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امللك عبدالعزيز اآل �سعود رحمه اهلل

موؤ�س�س اململكة العربية ال�سعودية

خادم احلرمني ال�سريفني

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

�ساحب ال�سمو امللكي

مري �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود الأ

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 

والطريان واملفت�س العام
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حمتويات التقرير ال�سنوي ل�سركة االت�ساالت ال�سعودية لعام 2007م

�. كلمة رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة

�. كلمة رئي�س ال�سركة

دارة عن اأداء واأن�سطة ال�سركة خالل العام املايل �007م �. تقرير جمل�س الإ

اأ. جمل�س اإدارة ال�سركة

داء املايل ب. الأ

ج. امل�سوؤولية الجتماعية لالت�سالت ال�سعودية

د. رحلة التغيري اإىل »الطليعة« كا�سرتاتيجية للتمركز حول العميل

فراد الأ �سوق  يف  القيادي  دورنا  • ا�ستمرار 
وامل�سغلني النواقل  خدمات  يف  الرئي�سي  الدور  • لعب 

ال�سكني للقطاع  واملعلوماتي  املرئي  للتوا�سل  متطورة  خدمات  • طرق 
عمال الأ قطاع  خدمة  يف  • للتميز 
اخلارجي التو�سع  بتحقيق  • يقني 

العمالء خدمة  يف  التميز  على  • عزم 
الت�سغيلية الكفاءة  • حتقيق 

رباح واملكافاآت هـ. تو�سيات املجل�س وتوزيع الأ

4. القوائم املالية

فهر�سفهر�س
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تقديـم  خـالل  مـن  للم�ستــفــيـدين  الـمثـلى  الـقـيـمـة  "حتـقـيـق 
خــــدمــــــات التــ�ســـــالت الـمـــتــــــكـامـــــلـــة فــــــــي وقــــتــــــهـا"

يـتـــــــنـــــــا يـتـــــــنـــــــار�ؤ ر�ؤ
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احتياجات  تلّبي  اجلودة  عالية  ات�سالت  خدمات  "تقدمي 
واأن  اأعمالـهـم،  اإجناح  فــي  وت�سهم  حـياتـهـم  وتـثـري  النا�س 

العربية  اململكة  قيم  يعك�س  وثقافيًا  اقت�ساديًا  نكون م�سدرًا 

ال�سركة  فـي  امل�ساهمني  على  بالنفع  ويعود  ورقّيها  ال�سعودية 

وعمالئها وموظفيها"

ر�ســـــــالــتــنــــار�ســـــــالــتــنــــا
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12.022

ال�سادة م�ساهمي ال�سركة الكرام

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، وبعد:

دارة اأن اأقدم لكم التقرير ال�سنوي ل�سركة الت�سالت ال�سعودية لل�سنة املالية املنتهية يف ��/��/�007م، والتي حفلت بالعديد من الإجنازات  ي�سرين وبالنيابة عن اأع�ساء جمل�س الإ

املتميزة لل�سركة.

ويف طليعة تلك الإجنازات تطبيق ال�سرتاتيجية اجلديدة لل�سركة، بحيث تواكب التغريات التقنية يف �سناعة الت�سالت وتت�سق مع التحديات التي تواجهها ال�سركة يف �سوق تناف�سي على 

�سارة اإىل اإعادة تفعيل �سيا�سة ال�سركة يف جمال التو�سع ال�ستثماري اخلارجي. امل�ستوى املحلي والدويل. ول بد هنا من الإ

وبالرغم من ا�ستداد املناف�سة يف �سوق الت�سالت باململكة العربية ال�سعودية، حافظت ال�سركة على م�ستواها التناف�سي ومركزها الريادي يف ال�سوق، والتزامها بال�ستمرارية بتلبية 

الحتياجات املتنامية لقاعدة العمالء املتزايدة، وذلك من خالل تقدمي باقات وخيارات متنوعة من اخلدمات املبتكرة واملتعددة، �ساهمت يف موا�سلة ال�سركة حتقيق ربحية عالية  ب�سايف 

دخل بلغ )��0.��( مليون ريال، كما بلغ الدخل الت�سغيــلي )���.��( مليون ريال، وجتاوز اإجمايل العمالء )��( مليون عميل بنهاية العام.

وحر�سًا من ال�سركة على تنويع م�سادر الدخل لتحقيق قيمة عظمى للم�ساهمني الكرام، جنحت ال�سركة خالل عام �007م يف الفوز بعدد من الفر�س ال�ستثمارية اخلارجية يف كل من 

ماليزيا والهند واإندوني�سيا، وذلك من خالل ال�ستحواذ على )��%( من �سركة )maxis( وال�ستحواذ على )��%( من �سركة )NTS( بقيمة اإجمالية بلغ حجمها )4.��( مليار ريال 

�سعودي. كما فازت �سركة الت�سالت ال�سعودية بح�سة تبلغ )��%( من رخ�سة الت�سالت املتنقلة الثالثة بدولة الكويت ال�سقيقة بقيمة بلغت )4.�( مليار ريال �سعودي، من خالل مزايدة 

عاملية لت�سّجل هذه ال�ستثمارات مرحلة جديدة ومهمة يف تاريخ ال�سركة، والتي �سوف تكون مب�سيئة اهلل و�سيلة لتحقيق الطموح بال�ستمرار يف �سدارة �سركات الت�سالت يف املنطقة، مع 

�سواق اخلارجية. موا�سلة البحث عن فر�س ا�ستثمارية جديدة تدعم ريادة الت�سالت ال�سعودية يف ال�سوق املحلي وتر�سخ يف الوقت نف�سه تواجدها يف الأ

 

طار، �سملت جمالت ال�سحة والتعليم والريا�سة، و�سجلت من  واإميانًا من ال�سركة مب�سوؤوليتها الجتماعية، قامت ال�سركة بلعب دور ن�سط يف ت�سميم وتنفيذ العديد من الربامج يف هذا الإ

ندية الريا�سية. رقام القيا�سية كاأكرب راعٍ  لالأ ندية الريا�سية اأرقامًا قيا�سية مل ت�سلها مثيالتها من قبل، اأدت اإىل دخول ال�سركة يف  مو�سوعة غيني�س لالأ خالل رعايتها لالأ

 

ويف اخلتام.. وبعد هذا ال�ستعرا�س املوجز لعدد من اأهم منجزات ال�سركة خالل العام �007م ي�سرفني وبالنيابة عن اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأن اأتقدم بال�سكر والثناء ملقام خادم 

مني- حفظهما اهلل - على ما يلقاه هذا القطاع من رعاية واهتمام متوا�سل، كما اأ�سكر جميع اجلهات الر�سمية يف اململكة على دعمها املتوا�سل  احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده الأ

لل�سركة واأخ�س بالذكر وزارة الت�سالت وتقنية املعلومات وهيئة الت�سالت وتقنية املعلومات.

وفياء على ثقتكم، وحتية اإجالل وامتنان جلميع من�سوبينا بكل فئاتهم على جهودهم املتميزة يف  وال�سكر لكم اأنتم م�ساهمي ال�سركة، على الثقة التي منحتمونا اإياها، ونعاهدكم باأن نظل الأ

جعل عامنا هذا عامًا اآخر ي�سهد على تفوق �سركة الت�سالت ال�سعودية على امل�ستوى املحلي واخلارجي.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

د. حممد بن �سليمان اجلا�سر

إدارة �سركة االت�ساالت ال�سعودية رئي�س جمل�س ا

1-  كلمة رئي�س جمل�س اإدارة �سـركــــــة االتـ�سـاالت ال�سعــــوديــــة

د. حممد بن �سليمان اجلا�سر

دارة الإ مـجـــلـ�س  رئـــــيـــــ�س 
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�ســـــــافــــي الدخــــل )مليون ريال(
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34.458

يرادات الت�سغيلية )مليون ريال( اإجمايل االإ

ال�سادة م�ساهمي وعمالء ال�سركة  الكرام

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، وبعد:

يرادات الت�سغيلية خالل عام �007م و�سل اإىل  توا�سل الت�سالت ال�سعودية م�سريتها يف حتقيق النتائج القيا�سية يف حجم اأعمالها ونتائجها املالية، حيث حققت ال�سركة ارتفاعًا يف الإ

)���4.4( مليون ريال  بارتفاع قدره )�%( بعد تعديل اأرقام املقارنة لعام ��00م، وارتفع عدد العمالء بن�سبة )��%( مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�سي.

و�سمن �سعيها الدوؤوب لتقدمي اأف�سل اخلدمات لعمالئها الكرام، وو�سعهم كمحور رئي�س للعمل، فاإن ال�سركة ما�سية يف تطبيق ا�سرتاتيجيتها لل�سنوات القادمة والتي ترتكز على )7( حماور 

فراد، لــعب الدور الرئي�سي يف خدمات النواقل  بعاد ال�سرتاتيجية ال�سبعة  وهي ال�ستمرار يف دورنا الريادي يف �سوق الأ وىل من الأ حرف الأ رئي�سة اأطلق عليها "الطليعة"، وهي ترمز لالأ

عمال، يـقني بتحقيق التو�سع اخلارجي، عــزم على التميز يف خدمة  وامل�سغلني، طـرق خدمات متطورة للتوا�سل املرئي واملعلوماتي للقطاع ال�سكني، لــلتميز يف خدمة متطلبات قطاع الأ

العمالء، تـحقيق الكفاءة الت�سغيلية.

عمال وقطاعات ال�سركة، بالعتماد على القدرات الوطنية داخل ال�سركة  وىل من حماور الطليعة قامت ال�سركة بتطبيق هيكل تنظيمي جديد جلميع وحدات الأ ربعة الأ ولتفعيل املحاور الأ

وم�ساندة بيوت اخلربة العاملية، وذلك لتحقيق اأحد اأهداف الطليعة وهو التمحور حول العميل.

�سواق العاملية  وا�ستطاعت  - بف�سل من اهلل – اأن تقفز قفزات نوعية خالل العام املن�سرم �007م بتحقيقها  ومن املحور اخلام�س ل�سرتاتيجية الطليعة انطلقت الت�سالت ال�سعودية لالأ

�سفقات كربى للدخول يف اأ�سواق جديدة على م�ستوى اخلليج و�سرق اآ�سيا، حيث ا�ستحوذت ال�سركة على ح�سة مقدارها )��%( من �سركة الت�سالت املتكاملة )maxis( التي تعمل يف 

اأ�سواق ماليزيا والهند، ومتلكها حل�سة مبا�سرة مقدارها )��%( من �سركة الت�سالت املتنقلة بجمهورية اإندوني�سيا )PT Natrindo Telepon Seluler(، مما اأتاح لالت�سالت 

�سرع منوًا يف قطاع الت�سالت عامليًا ويزيد حجمها عن )4.� مليار ن�سمة(، كما فازت الت�سالت ال�سعودية يف ختام العام �007م  باحل�سول على  ال�سعودية الو�سول اإىل اأ�سواق تعد الأ

ح�سة تبلغ )��%( من رخ�سة الت�سالت املتنقلة الثالثة بدولة الكويت، مما اأتاح لل�سركة التواجد يف �سوق هام لتقدمي خدمات ات�سالت والتو�سع يف ال�سبكة وتعزيز مكانة ال�سركة يف 

قليمية. ال�سوق املحلية والإ

عمال واإدارتها باأقل تكلفة مع �سبط جودتها، قامت ال�سركة بتطبيق مفهوم اخلدمات امل�سرتكة، وذلك من خالل مكننة العمليات وتقلي�س الوقت الالزم لإجنازها،  وحر�سًا على تنفيذ الأ

مر الذي يحقق لل�سركة كفاءة ت�سغيلية. الأ

كرث من )�7( مليون عميل للجوال، و)4( مليون عميل للهاتف من خالل اأكرب �سبكة ات�سالت وبنية حتتية خلدماتها على م�ستوى  ومل يتوقف ن�ساط ال�سركة على تقدمي خدمات الت�سالت لأ

و�سط فقط؛ بل تقوم ال�سركة كذلك بلعب دور ن�سط وبارز يف برامج امل�سوؤولية الجتماعية من خالل عدة برامج متخ�س�سة مثل )برامج الوفاء( والتي ت�سمل املجال  منطقة ال�سرق الأ

ال�سحي والتعليمي والريا�سي.

