )*(  

�إ�سالح و�سيانة  

تكاليف �ملوظفني  

�أخرى  

2010م

 8.059.503

 5.723.173

 2.350.700

 2.922.611

  2.408.243

 21،464،230

2009م

 7.494.284

 5.664.399

  2.026.145

  3.140.651

  1.453.913

 19.779.392

»�أخرى« ت�سمل بنود�ً متنوعة �أهمها: �إيجار�ت معد�ت وممتلكات و�سيار�ت وم�رشوفات �ملر�فق و��ست�سار�ت.
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)*( فيما يلي تفا�سيل �لر�سوم �حلكومية:

20- المصروفات البيعية والتسويقية
تتكون �مل�رشوفات �لبيعية و�لت�سويقية مما ياأتي:

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(  

ر�سوم تقدمي �خلدمة جتارياً  

ر�سوم �لرخ�سة  

ر�سوم ��ستخد�م �لطيف �لرتددي  

2010م

 4.734.944

 383.092

 605.137

 5.723.173

2009م

 4.744.136

 372.021

 548.242

 5.664.399

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(  

دعاية و�إعالن  

تكاليف �ملوظفني  

م�رشوف �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها  

طباعة بطاقات هاتفية وم�ستلزمات مكتبية  

�إ�سالح و�سيانة  

�أخرى    

2010م

 2.360.389

 1.909.389

 1.586.519

 413.295

 123.768

 689.740

 7،083،100

2009م

 2.464.119

 1.878.848

 1.507.983

 272.068

 145.826

 597.495

 6،866،339

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(  

تكاليف �ملوظفني  

�إ�سالح و�سيانة  

�إيجار�ت معد�ت وممتلكات و�سيار�ت  

��ست�سار�ت و�أتعاب قانونية ومهنية  

م�رشوفات �ملر�فق  

�أخرى  

2010م

 1.692.439

 367.581

 264.003

 361.300

 167.683

 765.977

 3،618،983

2009م

 1.752.098

 451.173

 226.024

 271.582

 191.013

 630.140

 3،522،030

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(  

��ستهالك  

�إطفاء  

2010م

 7.421.506

 1.220.698

 8.642.204

2009م

 6.879.169

 919.570

 7.798.739

و�الأمن  و�لتو�سيل  و�لربيد  �الت�ساالت  وم�رشوفات  و�سيار�ت  وممتلكات  �إيجار�ت معد�ت  �أهمها:  متنوعة  بنود�ً  ت�سمل  »�أخرى« 

و�ل�سالمة.

21- المصروفات اإلدارية والعمومية 
تتكون �مل�رشوفات �الإد�رية و�لعمومية مما ياأتي:

تت�سمن مكا�سب / ) خ�سائر(  بيع / ��ستبعاد �ملمتلكات و�ملن�ساآت و�ملعد�ت لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م مبلغ 

728 مليون ريال �سعودي عبارة عن ن�سيب �ملجموعة من مكا�سب بيع �أ�سول ثابتة )�أبر�ج(  الإحدى �رشكات جمموعة بينارياجن 

�لقاب�سة، كما ت�سمنت �الإير�د�ت �ملتنوعة يف عام 2009م ن�سيب �ملجموعة �لبالغ 687 مليون ريال �سعودي  مكا�سب من بيع 

30% من �رشكة ماك�سي�ض.

 

25- الزكاة
)اأ( وعاء الزكاة لل�رشكة:

وقد مت �حت�ساب خم�س�ض �لزكاة بو�قع 2،5% من �لوعاء �لزكوي حيث قامت �ل�رشكة خالل �لعام بتعديل �حت�ساب خم�س�ض 

�لزكاة على �أ�سا�ض �لوعاء �لزكوي بدالً من �لوعاء �لزكوي �أو �لربح الأغر��ض �لزكاة �أيهما �أعلى، وتعتقد �الإد�رة باأنه لن يرتتب 

على �ل�رشكة �أية �لتز�مات زكوية �إ�سافية قد تن�ساأ نتيجة العتمادها �ل�سيا�سة �ملبينة �أعاله.