عمال، فقد  واأ�ساد العديد من املخت�سني بامل�ستوى الذي و�سلت اإليه ال�سركة ب�سكل عام، و كان اآخرها النتائج التي و�سلت اإليها جملة )Forbes( املتخ�س�سة يف ال�سوؤون القت�سادية والأ

ول على م�ستوى �سركات الت�سالت باملنطقة،  ن�سرت املجلة القت�سادية ال�سهرية عامليًا يف عددها ال�سادر يف �سهر دي�سمرب من العام �007م تقريرًا حديثًا يوؤكد تبوء ال�سركة املركز الأ

وكذلك ا�ستحواذها على املركز الرابع �سمن اأكرب ال�سركات العامة على م�ستوى املنطقة.
 

هداف املادية اإىل ما هو اأ�سمى واأرقى للم�ساهمة يف  رباح الكبرية التي حتققها ال�سركة، اإل اأنها تخطو خطوات تتجاوز الأ وختامًا، ميكن القول باأنه على الرغم من النجاحات املتوالية والأ

تنمية املجتمع ورفاهيته، وي�سرفني وبالنيابة عن جميع من�سوبي ال�سركة اأن اأتقدم بال�سكر والمتنان اجلزيلني لقيادتنا احلكيمة على دعمها امل�ستمر لل�سركة وا�ستمرارية ريادتها بف�سل 

�سحاب املعايل  رعايتها الكرمية، كما اأنتهز الفر�سة لتقدمي ال�سكر لوزارة الت�سالت وتقنية املعلومات ولهيئة الت�سالت وتقنية املعلومات على التعاون ال�سادق، وال�سكر كذلك ميتد لأ

دارة التنفيذية، وكذلك اأتقدم بال�سكر لعمالئنا ومل�ساهمينا الكرام يف ثقتهم بنا، وجلميع من�سوبي ال�سركة جلهودهم املميزة  وال�سعادة رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة على دعمهم لالإ

التي اأ�سهمت يف توا�سل النجاحات.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

املهند�س/ �سعود بن ماجد الدوي�س

رئي�س �سركة االت�ساالت ال�سعودية

2-  كلمة رئي�س �رشكة االت�ساالت ال�سعودية 

املهند�س / �سعود بن ماجد الدوي�س

رئي�س �سركة الت�سالت ال�سعودية
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جمل�س اإدارة ال�رشكة 

�ستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان الأ

�ستاذ/ حممد بن �سعد ال�سهري �سعادة الأ

�سعادة املهند�س/ حممد بن عمران العمران

دارة( معايل الدكتور/ حممد بن �سليمان اجلا�سر )رئي�س جمل�س الإ

�ستاذ/ من�سور بن حممود عبدالغفار �سعادة الأ

�ستاذ/ عبد الرحمن بن عبدالعزيز مازي �سعادة الأ

�ستاذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي معايل الأ

�ستاذ/ من�سور بن �سالح امليمان �سعادة الأ

�ستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي �سعادة الأ

من اليمني للي�سار:
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قيادات اإدارة ال�رشكة

رئي�س �سركة الت�سالت ال�سعودية    1- �ســـــعــود بن ماجـــد الـدويــــ�س     

نائب الرئي�س لقطاع اخلدمات امل�سرتكة         2- عـمـــر بن حمـمــد الـتــركـــــــــي        

نائب الرئي�س لقطاع ال�سبكة        3- زيـــاد بن ثــــامر العـتـيـبـــــــــــي        

نائب الرئي�س خلدمات القطاع ال�سكني    4- �ســعد بن ظـــافـر القـحـطــانـــي     

نائب الرئي�س لقطاع النواقل وامل�سغلني    5- �ســـعـد بن اأحـمــد دمـياطـــــــــي     

نائب الرئي�س لقطاع تقنية املعلومات        6- اإبراهـيـم بن �سالـح ال�سبـيـعــي     

نائب الرئي�س لقطاع املالية         7- اأمــيـــن بن فــهـــد الـ�ســـــــــــــدي        

نائب الرئي�س للموارد الب�سرية          8- �ســــالح بن حمـمــد الـــزامـــــــل        

نائب الرئي�س لقطاع ال�سوؤون التنظيمية    9- حمــود بن حممـد القـ�سـيــــــــر      

فراد    نائب الرئي�س خلدمات قطاع الأ 10- جميـل بن عبداهلل الـملحــــم      

عمال     نائب الرئي�س خلدمات قطاع الأ 11- �سـميـر بن اأ�ســـعد مـتـبـولــــــي     

نائب الرئي�س لل�سوؤون ال�سرتاتيجية    12- خالد بن عبدالرحمن اجلا�سـر     

                             

 

من اليمني للي�سار:
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دارة عن اأداء �اأن�سطة ال�رشكة خالل العام املايل 2007م  3-  تقرير جمل�س االإ

ال�سادة م�ساهمي �سركة الت�سالت ال�سعودية

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:

ي�سر جمل�س اإدارة ال�سركة اأن يقدم للم�ساهمني الكرام التقرير ال�سنوي املوجز عن اأداء ال�سركة، ونتائج اأعمالها للعام املايل �007م، الذي يعك�س التطور امل�ستمر يف اأداء ال�سركة يف خمتلف 

ويحقق عوائد جمزية  الوطني  القت�ساد  تعزيز  بفاعلية يف  وي�ساهم  ال�سعودي  املجتمع  ال�سعودية مبا يخدم  العربية  اململكة  الت�سالت يف  تطوير قطاع  ويظهر دورها يف  ن�ساطاتها،  اأوجه 

مل�ساهميها.

وفيما يلي ملخ�س عن اإدارة ال�سركة واأدائها املايل والفني واأن�سطتها خالل عام �007م.

إدارة ال�سركة اأ- جمل�س ا

تكوين املجل�س وت�سنيف اأع�سائه:

�سا�سي ل�سركة الت�سالت ال�سعودية عدد اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة بت�سعة اأع�ساء، وهو ما يتوافق مع الفقرة )اأ( من املادة الثانية ع�سرة من   حددت املادة ال�سابعة ع�سر من النظام الأ

ع�ساء،  كما اأن وظيفتي رئي�س جمل�س  لئحة حوكمة ال�سركات ال�سعودية ال�سرت�سادية ال�سادرة من هيئة ال�سوق املالية بقرارها رقم �-���-��00 وتاريخ ��/�4�7/�0هـ بخ�سو�س عدد الأ

ع�ساء، وت�سنيفهم، وع�سويتهم يف جمال�س  نفة الذكر. ويبني اجلدول التايل قائمة باأ�سماء الأ دارة والرئي�س التنفيذي لل�سركة مف�سولتان وذلك وفقًا ملتطلبات لئحة حوكمة ال�سركات الآ الإ

دارة يف ال�سركات ال�سعودية امل�ساهمة: الإ
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خرى اال�سم م دارة االأ ع�سوية جمال�س االإ
ت�سنيف

 الع�سوية

1
معايل الدكتور/ حممد بن �سليمان اجلا�سر

دارة ورئي�س اللجنة التنفيذية  رئي�س جمل�س الإ

دارة(  الإ جمل�س  )رئي�س  لال�ستثمار  العربية  • ال�سركة 
)معادن( للتعدين  ال�سعودية  العربية  • ال�سركة 

غري تنفيذي

غري م�ستقل

2

�ستاذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي معايل الأ

دارة ورئي�س جلنة املزايا والتعوي�سات  وع�سو  نائب رئي�س جمل�س الإ

اللجنة التنفيذية

ال�سناعي لال�ستثمار  ال�سعودية  • املجموعة 
للتاأمني  التعاونية  • ال�سركة 

والت�سويق بحاث  لالأ ال�سعودية  • املجموعة 

غري تنفيذي

 م�ستقل

3
�ستاذ/ من�سور بن حممود عبدالغفار �سعادة الأ

)رئي�س جلنة املراجعة(

ال�سعودية  الكابالت  • �سركة 
ال�سعودية  اللجني  • �سركة 

غري تنفيذي

غري م�ستقل

4
�ستاذ/ من�سور بن �سالح امليمان �سعادة الأ

ع�سو اللجنة التنفيذية وع�سو جلنة املزايا والتعوي�سات 

اجلنوبية  املنطقة  اإ�سمنت  • �سركة 
الريا�س • بنك 

)تداول(  املالية  �سواق  الأ • �سركة 

غري تنفيذي

غري م�ستقل

5
�ستاذ/ حممد بن �سعد ال�سهري �سعادة الأ

ع�سو اللجنة التنفيذية 
-

غري تنفيذي

غري م�ستقل

6
�ستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان �سعادة الأ

ع�سو جلنة املزايا والتعوي�سات 
الفرن�سي  ال�سعودي  غري تنفيذي• البنك 

 م�ستقل

7
�سعادة املهند�س/ حممد بن عمران العمران

ع�سو اللجنة التنفيذية 

املالية  وراق  لالأ ال�سعودية  • ال�سركة 
التمويلي للتاأجري  ال�سعودية  اأوراك�س  • �سركة 

غري تنفيذي

م�ستقل

8
�ستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي �سعادة الأ

ع�سو جلنة املزايا والتعوي�سات

دارة وع�سو منتدب( • �سركة ال�ستثمارات التقنية )ع�سو جمل�س الإ
�سورية م�ساهمة  �سركة   - تليكوم  موبايل  �سرييتل  • �سركة 

اإماراتية م�ساهمة  �سركة   - القاب�سة  فيتل  • �سركة 

غري تنفيذي

م�ستقل

9
�ستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي �سعادة الأ

ع�سو جلنة املراجعة 

ال�سعودية  �سمنت  الإ • �سركة 
البالد • بنك 

للتاأمني • ولء 

غري تنفيذي

 م�ستقل

خرى اأ�سماء اأع�ساء املجل�س، وت�سنيفهم، وع�سويتهم يف ال�سركات امل�ساهمة االأ
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اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من خم�سة اأع�ساء هم:

�- معايل الدكتور حممد بن �سليمان اجلا�سر 

)رئي�سًا(

�ستاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي �- معايل الأ

�ستاذ من�سور بن �سالح امليمان �- �سعادة الأ

�ستاذ حممد بن �سعد ال�سهري 4- �سعادة الأ

�- �سعادة املهند�س حممد بن عمران العمران

وتخت�س اللجنة التنفيذية مبراجعة ال�سرتاتيجيات 

عمال املحلية والدولية لل�سركة يف جمالت العمل  والأ

�سا�سية، واملوافق عليها بح�سب  �سا�سية وغري الأ الأ

ال�سالحيات املنوطة بها واملحددة من قبل جمل�س 

دارة. وقد عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات خالل  الإ

عام �007م.

مت ت�سكيل جلان املجل�س للدورة  احلالية )الثالثة( على النحو التايل:     

جلان املجل�س

ع�ساء يف اجتماعات املجل�س واللجان: م�ساركة االأ

ع�ساء لتلك الجتماعات خالل العام �007م: دارة للدورة الثالثة، واللجان املنبثقة عنه، وح�سور الأ يبني اجلدول التايل عدد اجتماعات جمل�س الإ

ع�ساء لبع�س اجتماعات املجل�س واللجان لظروف �سفرهم خارج اململكة العربية ال�سعودية. ويعزى عدم ح�سور بع�س الأ

جلنة املزايا والتعوي�سات:

تتكون جلنة املزايا والتعوي�سات من اأربعة اأع�ساء هم:

�ستاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي  �- معايل الأ

)رئي�سًا(

�ستاذ من�سور بن �سالح امليمان �- �سعادة الأ

�ستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي �- �سعادة الأ

�ستاذ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان 4- �سعادة الأ

وتخت�س اللجنة مبراجعة عملية ت�سميم اآلية الت�سغيل 

املالئمة وامل�سادق عليها واإقرارها وو�سع هيكل 

الرواتب مبا يتنا�سب مع معايري ال�سوق، وتطبيقها 

دارة  تطبيقًا عادًل مبا يوؤّمن احلوافز الالزمة لالإ

واملوظفني للقيام بالدور املطلوب. وقد عقدت اللجنة 

ت�سعة اجتماعات خالل عام �007م.  

جلنة املراجعة:

تتكون جلنة املراجعة من اأربعة اأع�ساءهم:

�ستاذ من�سور بن حممود عبد الغفار  �- �سعادة الأ

)رئي�ساً(

�ستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي �- �سعادة الأ

�ستاذ عبدالعزيز بن اإبراهيم العمر �- �سعادة الأ

4- �سعادة الدكتور اأحمد بن عبداهلل املغام�س

ووفقًا ملتطلبات لئحة حوكمة ال�سركات فاإن جميع 

اأع�ساء جلنة املراجعة غري تنفيذيني. وتخت�س 

جراءات املالية  اللجنة مبراجعة ال�سيا�سات والإ

دارية لل�سركة، واإجراءات اإعداد التقارير املالية  والإ

وخمرجاتها، كما تقوم اللجنة بالطالع على تقارير 

ومالحظات املراجعة الداخلية وغريها ب�سورة دورية 

ن�سطة  ومنتظمة مبا ميكن من تقومي كفاءة وفاعلية الأ

الرقابية واإدارة املخاطر يف ال�سركة. وقد عقدت 

اللجنة ع�سرة اجتماعات خالل عام �007م.

ع�ساء الجتماعات املجل�س واللجان املنبثقة عنه )الدورة الثالثة( لعام 2007م: ح�سور االأ

عــدد الجتماعات

ا�سم الع�سو

دارة جلنة املراجعةجلنة املزايا والتعوي�ساتاللجنة التنفيذيةجمل�س الإ

108910

98معايل الدكتور/ حممد بن �سليمان اجلا�سر

�ستاذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي 1089معايل الأ

�ستاذ/ من�سور بن �سالح امليمان 979�سعادة الأ

�ستاذ/ حممد بن �سعد ال�سهري 108�سعادة الأ

�ستاذ/ من�سور بن حممود عبدالغفار 810�سعادة الأ

�ستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان 99�سعادة الأ

86�سعادة املهند�س/ حممد بن عمران العمران

�ستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي 108�سعادة الأ

�ستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي 98�سعادة الأ
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دارة فـي ال�سركات التابعة: ملكية اأع�ساء جمل�س االإ

�ستاذ عبدالرحمن عبدالعزيز  دارة الأ ميلك ع�سو جمل�س الإ

مازي ن�سبة )��.�0%( من �سركة ال�ستثمارات التقنية، 

ال�سريك املوؤ�س�س الثاين ل�سركة جتاري ال�سعودية بن�سبة 

)40%(، كما ميلك ن�سبة )�0%( من ال�سركة الوطنية 

نظمة املعلومات، ال�سريك املوؤ�س�س الثالث ل�سركة جتاري  لأ

ال�سعودية بن�سبة )�0%(. يجدر بالذكر اأن قرار املوافقة 

على دخــول �سركة الت�ســالت ال�سعودية كـ�سريك مــوؤ�س�س 

فـي �ســـركـة جتـاري ال�سـعـودية اتـخـذ قـبــل ان�سمـــام 

دارة �ستاذ عبدالرحمن مازي لع�سـويــة جمـل�س الإ الأ

فـي دورته احلالية.

 

دارة: م�سالح اأع�ساء جمل�س االإ

عدا ما ذكر اأعاله، مل تربم ال�سركة اأية اأعمال اأو عقود 

دارة، اأو للرئي�س  ع�ساء جمل�س الإ فيها م�سلحة جوهرية  لأ

ي �سخ�س ذي عالقة بهم.  التنفيذي، اأو للمدير املايل، اأو لأ

حوكمة ال�سركة:

اعتمدت ال�سركة نظام توجيه ال�سركة ومراقبتها )حوكمة 

ال�سركة( يف �سهر فرباير من عام ��00م، ويتكون النظام 

من واحد وثالثني مبداأ تغطي ُجل مواد نظام حوكمة 

ال�سركات ال�سادر من قبل هيئة ال�سوق املالية يف عام 

��00م، وكذلك العديد من اأف�سل املمار�سات العاملية يف 

نظمة والقواعد  اأنظمة احلوكمة، ومبا ل يتعار�س مع الأ

ال�سادرة من اجلهات ذات العالقة يف اململكة العربية 

ال�سعودية. كما اأن ال�سركة قد اعتمدت �سيا�سة مكتوبة 

ف�ساح عنه، ومتى، وكيف،  ف�ساح حتدد ما يجب الإ لالإ

لكرتوين.  وامل�سوؤول، وقد مت ن�سرها يف موقع ال�سركة الإ

وبذلك تكون ال�سركة قد اأوفت مبتطلبات لئحة حوكمة 

ال�سركات ال�سعودية ال�سرت�سادية ال�سادرة من قبل 

هيئة ال�سوق املالية بقرارها رقم �-���-��00 وتاريخ 

��/�4�7/�0هـ من حيث عدد اللجان، وتكوينها، 

وا�ستقاللية اأع�سائها، والعديد من مواد النظام.
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الـــــ�ســــــــــــــــــــــرح مل يتم اللتزامالتزام جزئي مت اللتزامرقم املادة وفق لئحة حوكمة ال�سركاتم

•الثالثة: احلقوق العامة للم�ساهمني1

2
الرابعة: ت�سهيل ممار�سة امل�ساهمني حلقوقهم وح�سولهم على 

املعلومات
• 

•اخلام�سة: حقوق امل�ساهمني املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة3

•ال�ساد�سة: حقوق الت�سويت 4
�سخا�س  طبق عدا بندي: الت�سويت الرتاكمي واطالع ال�سركة على التقارير ال�سنوية للم�ستثمرين من الأ

ذوي ال�سفة العتبارية الذين يت�سرفون بالنيابة عن غريهم - مثل �سناديق ال�ستثمار - للتعرف على 

�سيا�ساتهم يف الت�سويت وت�سويتهم الفعلي، وعن كيفية تعاملهم مع اأي ت�سارب جوهري يف امل�سالح قد 

�سا�سية اخلا�سة با�ستثماراتهم، حيث اإنها حتت الدرا�سة للتطبيق.  يوؤثر على ممار�سة احلقوق الأ

�سهم5 رباح. •ال�سابعة: حقوق امل�ساهمني يف اأرباح الأ �سا�سي، وجاري العمل على اإعداد �سيا�سية تف�سيلية لتوزيع الأ  حمددة ب�سورة عامة يف نظام ال�سركة الأ

ف�ساح6 جراءات املتعلقة بالإ •الثامنة: ال�سيا�سات والإ

دارة7 ف�ساح يف تقرير جمل�س الإ مت التطبيق الكامل عدا تف�سيل عن املكافاآت والتعوي�سات املدفوعة لكل من خم�سة من كبار التنفيذيني •التا�سعة: الإ

ممن تلقوا اأعلى املكافاآت والتعوي�سات من ال�سركة، وذلك لكون ال�سركة يف مرحلة اإعادة الهيكلة.

دارة8 �سا�سية ملجل�س الإ •العا�سرة: الوظائف الأ
مت اللتزام الكلي والكامل عدا و�سع �سيا�سات ومعايري واإجراءات وا�سحة وحمددة للع�سوية يف جمل�س 

دارة وو�سعها مو�سع التنفيذ بعد اإقرار اجلمعية العامة لها، حيث تكتفي ال�سركة حاليًا بالتعليمات  الإ

واللوائح ال�سادرة من وزارة التجارة واجلهات ذات العالقة بهذا ال�ساأن. 

دارة9 •احلادية ع�سرة: م�سوؤوليات جمل�س الإ

دارة10 •الثانية ع�سرة: تكوين جمل�س الإ

دارة وا�ستقالليتها 11 مت اللتزام عدا: جلنة الرت�سيحات واملكافاآت حيث  اأن جلنة املزايا والتعوي�سات تقوم بجزء كبري من مهام •الثالثة ع�سر: جلان جمل�س الإ

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت. 

•الرابعة ع�سر: جلنة املراجعة12

تقوم جلنة املزايا والتعوي�سات بجزء كبري من مهام جلنة الرت�سيحات واملكافاآت•اخلام�سة ع�سر: جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 13

عمال14 دارة وجدول الأ •ال�ساد�سة ع�سر: اجتماعات جمل�س الإ

دارة وتعوي�ساتهم 15 •ال�سابعة ع�سر: مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإ

دارة16 •الثامنة ع�سر: تعار�س امل�سالح يف جمل�س الإ

ويبني اجلدول التايل تف�سياًل ملدىالتزام ال�سركة بالئحة حوكمة ال�سركات ال�سعودية ال�سادرة من هيئة ال�سوق املالية:
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الرقابة الداخلية:

يقر جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه مت اإعداد �سجالت احل�سابات 

بال�سكل ال�سحيح، ول يوجد لدى املجل�س اأي �سك يذكر 

ب�ساأن يف قدرة املن�ساأة على موا�سلة ن�ساطها، كما يقر جمل�س 

دارة باأن نظام الرقابة الداخلية على اإعداد التقارير  الإ

املالية اأعد على اأ�س�س �سليمة ويعمل ب�سكل فاعل ومالئم.

�سراف  دارة بالإ  وتقوم جلنة املراجعة  املنبثقة من جمل�س الإ

على اأعمال املراجعة الداخلية بال�سركة التي تقوم ب�سكل 

دوري بفح�س مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية 

مبا ميكن من توفري تقومي م�ستمر لنظام الرقابة الداخلية 

دارة  ومدى فاعليته. وياأتي ذلك �سمن اأهداف جمل�س الإ

يف احل�سول على اقتناع معقول عن مدى �سالمة ت�سميم 

وفاعلية اأداء نظام الرقابة الداخلية بال�سركة.

املراجعة الداخلية:

املراجعة الداخلية هي ن�ساط تاأكيدي وا�ست�ساري مو�سوعي 

وم�ستقل بغر�س اإ�سافة قيمة وحت�سني عمليات ال�سركة. 

وت�ساعد املراجعة الداخلية املن�ساأة يف حتقيق اأهدافها 

بتوفري مدخل منتظم لتقومي وحت�سني فاعلية اإدارة 

داء  املخاطر، والرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها الأ

الرقابي لل�سركة. هذا وقد نفذت املراجعة الداخلية العديد 

من عمليات املراجعة الدورية واخلا�سة كان من �ساأنها احلد 

يرادات وخف�س التكاليف، اإ�سافة اإىل امل�ساهمة  من فقد الإ

ولية والنهائية وتن�سيق اأعمال  يف مراجعة القوائم املالية الأ

اجلهات الرقابية اخلارجية.

املخاطر املحتملة:

ل يخلو اأي قطاع اقت�سادي من خماطر حمتملة، ول �سك 

اأن هناك بع�س املخاطر التي قد تعرت�س عمل الت�سالت 

ال�سعودية، وفقًا لتطورات قطاع الت�سالت يف اململكة 

العربية ال�سعودية الذي ي�سهد تطورات �سريعة، وميكن 

�سواق ودخول مناف�سني  تلخي�س اأهم املخاطر يف فتح الأ

مر الذي يرفع من   جدد وارتفاع حدة املناف�سة وهو الأ

توقعات وطلبات العمالء، واحلاجة اإىل توفري خدمات 

متميزة ومتنوعة ذات جودة عالية للعميل، واأخريًا التطور 

التقني ال�سريع الذي اأ�سبح ي�سكل حتديًا لكثري من 

ال�سركات، حيث يجب عليها تبني تقنيات جديدة ذات 

تكلفة عالية قد حتتمل خماطر مرتفعة. ول �سك اأن ال�سركة 

اأخذت ذلك بعني العتبار عند بناء ا�سرتاتيجياتها لل�سنوات 

القادمة »الطليعة«، ومبا ي�سمن املحافظة على مركزها 

الريادي ومكانتها يف ال�سوق.
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داء املايل ب - االأ

حققت ال�سركة منوًا ملحوظًا يف حجم اأعمالها ونتائجها 

يرادات الت�سغيلية لل�سركة  املالية املوحدة، اإذ بلغت الإ

بنهاية العام املايل �007م )���4.4( مليون ريال بنمو 

قدره )4.�%( عن الفرتة نف�سها من عام ��00م بالرغم 

من انخفا�س اأ�سعار اخلدمات املقدمة للعمالء. ويعود 

ذلك لزيادة عدد عمالء ال�سركة الذي اأدى اإىل زيادة 

ا�ستخدام خدمات اجلّوال واحلركة الواردة للمكاملات 

الدولية واملحلية حيث ارتفعت اإيرادات اجلوال بن�سبة بلغت 

)�.��%(، كما حافظ الدخل من العمليات الت�سغيلية على 

نف�س امل�ستوى، وقد ارتفعت امل�سروفات الت�سغيلية بن�سبة 

)��.�0%( مقارنة بالفرتة نف�سها من عام ��00م، اأما 

يرادات الت�سغيلية  ن�سبة امل�سروفات الت�سغيلية كن�سبة من الإ

لعام �007م فقد بلغت )4.��%( مقارنة بن�سبة )��%( 

خالل الفرتة نف�سها من عام ��00م. كما انخف�س �سايف 

الدخل بن�سبة قدرها )�.�%(. وقد بلغت ربحية ال�سهم 

خالل الفرتة )�0.�( ريال مقارنة بربحية ال�سهم يف نف�س 

الفرتة من العام املا�سي البالغة )4.�( ريال.