24- اإليرادات والمصروفات األخرى - أخرى، بالصافي
 تتكون  �الإير�د�ت و�مل�رشوفات �الأخرى - �أخرى، بال�سايف مما ياأتي:

»�أخرى« ت�سمل بنود�ً متنوعة �أهمها: �أق�ساط تاأمني وم�ستلزمات مكتبية وم�رشوفات �سحن ومناولة وبريد وتو�سيل.

22- االستهالك واإلطفاء
يتكون �ال�ستهالك و�الإطفاء مما ياأتي:

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(  

�ل�رشكة  

باقي �رشكات �ملجموعة  

2010م

 118.719

 1.661.951

 1.780.670

2009م

 221.863

 1.163.437

 1.385.300

23- تكاليف التمويل 
وتتمثل يف:

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(  

�إير�د�ت متنوعة  

مكا�سب تغري �أ�سعار �لعمالت �الأجنبية  

مكا�سب / )خ�سائر (  بيع / ��ستبعاد �ملمتلكات و�ملن�ساآت و�ملعد�ت  

م�رشوفات متنوعة  

2010م

 1.398.666

 359.318

941.096

)622.827(

 2.076.253

2009م

 1.464.907

 642.153

)112.818(

)843.204(

 1.151.038

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(   

ر�أ�ض �ملال بد�ية �ل�سنة

اال�سافات:  

�الأرباح �ملبقاة و�الحتياطي �لنظامي و�ملخ�س�سات بد�ية �ل�سنة

قرو�ض و�أر�سدة د�ئنه

�سايف �لدخل �ملعدل

اال�ستبعادات:

�سايف �ملمتلكات و�ال�ستثمار�ت

توزيعات �أرباح مدفوعة

�مل�رشوفات �ملوؤجلة غري �ملتد�ولة

2010م

 20.000.000

 25.617.777

 12.874.014

 11.163.172

)59.067.022(

)6.000.000(

)284.566(

2009م

 20.000.000

 22.513.744

 13.181.348

 12.942.872

)58.874.316(

)5.942.869(

)13.500(
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)ب( خم�س�ش الزكاة:

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(   

�لر�سيد يف 1 يناير   

�مل�ستحق عن �ل�سنة  

�ملبالغ �مل�سددة خالل �ل�سنة  

�لر�سيد يف 31 دي�سمرب     

2010م

 785.340

 118.208

)110.433(

 793.115

2009م

 531.935

 331.868

)78.463(

 785.340

لقد مت �عتماد �لربط �لزكوي �لنهائي لل�سنو�ت منذ بدء �ل�رشكة وحتى نهاية عام 2003م. مل يتم �لربط �لنهائي عن �الأعو�م 

2004م و2005م و2006م و2007م حيث يتوقف ذلك على �لبت يف �عرت��سات �ل�رشكة على بع�ض �لبنـود مبا �إجماليه حو�يل 

443 مليون ريال �سعودي.

كما مت تقدمي �الإقر�ر�ت �لزكوية عن �الأعو�م 2008م و 2009م �إال �أن ربط �مل�سلحة مل ي�سدر حتى تاريخه. وقد �سدرت لل�رشكة 

�سهادة  زكاة مقيدة �سارية �ملفعول حتى تاريخ 1432/5/27 هـ )�ملو�فق 2011/4/30م(. 

)ج( ال�رشكات التابعة وامل�ساريع امل�سرتكة

 من عام 2009م مت تطبيق �لقر�ر �لوز�ري رقم 1005 وتاريخ 1428/4/28هـ �لقا�سي بوجوب تقدمي �إقر�ر زكوي و�حد لل�رشكة 
ً
بد�أ

و�ل�رشكات �لتابعة �ململوكة لها بالكامل ب�سورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة، �سو�ء كانت د�خل �أو خارج �ململكة وبناء�ً على ذلك مت 

�إعادة عر�ض بيانات �ملقارنة.