 ونتيجة لكل ذلك، تتمتع ال�سركة مبركز مايل قوي وتدفقات 

نقدية واأرباح عالية انعك�ست اإيجابًا على حقوق امل�ساهمني 

التي ارتفعت يف نهاية العام املايل �007م بن�سبة )04.�%( 

رباح التي وزعتها  على الرغم من التنامي الن�سبي لالأ

ال�سركة على م�ساهميهًا.



��

خر خم�س �سنوات مالية )اآالف الرياالت(: �سول وخ�سوم ونتائج اأعمال ال�سركة الآ جدول مقارنة الأ

2007م2006م2005م2004م2003مالبيان

موحدةغري موحدةغري موحدةغري موحدةغري موحدةقائمة الدخل:

يرادات الت�سغيلية �7��4.4�7.�07.���.����4.���.�����.��0���0.4.���.�7اإجمايل االإ

)��0.���.21()��19.74�.4()19.�77.��0()20.0��.��7()�18.004.74(اإجمايل امل�سروفات الت�سغيلية

�0����.�4�.�4���.��7.�0.���.������7.����0.47�.7.�الدخل من العمليات الت�سغيلية

إدارية وعمومية داخلة �سمن امل�سروفات الت�سغيليةم�ساريف ا

خرى – �سايف يرادات وامل�سروفات االأ )���.171(���.��4)�622.�4()�912.�4()�535.�4(االإ

)���.426()�342.�7()�292.�4()��252.7()���.226(الزكاة وال�سرائب

��7��.�0���.0��.7.�����.�44.�����.��4.����.���.��سايف الدخل

قائمة املركز املايل:

�سول املتداولة ���77.4.�����.���.��4����.��0.�44.���.����0.���.�االأ

)���.�3.�4(���.���.���7�7.��7�.4��.4.�)538.7�0(راأ�س املال العامل

جل خرى طويلة االأ �سول االأ �4��.�0�.�40.���.����.0��.7�7�.�07.����.���االأ

�سول الثابتة وغري امللمو�سة ��40�0.��0.�4�4�.��4.�7.���.����0�.�7��0.7��.�4.��االأ

�سول ��4.���.���77.���.�4�.77�.��04�.��7.��744.74�.�7�4اإجمايل االأ

��0.���.4���7.���.����4��.4�4.7.���.����.��4.�اخل�سوم املتداولة

جل �0��.�0.��----قرو�س طويلة االأ

خرى ��04�.��0.0�0�.4��.70��.44�.�7��.��0.40.���.�اخل�سوم االأ

��4.���.��4����.��7.4�4.���.�����.��77.�7���.�0.��اإجمايل اخل�سوم

000.000��.000.000��.000.000�0.000.000�0.000.000.��راأ�س املال املدفوع

قلية رباح املدورة وحقوق االأ ���.���.�����.77��4.��4.���.����7.���.���4.��7.��0االحتياطيات واالأ

���.4�7�4.��4.����4.��4.���.�����4.����0.�0�.�7.��حقوق امللكية

��4.���.���77.���.���04�.��7.��744.74�.�7�4 .�4�.77اإجمايل اخل�سوم وحقوق امل�ساهمني
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القرو�س امل�ستحقة على املجموعة )اآالف الرياالت(:

2006م2007م

غري موحدةموحدة

جل -���0.44ق�سرية الأ

جل �0��.�0.��طويلة الأ

��.�7�.7��

بينارياجن:

يبلغ ن�سيب املجموعة من ال�سكوك )��0.�( مليون ريال، 

ومن الت�سهيالت البنكية مبلغ )0�0.�( مليون ريال كما 

يف �� دي�سمرب �007م، وقد ا�ستخدمت ال�سكوك يف متويل 

�سهم املتداولة ملجموعة ماك�سي�س  عملية ال�ستحواذ على الأ

القاب�سة املاليزية مبا يرفع ن�سبة ملكية جمموعة بينارياجن 

القاب�سة فيها اإىل )%�00(.

ال�سركة:

ح�سلت ال�سركة خالل الربع الثالث من عام �007م على 

ت�سهيالت متويل على اأ�سا�س املرابحة من عدة بنوك حملية 

باإجمايل قدره )000.�( مليون ريال. مدة التمويل )�0( 

�سهرًا، ويبلغ معدل هام�س الربح »�سايبور« زائدًا ن�سبة 

)��.0%(. وتبلغ قيمة الت�سهيالت امل�ستخدمة كما يف �� 

دي�سمرب �007م مبلغ )000.�( مليون ريال.

لدى ال�سركة اتفاقيات ت�سهيالت ائتمانية يف �سورة مرابحة 

جل، قابلة للتجديد، مع عدة  وتورق، ق�سرية ومتو�سطة الأ

بنوك حملية باإجمايل قدره )���.�( مليون بفرتات 

�سالحية متفاوتة اأق�ساها دي�سمرب ��00م، ومعدلت 

عمولة متغرية. علمًا باأنه مل يتم ا�ستخدام اأي جزء من هذه 

الت�سهيالت خالل ال�سنة.

االختالف عن معايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة 

ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني:

يهدف معيار التقارير القطاعية ال�سادر عن الهيئة 

ف�ساح عن معلومات  ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني اإىل الإ

تف�سيلية عن نتائج كل قطاع من القطاعات الت�سغيلية 

مر الذي ل ينتج عن عدم الوفاء به تاأثري على  الرئي�سة، الأ

نتائج اأعمال ال�سركة ككل.

ويف اإطار تنظيم قطاع الت�سالت الذي بداأ يت�سارع موؤخرًا، 

الذي نتجت عنه حتولت هامة يف حتديد وتق�سيم قطاعات 

تقدمي خدمات الت�سالت، وب�سبب تزايد متطلبات املناف�سة 

وتوجه ال�سركة ال�سرتاتيجي اإىل رفع الكفاءة الت�سغيلية، 

قامت ال�سركة باعتماد هيكل جديد لقطاعاتها يختلف 

عن الهيكل احلايل، مما يتطلب معلومات قطاعية تختلف 

اأ�س�سها جوهريًا عن املتطلبات ال�سابقة.
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نرتنت واالت�ساالت  ال�سركة العربية خلدمات االإ

املحدودة )اأول نت(:

- متلك �سركة الت�سالت ال�سعودية )�00%( من راأ�س مال 

نرتنت والت�سالت املحدودة  ال�سركة العربية خلدمات الإ

والبالغ )�0( مليون ريال.

نرتنت والت�سالت  - تاأ�س�ست ال�سركة العربية خلدمات الإ

املحدودة يف ال�سعودية ومتار�س اأعمالها يف ال�سعودية وهي 

ذات م�سوؤولية حمدودة.

نرتنت والت�سالت  - متار�س ال�سركة العربية خلدمات الإ

ن�سطة الرئي�سية التالية: املحدودة الأ

نرتنت �. تقدمي خدمات الإ

�. ت�سغيل م�ساريع الت�سالت

�. نقل ومعاجلة املعلومات

 بيان بقيمة امل�ستحقات النظامية مع و�سف موجز لها وبيان اأ�سبابها )اآالف الرياالت(:

ال�سبب الو�سف 2006م 2007م البيان

غري موحدة موحدة

متطلب نظامي

حكام وقواعد  ما يتم �سداده وفقًا لأ

 فري�سة الزكاة وتعليمات م�سلحة

 الزكاة والدخل يف اململكة العربية

ال�سعودية

�4�.�7�
��4.��� الزكاة

متطلب نظامي

حكـــــام  يــتـم �ســــداده وفـــقــــــًا لأ ما 

وقواعـــد املوؤ�ســ�ســة العامة للتاأمينات 

الجتماعــيـــة فـي اململكــة العـربـــيــة 

ال�سعودية

���.4��
���.��7 التاأمينات االجتماعية

متطلب نظامي

متثل الر�سوم احلكومية التكاليف 

املرتتبة على ال�سركة مقابل تقدمي 

اخلدمة جتاريًا ور�سوم الرخ�سة 

والطيف الرتددي

4.44�.���
4.���.00� ر�سوم حكومية

�.04�.��4 �.47�.4�0
اإجمايل امل�ستحق

للجهات احلكومية

 ال�سركات التابعة:

�سركة جتاري ال�سعودية:

- متلك �سركة الت�سالت ال�سعودية )�0%( من راأ�س مال 

�سركة جتاري ال�سعودية والبالغ )��( مليون ريال.

- تاأ�س�ست �سركة جتاري ال�سعودية يف ال�سعودية ومتار�س 

اأعمالها يف ال�سعودية وهي ذات م�سوؤولية حمدودة.

ن�سطة الرئي�سية التالية: - متار�س �سركة جتاري ال�سعودية الأ

لكرتونية  �سواق الإ �. اإن�ساء وت�سغيل واإدارة املن�سات والأ

للقيام بعملية البيع وال�سراء اإلكرتونيًا واإقامة املزادات 

واإجراء كافة اأنواع التعامالت التجارية بني املوؤ�س�سات 

وال�سركات يف القطاعني اخلا�س والعام.

نظمة والربامج الت�سغيلية  �. توفري وتقدمي احللول والأ

والتطبيقية و�سبكات الت�سالت وقواعد املعلومات واإقامة 

لكرتونية وتوفري التدريب وتقدمي ال�ست�سارات  املواقع الإ

املرتبطة بكل ذلك واملتعلقة جميعها بالتعامالت التجارية 

لكرتونية. الإ
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رباح: �سيا�سة ال�سركة يف توزيع االأ

رباح على اأرباح ال�سركة وتدفقاتها النقدية  يتوقف توزيع الأ

والتوقعات امل�ستقبلية لال�ستثمارات الرئي�سية وال�ستثمارات 

خذ يف العتبار اأهمية املحافظة على  يف اأعمال جديدة مع الأ

و�سع مايل قوي ملقابلة اأي تغيريات يف الو�سع العام اأو اأي 

تغيريات هامة يف  قطاع الت�سالت. وقد اعتادت ال�سركة 

رباح املحققة  على �سرف اأرباح عالية باملقارنة مع �سايف الأ

و�سايف التدفق النقدي. 

وبالرغم من توقع ال�سركة توزيع اأرباح �سنوية للم�ساهمني، 

رباح، كما ل يوجد اأي  فاإنه ل توجد �سمانات لتوزيع الأ

�سمان للمبالغ التي �سيتم توزيعها يف اأي �سنة بحد ذاتها. 

رباح اخلا�سة بال�سركة عر�سة  كما قد تكون �سيا�سة توزيع الأ

رباح النقدية بالريال  خر. و�ستوزع الأ للتغيري من وقت لآ

ال�سعودي.