26- مخصص الضرائب
ميثل �ملبلغ �ملدرج بقائمة �لدخل ن�سيب �ملجموعة من �ل�رش�ئب �مل�ستحقة على �ل�رشكات �لتابعة و�مل�ساريع �مل�سرتكة وفقاً 

لالأنظمة �ل�رشيبية �ل�سائدة يف بلد�نها. ويبلغ ر�سيـد �ملخ�س�ض كما فـي 31 دي�سمرب 2010م  372 مليـون ريـال �سـعودي 

)31 دي�سمرب 2009م: 308 مليون ريال �سعودي(.

27- معامالت األطراف ذات العالقة 
اجلهات احلكومية باململكة العربية ال�سعودية

توفر �ل�رشكة خدمات �ت�سال متنوعة للقطاع �حلكومي، �سوتية نقل بيانات وغريها.

بلغت �الإير�د�ت و�مل�رشوفات �ملتعلقة باجلهات �حلكومية خالل عام 2010م )�ساملة �لر�سوم �حلكومية �ملُبينة يف �الإي�ساح رقم 

19 �أعاله( مبلغ 1،459 مليـون ريال �سـعودي و 5،009 مليون ريـال �سـعودي، على �لتو�يل )2009م: 1،239مليون ريال �سـعودي 

و5،027 مليون ريال �سعودي، على �لتو�يل(. 

وبلغ �إجمايل �الأر�سدة �ملدينة و�لد�ئنة مع �جلهات �حلكومية يف 31 دي�سمرب 2010م  مبلغ 327 مليون ريال �سعودي و 332 مليون 

ريال �سعودي، على �لتو�يل )2009م: 260 مليون ريال �سعودي و 488 مليون ريال �سعودي، على �لتو�يل(. 

اال�ستثمارات امل�سجلة وفق طريقة حقوق امللكية وال�رشكات التابعة وامل�رشوعات امل�سرتكة

مل تكن �ملعامالت �لتي متت مع �ال�ستثمار�ت �مل�سجلة وفق طريقة حقوق �مللكية و�ل�رشكات �لتابعة و�مل�رشوعات �مل�سرتكة خالل 

�ل�سنة ذ�ت �أهمية ن�سبية فيما عد� �ال�ستثمار بال�سكوك �لبالغ حو�يل 1،266 مليون ريال �سعودي )�أنظر �إي�ساح 6(.

28- االرتباطات وااللتزامات المحتملة
االرتباطات

�أ�سا�سية  ر�أ�سمالية جوهرية وب�سورة  )�أ ( تدخل �ملجموعة خالل ممار�سة ن�ساطها �العتيادي يف �رتباطات متعلقة مب�رشوفات 

فيما يتعلق مب�رشوعات تو�سـعة �ل�سـبكة. بلغت �رتباطات �مل�رشوفـات �لر�أ�سـمالية �لقائمة كما يف 31 دي�سمرب 2010م حو�يل 

3،498 مليون ريال �سعودي )31 دي�سمرب 2009م:3،347 مليون ريال �سعودي(.

)ب ( يتم ��ستئجار �أر��ٍض ومباٍن ال�ستخد�مها يف عمليات �ملجموعة مبوجب تعهد�ت �إيجار ت�سغيلية تنتهي يف  تو�ريخ م�ستقبلية 

خمتلفة. وقد بلغ �إجمايل م�رشوفات �الإيجار مبوجب عقود �الإيجار �لت�سغيليـة لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م مبلـغ 

633 مليون ريال �سعودي )2009م: 598 مليون ريال �سعودي( .

االلتزامات املحتملة

تتعر�ض �ملجموعة خالل ممار�سة ن�ساطها �العتيادي الإجر�ء�ت قانونية ودعاوى ق�سائية ومطالبات �أخرى. وال يتوقع �أن يكون لها 

تاأثري جوهري على مركز �ملجموعة �ملايل �أو نتائج عملياتها �ملبينة يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

29- األدوات المالية 
القيمة العادلة

هي �ملبلغ �لذي ميكن �أن تتم به مبادلة �أ�سل �أو �سد�د �إلتز�م بني �أطر�ف مطلعة ور�غبة يف �لتعامل وب�رشوط تعامل عادلة. �إن 

�لقيمة �مل�سجلة لكل �الأدو�ت �ملالية تقارب قيمتها �لعادلة كما يف 31 دي�سمرب 2010م  و 2009م  و�ملبينة يف ما ياأتي:

• تعترب �لقيمة �لعادلة لكل من �لنقد وما مياثله، ح�سابات �ملدينني و�لد�ئنني و�الأر�سدة �ملدينة و�لد�ئنة �الأخرى مقاربة للقيمة 
�مل�سجلة نتيجة لطبيعة فرتتها ق�سرية �الأجل.

• ت�ستند �لقيمة �لعادلة لالأ�سهم يف �الأ�سو�ق �لن�سطة وفقاً الأ�سعار �ل�سوق.
• ت�ستند �لقيمة �لعادلة لل�سند�ت �حلكومية و�لقرو�ض على �لتدفقات �لنقدية �ملخ�سومة.

ال تعتقد �الإد�رة �أن �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�ملطلوبات �ملالية �خلا�سة باملجموعة تختلف كثري�ً عن قيمتها �لدفرتية.

خماطر معدالت العوائد

هي خماطر متعددة تتعلق بتاأثري �لتغري�ت يف معدالت �لعو�ئد يف �ل�سوق على �ملركز �ملايل للمجموعة وتدفقاتها �لنقدية. 

وتدير �ملجموعة تدفقاتها �لنقدية عن طريق مر�قبة �لتوقيت بني �لتدفق �لنقدي �ملح�سل و�لتدفق �لنقدي �مل�ستخدم. ويتم 

��ستثمار �لفائ�ض �لنقدي لزيادة دخل �ملجموعة من �لعو�ئد من خالل �أر�سدة يحتفظ بها كمر�بحة وود�ئع ق�سرية وطويلة 

�الأجل. �إال �أن خماطر معدالت �لعو�ئد يف هذ� �خل�سو�ض ال تعترب جوهرية. 

خماطر تغري اأ�سعار ال�رشف 

هي خماطر �لتغري يف قيمة �الأدو�ت �ملالية ب�سبب �لتغري�ت يف �أ�سعار �رشف �لعمالت �الأجنبية. تقوم �الإد�رة مبر�قبة تقلبات 

�أ�سعار �رشف �لعملة �الأجنبية و�لدخول يف �تفاقيات حتوط عند �حلاجة، للحد من خماطر تغري �أ�سعار �ل�رشف، كما �أن �لعملة 

�لر�سمية للمجموعة هي �لريال �ل�سعودي وهو �لعملة �الأ�سا�سية �لتي تتعامل بها �ملجموعة و�سعره ثابت حالياً وبهام�ض 

ب�سيط مقابل �لدوالر �الأمريكي.

خماطر االئتمان

هي خماطر عدم قدرة �الأطر�ف �الأخرى على �لوفاء بالتز�ماتها جتاه �ملجموعة مما يوؤدي �إىل تكبد �ملجموعة خل�سارة مالية. تتكون 

�الأدو�ت �ملالية �لتي قد تعر�ض �ملجموعة ملخاطر تركز �ملديونية ب�سكل رئي�سي من �الأر�سدة �لنقدية وح�سابات �ملدينني. تقوم 

�ملجموعة باإيد�ع �أر�سدتها �لنقدية يف عدد من �ملوؤ�س�سات �ملالية ذ�ت �لقدر�ت �الئتمانية �لعالية وتبا�رش �سيا�سة للحد من 