امل�ساهمة يف الناجت الوطني:

بلغ اإجمايل م�ساهمة ال�سركة يف الناجت املحلي الوطني منذ 

عام �000م وحتى نهاية العام �007م اأكرث من  �7 مليار 

رباح  ريال وميثل هذا املبلغ الر�سوم املدفوعة للدولة والأ

ال�سنوية.
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�لية االجتماعية  �لية االجتماعيةامل�سوؤ امل�سوؤ
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برنامج »الوفاء التعليمي«

انطالقا من حر�س ال�سركة على ا�ستمرار دورها الريادي 

يف خدمة املجتمع و�سمن برنامج الوفاء التعليمي، فقد 

قامت الت�سالت ال�سعودية بالتعاون مع املوؤ�س�سة العامة 

للتعليم الفني والتدريب املهني بتبني تدريب وتاأهيل اأكرث 

من )��00( �ساب و�سابة من ذوي الحتياجات اخلا�سة 

واأبناء �سهداء الواجب واأبناء ال�سجناء واملفرج عنهم 

يتام وذلك يف املجالت الفنية  �سر املحتاجة والأ واأبناء الأ

دارية، فتم خالل العام تنفيذ اأربعة مراحل  واملهنية والإ

من الربنامج بنجاح مميز وكبري، مما �ساهم يف تاأهيل 

املن�سمني للربنامج لال�ستفادة من فر�س العمل املتوفرة 

عمال يف  يف ال�سوق املحلية، وت�سجيع  العمل احلر ودعم الأ

املن�ساآت ال�سغرية.

برنامج« الوفاء ال�سحي« 

بداأت خالل عام �007م اأعمال تنفيذ )��( مركزًا �سحيًا 

يف عدد من مناطق اململكة العربية ال�سعودية، �سمن برنامج 

»الوفاء ال�سحي« من الت�سالت ال�سعودية والذي يعد اأكرب 

مبادرة من نوعها يقدمها القطاع اخلا�س بهدف دعم 

اخلدمات ال�سحية يف اململكة العربية ال�سعودية ب�سكل 

مبا�سر ومنظم وبدعم مايل من ال�سركة بقيمة )�00( 

ولية  مليون ريال لبناء وجتهيز مراكز �سحية للرعاية الأ

يف املدن والقرى النائية التي هي يف حاجه ما�سة للرعاية 

ال�سحية، و�سيكون لهذا التربع �ساأن كبري يف م�ساندة برامج 

وزارة ال�سحة ل�ستقبال ما يزيد على )�0( مليون مراجع 

�سنويًا، حيث حظي هذا الربنامج باأ�سداء اإيجابية لدى كثري 

من املواطنني وامل�سوؤولني.

ج- امل�سوؤولية االجتماعية لالت�ساالت ال�سعودية

ت�ستمد الت�سالت ال�سعودية قوتها ومكانتها من خالل دعم الدولة واأفراد املجتمع لها وال�سري يدًا بيد للنهو�س بهذا الوطن 

اإىل م�ستقبل اأف�سل، ومن هذا املنطلق ت�سعى ال�سركة دائمًا اإىل م�ساركة وطنها وجمتمعها بحكم اأنها جزء ل يتجزاأ من هذا 

الكيان العظيم حماولة رد ولو جزء ي�سري من اخلريات التي مينحها اإياها الوطن، حيث عمدت ال�سركة اإىل تنفيذ برامج 

للوفاء وطرح العديد من املبادرات الجتماعية غري امل�سبوقة ومن اأهم هذه الربامج:

كما اأولت الت�سالت ال�سعودية اجلانب التقني جل رعايتها 

واهتمامها، حيث عمدت اإىل اإبرام اتفاقية �سراكة بني 

ن�ساء  ال�سركة ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لإ

م�سروع )حا�سنة اأعمال لتقنية املعلومات والت�سالت( 

من خالل اإن�ساء �سركات ت�سهم يف دعم امل�سرية التنموية 

للمملكة العربية ال�سعودية ودعم ال�سباب الذي يتمتع بح�س 

�سافة اإىل دعم  البتكار واإيجاد فر�س وظيفية جديدة، بالإ

املبادرات الوطنية عرب التحالف ال�سرتاتيجي بني مدينة 

امللك عبدالعزيز والت�سالت ال�سعودية لنقل املعرفة 

وتوطني التقنية من خالل التحالف مع اخلربات اخلارجية، 

بل والعمل على ت�سويق املخرجات العلمية والتقنية ل�سالح 

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية واجلامعات واملعاهد 

ال�سعودية، وال�سعي نحو اإيجاد م�سادر ت�ساهم يف تطوير 

اأعمال ال�سركة مما ي�سهم يف دعم ال�ستثمار الداخلي 

وتنويع م�سادر دخل ال�سركة.
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طفال  رقــــام الـمـميــزة لـ�ســـالــح جمعية االأ مــــزاد االأ

املعوقني

توجت الت�سالت ال�سعودية مبادراتها املتميزة التي تبذلها 

طفال املعوقني بتنظيمها ملزاد  ل�سالح اأبنائها من جمعية الأ

رقام املميزة لدعمهم، والذي حقق ما يزيد عن )4(  الأ

ماليني ريال يف يوم واحد مقابل )70( رقم جوال مميز 

ول من نوعه الذي يقام على  فقط. ويعترب هذا املزاد الأ

�سراف  م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية. وقد مت تنظيمه والإ

عليه بالكامل من اأبناء ال�سركة وحقق جناحًا تنظيميًا 

كبريًا مما �سيفتح الباب م�ستقباًل جلميع القطاعات لنتهاج 

الطريق ذاته، وذهب كامل ريعه ل�سالح اأوقاف جمعية 

طفال املعوقني. وقد خطت ال�سركة هذه اخلطوة الرائدة  الأ

هداف املادية اإىل ما هو اأ�سمى واأرقى  متجاوزة بذلك الأ

للم�ساهمة يف تنمية املجتمع ورقيه، وظهر ذلك جليًا يف 

النجاح الكبري الذي �سجله هذا احلدث على ال�سعيدين 

قليمي. املحلي والإ

تبني حملة جمعية مر�سى الف�سل الكلوي

ويف م�سروع ا�ستثنائي، تبنت الت�سالت ال�سعودية حملة 

جلمع التربعات لدعم ورعاية برنامج الغ�سيل ملر�سى 

مري فهد بن �سلمان  الف�سل الكلوي ل�سالح جمعية الأ

اخلريية لرعاية مر�سى الف�سل الكلوي. فقد تكفلت ال�سركة 

بالدعم املادي والفني لت�سميم واإخراج احلملة التلفزيونية 

وال�سحفية، كما دعمت احلملة مباليني الر�سائل املجانية 

من اجلوال املر�سلة ملاليني العمالء والذين ي�ستطيعون 

امل�ساهمة يف دعم احلملة عرب اإر�سال ر�سالة فارغة اإىل 

الرقم )�0�0(، بتكلفة )�0( ريالت للر�سالة الواحدة. 

تخفي�سات ذوي االحتياجات اخلا�سة 

حتر�س الت�سالت ال�سعودية على تبني ودعم امل�ساريع ذات 

ن�سانية واملوجهة لكافة فئات املجتمع،  هداف اخلريية والإ الأ

وبالذات لذوي الحتياجات اخلا�سة، فامتدادًا ملبادراتها 

ن�سانية لهذه الفئة العزيزة قدمت ال�سركة تخفي�سات  الإ

كربى بن�سبة )�0%( لعمالء اجلّوال من ذوي الحتياجات 

عاقة  اخلا�سة. كما عملت ال�سركة يف التوعية بالوقاية من الإ

قبل حدوثها من خالل م�ساهمتها كع�سو موؤ�س�س يف مركز 

عاقة حيث �ساهمت بالتربع مببلغ  بحاث الإ مري �سلمان لأ الأ

قدره )�( ماليني ريال �سعودي. كذلك تدعم ال�سركة برامج 

طفال املعوقني من خالل اعتماد وتوزيع بطاقات  جمعية الأ

طفال املنت�سبون اإىل اجلمعية، والتي  املعايدة التي �سممها الأ

عربوا فيها عن �سعادتهم بهذا الدعم اخلري الالحمدود من 

ال�سركة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا. 
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رقام القيا�سية الوفاء الريا�سي.. غيني�س لالأ

حققت الت�سالت ال�سعودية رقمًا عامليًا قيا�سيًا جديدًا 

يف جمال الوفاء الريا�سي حيث تعترب ال�سركة الوحيدة 

عامليًا التي رعت جميع اأندية دوري كرة قدم يف دولة 

واحدة، فقد قامت ال�سركة بالرعاية احل�سرية جلميع 

اأندية الدوري املمتاز ال�سعودي لكرة القدم، مما اأ�سهم يف 

دفع عجلة التنمية والتطور يف كافة املجالت وبالتحديد 

قطاع الريا�سة، الذي ينطلق من اهتمام احلكومة 

بال�سباب والعمل على توجيههم وا�ستغالل طاقاتهم ب�سورة 

مثلى لتحقيق النه�سة الوطنية ال�ساملة للمملكة العربية 

ال�سعودية، وبهذا يكون لل�سركة ق�سب ال�سبق يف دعم اأندية 

الوطن وو�سع معايري جديدة لال�ستثمار الريا�سي.

ويف اإجناز اآخر فريد من نوعه، جنحت ال�سركة باإطالق 

ندية اجلديدة كليًا على م�ستوى املنطقة  خدمة جوالت الأ

العربية، بهدف فتح قنوات ا�ستثمارية متميزة تدر عوائد 

ندية الريا�سية ال�سعودية  مالية ثابتة ت�ستخدم يف دعم الأ

ماليًا، ب�سفتها ال�سريان الرئي�سي للرقي بالريا�سة 

ال�سعودية وتزويد املنتخبات الوطنية لكرة القدم بالالعبني 

ذوي املهارات الفنية العالية من خمتلف املراحل العمرية. 

ندية و�سيلة مهمة لتوثيق الت�سال بني  ويعترب جّوال الأ

داريني والالعبني �سواء  ندية وجماهريها وكذلك الإ الأ

عرب الر�سائل الق�سرية ور�سائل الو�سائط اأو من خالل 

خدمة اجليل الثالث التي اأ�سهمت جميعها يف تن�سيط وعي 

�سافة اإىل  اجلماهري الريا�سية باأنديتها املف�سلة، بالإ

ندية لعمالء اجلّوال،  حداث الكروية لالأ ح�سرية نقل الأ

ندية واأع�ساء  وتوفري اإمكانية التوا�سل املبا�سر مع جنوم الأ

دارة واجلهاز التدريبي يف كل منها ومتابعة اأخبارها اأوًل  الإ

باأول. 

التفاعل وامل�ساركة املتميزة باليوم الوطني

ر�س احلرمني املباركة، واحتفاًل  ا�ست�سعارًا لنتمائها لأ

هم  تفاعلت الت�سالت ال�سعودية  باملنا�سبة الوطنية الأ

خالل العام مع ذكرى اليوم الوطني الـ )77( للمملكة 

العربية ال�سعودية، حيث وفرت ال�سركة للمواطنني واملقيمني 

اإمكانية اإجراء جميع املكاملات الداخلية بني مدن اململكة 

العربية ال�سعودية وعرب الهواتف الثابتة جمانًا خالل ذلك 

مر بالن�سبة لالت�سال عرب خدمة الت�سال  اليوم، وكذلك الأ

املرئي 3.5G من اجلّوال )جمانًا(، حيث ي�ستفيد من هذا 

العر�س جميع عمالء الهاتف، وعمالء اجلّوال مبختلف 

فئاتهم.
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د- رحلة التغيري اإىل »الطليعة« كا�سرتاتيجية للتمركز حول العميل:

حددت الت�سالت ال�سعودية  اأولوياتها ال�سرتاتيجية لل�سنوات املقبلة يف �سبعة حماور رئي�سة اأُطلق عليها �سعار »الطليعة«

وكل حرف من هذه الكلمة له دللة ومعنى ا�سرتاتيجي ور�سالة مهمة يف م�سرية ال�سركة، وفقًا ملا يلي:

فراد: اال�ستمرار يف دورنا الريادي يف �سوق االأ

ا�ستمرار التو�سع يف �سوق الت�سالت الفردية من خالل ن�سر تقنية اجليل الثالث املطور 3.5G  واخلدمات التبادلية وخلق انطباع متميز لدى العمالء.