حجم �أر�سدتها �ملودعة يف كل موؤ�س�سة مالية. وال تعتقد �ملجموعة بوجود خماطر عدم كفاءة كبرية من هذه �ملوؤ�س�سات 

لقاعدة م�سرتكيها  نظر�ً  �ملدينني  بح�سابات  يتعلق  ما  �ملديونية يف  تركز  ملخاطر  �أنها عر�سة  �ملجموعة  تعتقد  وال  �ملالية. 

�ملتنوعة )�سكنية، مهنية، موؤ�س�سات جتارية كربى وموؤ�س�سات عامة( �لتي تعمل يف جماالت عمل متنوعة موزعة على مناطق 

عديدة.

خماطر ال�سيولة

هي خماطر تعر�ض �ملجموعة ل�سعوبات يف �حل�سول على �الأمو�ل �لالزمة ملقابلة �اللتز�مات �ملرتبطة باالأدو�ت �ملالية. تد�ر 

�ل�سيولة عن طريق �لتاأكد ب�سكل دوري من توفرها مبقادير كافية ملقابلة �أية �لتز�مات م�ستقبلية. وال تعترب �ملجموعة �أنها 

عر�سة ملخاطر جوهرية متعلقة بال�سيولة.

30- المشتقات المالية 
�أبرمت �ملجموعة �تفاقيات ملقاي�سة �سعر �لفائدة للتحوط من خماطر تقلبات �سعر �لفائدة �ملتوقع من �لتدفقات �لنقدية 

�مل�ستقبلية فيما يتعلق ب�سعر �لفائدة �ملتغري لديونها. �ملبلغ �الأ�سلي و�لقيمة �لعادلة لالأثر �لفعال لهذه �لتحوطات بتاريخ 

31 دي�سمرب 2010م هو 7،387 مليون ريال �سعودي و761 مليون ريال �سعودي على �لتو�يل علماً باأن �لقيمة �لعادلة لالأثر �لفعال 

لهذه �لتحوطات تظهر من �سمن �الحتياطيات �الأخرى يف قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة.

�أثر  �إعادة عر�ض  مت �إظهار �الأثر �لرت�كمي للم�ستقات �ملالية يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2010 ومل يتم  

�مل�ستقات �ملالية على �أرقام �ملقارنة كونها غري ذ�ت �أهمية ن�سبية.
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31- المعلومات القطاعية 
وفقاً الأن�سطة �ملجموعة �لرئي�سية قامت �ملجموعة بتحديد قطاعاتها �لت�سغيلية �لرئي�سة على �أ�سا�ض نوع �خلدمات �ملقدمة 

من قبل �ملجموعة وتتم �ملعامالت بني �لقطاعات �لت�سغيلية وفقاً لالأحكام و�ل�رشوط �لتجارية �ملعتادة. ال يوجد هناك �إير�د�ت 

�أو م�ساريف جوهرية هامة �أخرى بني �لقطاعات. 

 تتمثل �لقطاعات �لت�سغيلية �لرئي�سة للمجموعة يف:

• قطاع اجلوال، وت�سمل خدماته �لرئي�سة: �لهاتف �جلو�ل وخدمات �جليل �لثالث و�لبطاقات م�سبقة �لدفع و�لتجو�ل �لدويل 
و�لر�سائل.

• قطاع الهاتف، وت�سمل خدماته �لرئي�سة: �لهاتف �لثابت وهو�تف �لبطاقة و�الت�سال �لبيني و�الت�ساالت �لدولية.
• قطاع املعطيات، وت�سمل خدماته �لرئي�سة: �لدو�ئر �ملوؤجرة لنقل �لبيانات وخط �لعميل �لرقمي)DSL( و�الإنرتنت.