لــعب الدور الرئي�سي يف خدمات النواقل وامل�سغلني:

�سواق الداخلية والدولية. ال�ستفادة من فر�س التو�سع يف خدمات النواقل وامل�سغلني بتو�سيع نطاق اخلدمات يف الأ

طـرق خدمات متطورة للتوا�سل املرئي واملعلوماتي للقطاع ال�سكني:

نرتنت والو�سائط واملحتوى. �سرعة تطبيق خدمة النطاق العري�س للقطاع ال�سكني من خالل تنفيذ التطبيقات املتعددة لالإ

عمال: لــلتميز يف خدمة متطلبات قطاع االأ

عمال من خالل ت�سميم اخلدمات واحللول املتكاملة التي تلبي احتياجاتهم. تو�سيع قاعدة عمالء قطاع الأ

يـقني بتحقيق التو�سع اخلارجي:

�سواق الداخلية والدولية. عمال ذات العالقة بقطاع الت�سالت يف الأ ال�ستفادة من فر�س تو�سع الأ

عــزم على التميز يف خدمة العمالء:

نظمة واإجراءات العمل به. بناء منوذج ت�سغيلي يتمركز حول العمالء وربط الهياكل والأ

تـحقيق الكفاءة الت�سغيلية:

خف�س التكلفة ورفع الكفاءة الت�سغيلية من خالل تنفيذ مفهوم اخلدمات امل�سرتكة، وتطوير ال�سبكة، واأنظمة املعلومات، ورفع كفاءة املوظفني.

وميكن من خالل ت�سافر اجلهود ترجمة هذه ال�سرتاتيجية اإىل واقع ملمو�س، حمافظني بذلك على ريادة ال�سركة ومكانتها، ولتكون هي الختيار املف�سل لدى العمالء دائمًا.
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الت�سال املرئي مع )�4( دولة

التجّوال الدويل مع )��4( م�سغاًل

التجّوال الدويل لبطاقة �سوا مع )��( م�سغاًل

نرتنت والو�سائط مع )���( م�سغاًل التجّوال الدويل لالإ

التجّوال الدويل للجيل الثالث مع )��( م�سغاًل

ر�سائل الو�سائط الدولية مع )�7( م�سغاًل

وقد اأطلق اجلّوال عددًا من اخلدمات والتخفي�سات 

اجلديدة التي ت�سيف بعدا جديدا ملفهوم الريادة خلدمات 

الت�سالت املتنقلة يف ال�سوق ال�سعودي، بل وتعدى ذلك اإىل 

قليمي وذلك  اإطالق خدمات غري م�سبوقة على امل�ستوى الإ

بناًء على درا�سة �ساملة لل�سوق ال�سعودي ومنها:

• خدمة التخفي�س الكمي Volume Discount: هي 
خدمة متكن العمالء من احل�سول على ن�سبة تخفي�س ترتفع 

كلما زادت قيمة الفاتورة ويف حدود معينة وهي تقدم فقط 

عمال. لقطاع الأ

 

• خدمة ال�سبكة االفرتا�سية للجيل الثالث MVPN: هي 
خدمة �سممت خ�سي�سًا لل�سركات واملوؤ�س�سات بجميع فئاتها 

حيث متكنهم من ربط اأرقام اجلّوال اخلا�سة بهم يف �سبكة 

خا�سة، لتمنحهم اإمكانية اإجراء املكاملات ال�سوتية واملرئية 

�سافة اإىل خ�سم )%�0(  فيما بينهم باأرقام خمت�سرة بالإ

على تكلفة تلك املكاملات.

• خدمة �سدىRBT: خدمة ت�سمح با�ستبدال نغمة 
النتظار التقليدية بنغمة من اختيارك، بحيث ي�سمعها 

املت�سل بك يف نف�س الوقت الذي يرن فيه جّوالك.

• خدمة على ح�سابي: هي خدمة متكن عميل اجلّوال من 
الت�سال على ح�ساب م�ستقبل املكاملة.

اال�ستمرار يف دورنا الريادي 

فراد: يف �سوق االأ

تزامنًا مع ال�ستثمارات الكبرية التي �سختها الت�سالت 

ال�سعودية لتطوير �سبكة اجليل الثالث عايل ال�سرعة، حيث 

فراد اأول مقدم لهذه اخلدمة  اإن وحدة خدمات  قطاع الأ

احلديثة باململكة، وا�ستمرارية للتطور والنمو الكبري غري 

امل�سبوق على م�ستوى املنطقة والذي ت�سهده ال�سركة ارتفع 

عدد عمالء اجلّوال اإىل اأكرث من )�7( مليون عميل، كما 

ارتفع عدد عمالئها من م�ستخدمي تقنية اجليل الثالث 

عايل ال�سرعة 3.5G اإىل اأكرث من )�( مليون عميل، وي�سكل 

ذلك ارتفاعًا قيا�سيًا يف عدد م�ستخدمي هذه اخلدمة 

على م�ستوى م�سغلِّي الت�سالت املتنقلة باملنطقة، وهو 

مر الذي يوؤكد جناح ال�سرتاتيجية التي تطبقها ال�سركة  الأ

يف تقدمي اخلدمات املميزة لعمالئها ويف الوقت نف�سه 

املحافظة على عمالئها احلاليني.

ومل يقت�سر متتع عمالء ال�سركة بخدمات اجليل الثالث 

عايل ال�سرعة باململكة العربية ال�سعودية فقط، واإمنا قام 

اجلّوال بتوفري هذه اخلدمة لعمالئه اأثناء جتوالهم الدويل، 

حيث مت ربطهم بالعديد من الدول وامل�سغلني:

 

17)مليون(
عدد عمالء اجلّوال

17
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• باقة اأ�سرتي: هي خدمة تلبي احتياجات العائلة وت�سمح 
للعميل ال�سرتاك يف خم�س جوالت معًا بر�سم �سهري قدرة 

رقام، وهذا يحقق توفري يزيد عن  )�00( ريال جلميع الأ

)�00( ريال �سهريًا يف قيمة الفواتري. كذلك ال�ستفادة 

من تخفي�س قدرة )��%( عند الت�سال فيما بني هذه 

  SMS املجموعة، مع عدد جماين من الر�سائل الق�سرية

ور�سائل الو�سائط MMS ودقائق ات�سال مرئي فيما بني 

امل�ستخدمني للباقة.

• جّوايل للطفل: هي عبارة عن جّوال مفوتر �سمم 
�سرة من  مان والرتابط بني كافة اأفراد الأ لتوفري الراحة والأ

خالل جهاز جوال و�سريحة م�سممة لهذه اخلدمة وميكن 

هل من معرفة تواجد الطفل وبدقة ت�سل اإىل )�0( مرت  الأ

�سافة اإىل اإمكانية حتديد مناطق اآمنة يقوم النظام  بالإ

مبتابعتها.

• خدمة اجلّوال املحلي LRN: هي خدمة تتيح لزوار 
اململكة العربية ال�سعودية القادمني من كافة اأنحاء العامل 

وبحوزتهم جوال من اأي م�سغل اآخر احل�سول على رقم 

جوال حملي م�سبق الدفع فور اختيارهم �سبكة اجلّوال 

وبدون احلاجة اإىل �سراء �سريحة جديدة من خالل اأحدث 

التقنيات.

جهزة امل�سروقة: هي خدمة حتظر ت�سغيل  بالغ عن االأ • االإ
واإعادة ا�ستخدام اأجهزة اجلوال اململوكة للعمالء يف حال 

تعر�س اأي منها للفقدان اأو ال�سرقة بحيث ميكن لعمالء 

اجلّوال طلب اإيقاف جهاز اجلوال املفقود جمانًا وبدون اأي 

ر�سوم.

• خدمة بطاقة ال�سحن املوحدة جلّوال )�سوا( و)لنا(: 
هي خدمة متكن العمالء من ا�ستخدام بطاقة ال�سحن 

عادة �سحن )�سوا( و)لنا(. املوحدة م�سبقة الدفع لإ

• �سحن »املفوتر« من »�سوا« بدون قيود )خدمة التحكم 
بالر�سيد(: هي خدمة تتيح �سحن اجلّوال املفوتر 

با�ستخدام بطاقات اإعادة ال�سحن املوحدة اخلا�سة 

بالبطاقات م�سبقة الدفع )�سوا( لال�ستفادة من الر�سيد 

يف اأي وقت ي�ساء دون التقيد مبدة معينة كما هو معمول به 

مع بطاقات م�سبقة الدفع وبنف�س تعرفة املكاملات اخلا�سة 

بخدمة )�سوا(. وهي خدمة اإ�سافية جلميع عمالء اجلوال 

جمانًا وبدون اأي ر�سوم اإ�سافية اأو ر�سوم ا�سرتاك �سهرية.

• ما�سنجر اجلّوال: هي خدمة ُتتيح للعمالء اإمكانية 
الدرد�سة )Chat( الفورية بني عمالء اجلّوال وم�ستخدمي 

نرتنت �سواء كانت املحادثة بني جهاز جوال وجوال اآخر اأو  الإ

مع جهاز كمبيوتر وعرب برامج املحادثة ال�سائعة.

• برنامج �سركاء قطاف »الق�سائم ال�سرائية«: اأكرب 
و�سط من حيث عدد امل�سرتكني. برنامج ولء بال�سرق الأ

• خدمة الر�سائل ال�سوتية VSMS: هي خدمة يتم من 
خاللها اإر�سال ر�سائل �سوتية ق�سرية ت�سل مدة الر�سالة 

الواحدة اإىل �ستني ثانية، واإ�سعار امل�ستقبل بر�سالة ن�سية 

ق�سرية بالر�سالة ال�سوتية الواردة على الفور ليتمكن من 

ال�ستماع اإليها يف اأي وقت يختاره، ودون اأي ر�سوم ا�سرتاك 

اأو ر�سوم تفعيل للخدمة.

• خدمة اأر�سل PTT: هي خدمة تتيح ا�ستخدام جهاز 
اجلّوال كجهاز ل�سلكي بات�سال �سوتي مبا�سر مع �سخ�س اأو  

�سخا�س. مع جمموعة من الأ

• Aero Mobile: هي خدمة متكن من التجوال على 
بقاء عمالء  الطائرات مع �سركة )Aero Mobile( لإ

ال�سركة على ات�سال دائم.

• خدمة بريدي Push Email: هي خدمة متكن 
جميع عمالء اجلوال من اإر�سال وا�ستقبال ر�سائل الربيد 

لكرتوين يف اأي وقت واأي مكان داخل اململكة العربية  الإ

ال�سعودية وخارجها.

• خدمة �سوا زيارة: هي خدمة تتيح للقادمني اإىل اململكة 
العربية ال�سعودية )�سياح، ومعتمرين، وحجاج، ورجال 

اأعمال، وغريهم( خط جوال �سوا بخ�سم )��%( لالت�سال 

الدويل.
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ارتفعت خطوط اجلّوال من عام ��00م اإىل �007م

بن�سبة %�40 
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ُل ال�سركة جهدًا يف �سبيل املحافظة على عمالئها  هذا ومل تاأ

يف اجلّوال على تقدمي العديد من العرو�س ومنها:

 )0.��( من  �سوا  يف  الت�سال  دقيقة  تكلفة  • تخفي�س 
ريال اإىل )��.0( ريال مما اأدى اإىل �سهولة التوا�سل مع 

خرين. الآ

للعديد   )%�0( بن�سبة  الدولية  املكاملات  على  • تخفي�سات 
من الدول مبنا�سبة يومها الوطني )البحرين، ال�سودان، 

مارات....(. الإ

على  متوا�سلة  اأيام  ثالثة  وملدة   )%�0( بن�سبة  • تخفي�س 
اأ�سعار املكاملات املرئية وتخفي�س اأ�سعار الر�سائل املتعددة 

�سحى  الو�سائط )MMS( وذلك مبنا�سبة عيدي الأ

والفطر.

م�سبوقة  وغري  كبرية  ترويجية  عرو�سًا  ال�سركة  • اأطلقت 
على اأ�سعار املكاملات الدولية خلدمات اجلوال  بن�سبة 

)�0%( لكافة دول العامل دون ا�ستثناء وملدة اأ�سبوعني.

لعمالء   )%�0( بن�سبة  كبرية  تخفي�سات  • تقدمي 
اجلّوال )املفوتر( من ذوي الحتياجات اخلا�سة بجميع 

اخلدمات.

عبارة  وهي  اجلديدة  نت  جّوال  باقات  ال�سركة  • قدمت 
عن باقتني جديدتني لعمالء خدمة جوال نت باأ�سعار 

مناف�سة، وت�سمل “الباقة املفتوحة” وهي غري حمدودة 

ال�ستخدام بر�سم �سهري تناف�سي يبلغ )4�0( ريال وبدون 

قيود اأو �سروط حتد من ال�ستخدام اليومي اأو ال�سهري 

وبدون حت�سيل مبالغ اإ�سافية على ا�ستخدام الباقة، والباقة 

الثانية هي باقة )�(جيجا بايت والتي يبلغ ر�سمها ال�سهري 

)�40( ريال �ساملة )�(جيجا بايت يف ال�سهر ويتم 

احت�ساب )�( ريال عن كل ميجابايت اإ�سافية.

 

• حتقيق زيادة يف عدد اخلدمات التفاعلية بن�سبة )%�44( 
بارتفاع عدد رموز ال�ستخدام من )���( رمزًا اإىل 

)����( رمزًا يف نهاية عام �007م.

عرب  البيانات  خلدمات  مكملة  جديدة  خدمات  • اإطالق 
خدمة جوال نت مثل مودم جوال نت USB وحتقيق 

ن�سبة مبيعات تزيد عن )70%(، كذلك بطاقة البيانات 

PCMCIA وحتقيق ن�سبة بيع )�00%( للكميات امل�ستلمة 

خالل العام �007م.

اجلّوال )مليون خط(
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زادت دوائر نقل احلركة الهاتفية الدولية

 من عام ��00م اإىل �007م بن�سبة ���%

• اإدخال وتفعيل مق�سم جدة الدويل اجلديد JIN3  بتقنيات 
واإمكانيات كبرية للم�ساهمة يف ان�سيابية احلركة الهاتفية 

�سالمية وخالل مو�سم احلج لعام  الدولية وخا�سة للدول الإ

���4هـ.

لــعب الدور الرئي�سي فـي 

خدمات النواقل وامل�سغلني:

لال�ستفادة من فر�س التو�سع يف خدمات النواقل وامل�سغلني 

�سواق الداخلية والدولية  بتو�سيع نطاق اخلدمات يف الأ

وحر�سًا من الت�سالت ال�سعودية على العناية بعمالئها، 

فقد اهتمت ال�سركة برفع م�ستوى جميع اخلدمات 

والعمليات من خالل اللتزام باملقايي�س واملعايري العاملية يف 

كافة املجالت، مما اأدى اإىل و�سول ال�سركة مل�ستوى مرموق 

قليمي والدويل، حيث متتلك ال�سركة اأكرب  على امل�ستويني الإ

�سبكة وبنية حتتية للهاتف واجلوال على م�ستوى ال�سرق 

و�سط، وحتتل املرتبة التا�سعة بني كربيات ال�سركات  الأ

املقدمة خلدمات الت�سالت عامليًا من ناحية القيمة 

�سيوي، موؤكدة نهجها  ال�سوقية والثانية على امل�ستوى الآ

امل�ستمر  يف تقدمي اخلدمات العالية اجلودة لعمالئها، 

ويف جمال تقدمي خدمات النواقل وامل�سغلني على امل�ستويني 

قليمي فقد متكنت ال�سركة من حتقيق العديد من  املحلي والإ

التو�سعات والإجنازات، متثلت فيما يلي:

التو�سعات يف جمال ال�سبكة الدولية 

باململكة العربية ال�سعودية:

العاملة  الدولية  الهاتفية  احلركة  نقل  دوائر  عدد  • زيادة 
كرث من )���( األف دائرة  باملقا�سم الدولية لت�سل لأ

دولية، مما مكنها من ا�ستيعاب النمو املتزايد يف احلركة 

الهاتفية الدولية. 

مب�سغلي  املحلية  نرتنت  الإ �سبكة  ربط  م�سارات  �سعة  • رفع 
نرتنت العامليني ب�سعات كبرية، حيث بلغت  �سبكات الإ

خالل عام �007م )�.�0( جيجا بت/ث اأي بزيادة بلغت 

ول مرة ا�ستخدام  )���%( عن عام ��00م ، كما مت ولأ

نرتنت العاملية على م�ستوى  مداخل الربط مع �سبكات الإ

)�.� جيجا بت/ث( وذلك لرفع كفاءة و�سرعة تبادل 

املعلومات دوليًا.

ال�سعات الدولية )دائرة(
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التو�سعات يف جمال ال�سبكة الدولية 

دولياً واإقليمياً:

تهدف ال�سركة من التو�سعات يف ال�سبكة الدولية على 

قليمي والدويل من خالل امل�ساركات الدولية  امل�ستوى الإ

قليمية من توفري البنية التحية وتهيئتها ملقابلة كافة  والإ

املتطلبات امل�ستقبلية لل�سركة واململكة العربية ال�سعودية 

ودول اجلوار، وباأف�سل التقنيات املتوفرة ومواكبة التطورات 

العاملية يف تقدمي اخلدمات وتنوعها باأف�سل م�ستويات تقدمي 

اخلدمة، ل �سيما واأن ال�سبكة الدولية لل�سركة تعد من اأ�سرع 

و�سط. ال�سبكات منوًا يف منطقة ال�سرق الأ

و�ست�ساهم تلك التو�سعات يف حتقيق اأهداف ال�سركة 

ال�سرتاتيجية والقت�سادية والت�سغيلية ومبيزات خا�سة 

تتمثل يف قلة خماطر ال�ستثمار وتوفر ال�سعات الدولية 

باأف�سل التكاليف من ناحية اجلدوى القت�سادية والكفاءة 

الت�سغيلية العاليــة، وذلك من خالل توفر بنية حتتية 

نرتنت وتبادل  دولية لكافة خدمات ال�سركة )الهاتفية والإ

املعلومات( باأكرب قدر من العتمادية وال�ستمرارية  وذلك 

من خالل تنوع و�سائل الربط الدولية من حيث م�ساراتها 

ومقدمي اخلدمات بالدول املقابلة ومنها:

الكوابل البحرية:

وا�سلت ال�سركة م�ساركاتها الفاعلة ودورها الريادي يف 

قليمية لتو�سعة �سبكتها الدولية،  م�ساريع الكوابل البحرية الإ

ن�سطة التح�سريية لعدد  حيث ت�سارك حاليًا ال�سركة يف الأ

قليمية التالية: من الكوابل البحرية الإ

 

ال�سركات  من  عدد  مع  التح�سريية  ن�سطة  الأ • ا�ستكمال 
القيادية العاملية يف كل من فرن�سا واإيطاليا وم�سر ولبنان 

ن�ساء و�سيانة م�سروع الكيبل  مارات وباك�ستان والهند لإ والإ

  ،)IMEWE( البحري القاري الذي اأطلق عليه م�سمى

ويربط اململكة العربية ال�سعودية مع فرن�سا واإيطاليا غربًا 

مارات  مرورًا بلبنان وم�سر، و�سرق الهند مرورًا بالإ

وباك�ستان، وقد مت بالفعل التوقيع على اتفاقية امل�ساركة 

وتوقيع عقد تنفيذ امل�سروع مع �سركة الكاتيل - لو�سنت 

العاملية.

والذي  اأفريقيا  ل�سرق  البحري  الكيبل  اتفاقية  • توقيع 
ميتد من جنوب اأفريقيا وحتى بورت�سودان بال�سودان 

لريتبط بالكيبل )SAS1( بني اململكة العربية ال�سعودية 

فريقية  وال�سودان وذلك بالت�سامن مع عدد من ال�سركات الأ

والعاملية.

 

القاري   البحري  الكيبل  م�سروع  يف  ال�سركة  ح�سة  • زيادة 
الرابع حيث �سينتج عن ذلك زيادة كبرية يف ال�سعات 

اململوكة لها يف هذا الكيبل لتبلغ )��4%( من ال�سعات 

احلالية، وبهذه التو�سعة �سيعمل الكيبل البحري القاري 

الرابع بكامل �سعته والتي تبلغ )��.� تريابت/ث(.

الكيبل  على  اإ�سافية  �سعات  توفري  من  ال�سركة  • متكنت 
البحري )FLAG(  مبقدار )�0جيجابت/ث( بعد تاأهيله 

ورفع �سعته الت�سغيلية عن طريق حق ال�ستخدام املطلق 

طوال عمر الكيبل و�سيتم تفعليها من خالل املحطة يف جدة 

نرتنت. لدعم التنوع املطلق يف م�سارات �سبكة الإ

 

ر�سية مع دول اجلوار: الو�سالت االأ

حر�ست ال�سركة خالل عام �007م، على تو�سيع وتنويع 

ر�سية مع دول اجلوار حيث مت اإن�ساء  م�سارات الربط الأ

ردن واليمن والبحرين، وذلك  م�سارات رديفة مع كل من الآ

�سا�سيني وامل�سغلني اجلدد  بالتفاق مع عدد من امل�سغلني الأ

بتلك الدول.
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جنازات يف جمال تقدمي اخلدمات  االإ

والتو�سعات:

وبناء على التو�سعات يف البنية التحتية وال�سبكة الدولية 

متكنت ال�سركة من القيام بالعديد من الإجنازات غري 

امل�سبوقة منها:

مل�سرتكي  املتزايدة  الدولية  الهاتفية  احلركة  • ا�ستعياب 
ال�سركة  وم�سرتكي امل�سغل الثاين للهاتف املتحرك يف 

اإطار التفاقية احل�سرية لنقل حركتهم الدولية، حيث 

زادت احلركة الهاتفية الدولية  ال�سادرة بن�سبة )%�4(، 

فيما زادت احلركة الهاتفية الواردة بن�سبة )4%( مقارنة 

بالعام ��00م.

العبوريني  باملق�سمني  املرتبطني  امل�سرتكني  عدد  • زاد 
لي�سل اإىل )��( مقدم خدمة وم�سغل اإقليمي يف )�( 

دول من دول اجلوار.

ال�سعات  خدمات  تقدمي  يف  كبري  ب�سكل  ال�سركة  • تو�سعت 
ر�سية لدول  الدولية عرب الكوابل البحرية والو�سالت الأ

اجلوار، حيث مت توقيع عدد من التفاقيات طويلة املدى 

)ملدة �� �سنة( وق�سرية من بينها اتفاقية مع )�سركة 

وىل( وكذلك �سركات الت�سالت بكل من قطر،  بيانات الأ

ردن، البحرين واإثيوبيا. ال�سودان، الأ

�سوق  فتح  خماطر  حتويل  من  ال�سركة  • متكنت 
الت�سالت باململكة العربية ال�سعودية اإىل فر�س لزيادة 

يرادات. واإ�سافًة ملا يتم تقدميه من خدمات للم�سغل  الإ

الثاين للهاتف املتحرك وم�سغلي البيانات املرخ�س لهم، 

فقد بادرت ال�سركة بعر�س اإمكانياتها  يف �سبكة الهاتف 

واجلّوال وخدمات اأخرى للم�سغلني اجلدد املرخ�س لهم 

)امل�سغل الثالث للهاتف املتنقل( و)امل�سغلني الثالث اجلدد 

للهاتف الثابت( بغر�س تقدمي تلك اخلدمات لهم، وما زالت 

تلك امل�ساورات جارية بغر�س الو�سول لتفاقيات م�سرتكة.