• غري املوزعة: وت�سمل بع�ض �لعنا�رش �لتي ال ميكن ربطها بالقطاعات �لت�سغيلية �لرئي�سة للمجموعة.

ويبني اجلدول التايل املعلومات القطاعية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م:

32- األحداث الالحقة 
 �أو�سى جمل�ض �الإد�رة يف �جتماعه �ملنعقد يوم �الأربعاء 15 �سفر 1432هـ �ملو�فق 19 يناير 2010م بتوزيع �أرباح �أولية مقد�رها 

1،500 مليون ريال �سعودي عن �لربع �لر�بع  من عام 2010م بو�قع 0،75 ريال �سعودي عن كل �سهم. وبذلك ي�سبح �إجمايل 

�الأرباح �ملوزعة عن عام 2010م مبلغ 3 ريال �سعودي لل�سهم )عام 2009م: 3 ريال �سعودي لل�سهم(.

كما �عتمد �ملجل�ض يف �جتماعه �ملنعقد يوم �الإثنني 18 ربيع �الأول 1432هـ )�ملو�فق 21 فرب�ير 2011م( �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة 

لعام  2010م.

33- عرض البيانات بقائمة الدخل الموحدة وإعادة تصنيف أرقام المقارنة 
قامت �ملجموعة باإعادة تبويب �مل�ساريف �لت�سغيلية ليتم عر�ض تكلفة �خلدمات و�مل�رشوفات �لبيعية و�لت�سويقية و�مل�رشوفات 

�لعمومية و�الإد�رية ب�سكل م�ستقل، مما ترتب عليه �إعادة ت�سنيف بع�ض �أرقام �ملقارنة لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م 

لتتو�فق مع �لت�سنيف �مل�ستخدم لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م. كما مت �إعادة ت�سنيف وتبويب بع�ض �أرقام �ملقارنة 

لتتفق مع �لعر�ض لل�سنة �حلالية.

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(

�إير�د�ت �خلدمات

�إير�د�ت �لربط �لبيني

م�رشوفات �لربط �لبيني

�سايف �إير�د�ت �خلدمات

�ال�ستهالك و�الإطفاء

�سايف �لدخل

اإجمايل االأ�سول 

اإجمايل اخل�سوم

34.159.740

2.351.035

)4.966.449(

31.544.326

4.069.819

8.018.217

39.252.639

17.069.967

10.156.021

6.739.956

)2.838.177(

14.057.800

3.788.973

665.967

37.845.999

12.779.192

7.140.899

872.454

)2.158.819(

5.854.534

578.099

807.923

6.796.644

2.205.760

330.168

-

-

330.168

205.313

)55.785(

26.885.637

25.261.655

51.786.828

9.963.445

)9.963.445(

51.786.828

8.642.204

9.436.322

110.780.919

57.316.574

�الإجمايلغري موزعة�ملعطيات�لهاتف�جلو�ل

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(

�إير�د�ت �خلدمات

�إير�د�ت �لربط �لبيني

م�رشوفات �لربط �لبيني

�سايف �إير�د�ت �خلدمات

�ال�ستهالك و�الإطفاء

�سايف �لدخل

اإجمايل االأ�سول 

اإجمايل اخل�سوم

34.088.015

1.954.109

)5.989.930(

30.052.194

3.459.603

9.129.198

42.992.628

20.955.081

9.286.127

6.436.629

)1.600.558(

14.122.198

3.712.344

)471.988(

38.393.497

15.895.708

7.247.552

595.874

)1.396.124(

6.447.302

486.468

1.882.198

5.781.234

1.245.200

158.393

-

-

158.393

140.324

323.948

19.656.610

17.895.032

50.780.087

8.986.612

)8.986.612(

50.780.087

7.798.739

10.863.356

106.823.969

55.991.021

�الإجمايلغري موزعة�ملعطيات�لهاتف�جلو�ل

وقد كانت املعلومات القطاعية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م على النحو التايل:
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