 %34%34

زيادة يف احلركة الهاتفية الدولية ال�سادرة
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طـرق خدمات متطورة 

للتوا�سل املرئي واملعلوماتي 

للقطاع ال�سكني:

�007م  اإىل  ��00م  عام  من  الهاتف  خطوط  • زادت 
بن�سبة %�4

الهاتف )مليون خط(
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الرقمية العمالء  خطوط  عدد  • ارتفع 
 للعام �007م بن�سبة ���%

 

باإتاحة  خدمات النطاق العري�س الثابتة 

)BRAODBAND( لعمالئنا  مدعومًا بالتطبيقات 

اجلديدة وخدمات املحتوى وت�سريع وترية ن�سرها باململكة 

العربية ال�سعودية فقد �ساهم هذا املفهوم على الرتقاء 

بخدمات الت�سالت ال�سعودية للقطاع ال�سكني خالل 

عام �007م. وذلك عن طريق اإطالق عدد من اخلدمات 

والتخفي�سات التي اأ�سفت بعدًا جديدًا للعمالء يف ظل دخول 

املناف�سني ومنها:

DSL ب�سرعة )�( ميجا و)�( ميجا و)4(  اآفاق  • خدمة 
ميجا: هي �سرعة توؤمن اإمكانية تو�سيل بيانات عالية 

مكانية  نرتنت فاإن هذه الإ ال�سـرعة، وبالن�سبة مل�ستخدمي الإ

توؤمن �سرعة الت�سفح وحتميل البيانات.

)Afaq Wireless(: هي خدمة  وايرل�س  اآفاق  • خدمة 
النطاق العري�س الال�سلكي للهاتف الثابت كحل موؤقت خلدمة 

طلباِت النتظار على خدمة اآفاق DSL والتي لن تخدم يف 

�سباب فنية. وذلك ح�سب اأولوياتهم يف  الفرتة القادمة لأ

الطلب ومواقعهم من حيث تغطية اجلّوال )اجليل الثالث(.

• خدمة اآفاق �سامل: هي خدمة متكن العميل من احل�سول 
نرتنت من خالل فاتورة  على خدمة اآفاق DSL وخدمة الإ

واحدة.

• خدمة التح�سيل على املتلقي )على ح�سابي(: هي خدمة 
عبارة عن حتمل م�ستقبل الت�سال اأجور املكاملة وذلك بعد 

موافقته على حتمل اأجور الت�سال التي تبلغ ثالثة ريالت 

وىل اأو جزءًا منها وريال لكل دقيقة من الدقائق  للدقيقة الأ

الالحقة اأو جزءًا منها وذلك عن طريق الت�سال مبركز 

اخلدمة على الرقم املجاين )�004400400(.

وقد ا�ستمرت ال�سركة يف مراجعة اأ�سعار خدماتها املوجهة 

للقطاع ال�سكني للمحافظة على موقعها التناف�سي املتميز، 

حيث قدمت العديد من التخفي�سات والعرو�س ومنها:

للعديد   )%�0( بن�سبة  الدولية  املكاملات  على  • تخفي�سات 
من الدول مبنا�سبة يومها الوطني )البحرين، ال�سودان، 

مارات ....(. الإ

  

الدولية  املكاملات  جميع  على   )%�0( بن�سبة  • تخفي�س 
من الهاتف وكبائن الت�سال وبطاقات الت�سال املدفوع 

�سحى. مبنا�سبة عيدي الفطر والأ

خلدمات  املجانية  التاأ�سي�س  حمالت  من  عدد  • تقدمي 
)اآفاق DSL، الهاتف املجاين �00، الرقم املوحد ��00(.

نت  �سعودي  طريق  عن  ال�سرتاكات  اأ�سعار  • تخفي�س 
بن�سبة )%�4(.

من  العمالء  متكن  والتي  املف�سل،  البلد  خدمة  • اأطلقت 
احل�سول على تخفي�س قدره )��%( على اأجور الت�سال 

للمكاملات الدولية ال�سادرة خلم�سة اأرقام يتم اختيارها لبلد 

معني من اختيارهم.

 

خالل  وذلك  الدولية  للمكاملات   )%40( تخفي�سات  • حملة 
كل اإجازة نهاية اأ�سبوع ملدة ثالثة اأ�سهر.

DSL جمانًا. اآفاق  خدمة  مع  هاتف  خط  تاأ�سي�س  • حملة 

 %211%211
602.704

193.611

2006م 2007م

)DSL( عدد خطوط العمالء الرقمية

)DSL( الزيادة يف خطوط العمالء الرقمية
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املجاين  الهاتف  خلدمة  العاملة  اخلطوط  عدد  • ارتفع 
)�00( للعام �007م بن�سبة ��%   %21%21

 %98%98

2.134

1.758

2006م 2007م
2006م 2007م

1.970

3.908

املوحد  الرقم  خلدمة  العاملة  اخلطوط  عدد  • ارتفع 
)��00( للعام �007م بن�سبة  ��%

اخلطوط العاملة خلدمة الرقم املوحد )9200(اخلطوط العاملة خلدمة الهاتف املجاين )800(

زيادة يف اخلطوط العاملة

خلدمة الهاتف املجاين )800(

زيادة يف اخلطوط العاملة

خلدمة الرقم املوحد )9200(
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)WiMax(: هي خدمة  الال�سلكية  الت�سالت  • خدمة 
نرتنت بعيدة املدى باحلزم العري�سة. توفر الإ

العمالء اأجهزة  اإدارة  • خدمة 
)Managed Router Service(: هي خدمة متكن 

دارة �سبكات الت�سال  العمالء من ال�ستعانة بال�سركة لإ

للعميل ب�سكل كلي، على نطاق اململكة العربية ال�سعودية، 

من واملوثوقية العالية. والتاأكد من توفري الأ

وقد وا�سلت ال�سركة خالل العام �007م تركيز اهتمامها 

نرتنت، مثل خدمة  على اخلدمات املبنية على برتوكول الإ

ال�سبكات الفرتا�سية اخلا�سة من خالل تعزيز توعية 

العمالء بهذه اخلدمة املتطورة وخ�سائ�سها واأهميتها، 

يل ودعم  حيث توفر املرونة يف ربط �سبكات احلا�سب الآ

نرتنت. ويتم حاليًا  التطبيقات املعتمدة على برتوكول الإ

تطوير ال�سبكة لطرح خ�سائ�س جديدة تدعم تطبيقات نقل 

ال�سوت وال�سورة بجودة عالية حيث توفر م�ستويات جودة 

خدمة خمتلفة على ح�سب متطلبات التطبيقات امل�ستخدمة 

من قبل العميل، ولهذا فقد اأطلقت ال�سركة العديد من 

اخلدمات مثل:

)Sky-IP(: هي خدمة  الف�سائية  الت�سالت  • خدمة 
الت�سالت الف�سائية لبناء وربط �سبكات العمالء اخلا�سة 

.IP-VPN

)DIA(: وهي خدمة  نرتنت  بالإ املكر�س  الت�سال  • خدمة 
نرتنت ب�سعة مكر�سة لهم. ربط العمالء بالإ

وقد ا�ستمرت ال�سركة يف مراجعة اأ�سعار خدماتها للمحافظة 

على موقعها التناف�سي املتميز، حيث قامت بتغيري تعرفة كل 

نرتنت الدويل املفلرت،  من )خدمة IP-VPN، خدمة نفاذ الإ

نرتنت الدويل املبا�سر املفلرت، التعرفة  خدمة نفاذ الإ

.)DIA ،نرتنت املحلي �سا�سية لالإ الأ

كما قدمت العديد من عرو�س IP-VPN الرتويجية )حملة 

التذكري بخدمة IP-VPN، حملة التاأ�سي�س املجاين خلدمة 

.)IP-VPN حملة م�ساعفة ال�سرعات خلدمة ،IP-VPN

اآلف الدوائر

35.9

2007

35.0
33.1

31.730.9

لــلـتــميــــز فـي خدمـــــة

عـمــــال: قـطـــــاع االأ

لدعم النمو الذي ي�سهده القت�ساد الوطني وانت�سار 

تطبيقات الت�سالت وتقنية املعلومات بالقطاعات املختلفة 

نرتنت باملجتمع  احلكومية واخلا�سة ومنو ا�ستخدام الإ

فقد �ساهمت الت�سالت ال�سعودية يف توفري خدمات ربط 

نرتنت والتي تعترب اأهم مكونات البنية  ال�سبكات وخدمات الإ

�سا�سية خلدمات الت�سالت، وتقنية املعلومات باململكة  الأ

العربية ال�سعودية. وقد اأ�سبحت تلك اخلدمات اأ�سا�سية 

و�سرورية لتلك القطاعات، حيث تعتمد عليها يف اأداء 

لكرتونية والنمو  اأعمالها وخ�سو�سًا مع تنامي التعامالت الإ

الكبري يف فروع امل�سارف وال�سركات والقطاعات احلكومية 

وارتباطها بالنظم املعلوماتية املركزية بهذه القطاعات.

لكرتونية  ومع طرح املبادرات الوطنية يف جمال احلكومة الإ

لكرتوين ون�سر احلا�سبات ال�سخ�سية يتوقع اأن  والتعليم الإ

ي�سهد قطاع خدمات املعلومات ونقل البيانات منوًا كبريًا، 

وقد اأعدت ال�سركة اخلطط الالزمة ملقابلة هذا النمو.

2003م2004م2005م2006م2007م

ارتفع عدد الدوائر ما بني عام 2003م وعام 2007م بن�سبة %16
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ومبوجب هذه التفاقية ت�ستحوذ �سركة الت�سالت ال�سعودية 

على ح�سة تبلغ )��%( من �سركة )Maxis( وح�سة تبلغ 

 PT Natrindo Telepon Selule( من �سركة )%��(

NTS( لالت�سالت املتنقلة التابعة ل�سركة )Maxis( يف 

اإندوني�سيا، وكذلك امل�ساركة يف متويل يبلغ حجمه )4.� 

مليار ريال �سعودي( مت دفعه بالت�ساوي من قبل الت�سالت 

خرين. ال�سعودية وال�سركاء الآ

اال�ستحواذ على 26% من رخ�سة 

االت�ساالت املتنقلة الثالثة يف الكويت:

فازت ال�سركة برخ�سة الت�سالت املتنقلة الثالثة يف دولة 

الكويت، وذلك من خالل ا�ستثمار بلغ حجمه )4.�( مليار 

ريال �سعودي.

وكان ذلك من خالل مزايدة عاملية، حيث احتل عر�س 

ول من بني العرو�س  الت�سالت ال�سعودية فيهـا املركز الأ

املقدمة من �سركات وحتالفات اإقليمية وحملية، بحيث  

متتلك ال�سركة مبوجبه ح�سة تبلغ )��%( من الرخ�سة، 

وياأتي ذلك �سمن خطط ال�سركة  والتي اأخذت جميع 

العتبارات ال�سرتاتيجية والتجارية واملالية والفنية 

والتنظيمية ومعدلت النمو وفر�س املناف�سة. 

اال�ستحواذ على 100% من �سركة اأول نت:

حققت �سـركة الت�سالت ال�سعودية بهذه ال�سفقة اأول 

حيازة داخلية، وذلك با�ستحواذ ال�سركة على ن�سبة 

)�00%( من �سركة اأول نت، وذلك من خالل ا�ستثمار بلغ 

حجمه )��0( مليون ريال �سعودي.

وتت�سدر اأول نت قائمة مزودي خدمات اإنرتنت يف اململكة 

العربية ال�سعودية بح�سة �سوقية تبلغ حوايل )��-%�0(، 

عمال  وحتتل مركزًا متميزًا  يف جمال خدمات حلول الأ

�سافة اإىل ح�سولها على مراكز  وخدمات املحتوى بالإ

نرتنت. متقدمة يف الت�سنيف العاملي ملزودي خدمات الإ

يـقــيـــن بتـحــقــيــــق 

التو�سع اخلارجي:

متا�سيًا مع ا�سرتاتيجية الت�سالت ال�سعودية للتو�سع 

وال�ستثمار يف القطاعات ذات العالقة بالت�سالت 

داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية ومبا ي�سهم يف 

حتقيق اإيرادات لل�سركة من م�سادر خارجية وداخلية، 

اأعلنت ال�سركة عن جناحها يف حتقيق العديد من الفر�س 

ال�ستثمارية والتي منها:

 اال�ستحواذ  على )25%( من  �سركة ماك�سي�س 

لالت�ساالت  )maxis( يف ماليزيا  و)%51( 

من �سركة اإن تي اإ�س )NTS( يف اإندوني�سيا:

NTS           

حققت الت�سالت ال�سعودية اإجنازًا بتحقيق اأول عملية 

حيازة خارجية لها وذلك بالدخول يف اتفاقية �سراكة 

ا�سرتاتيجية مع املالك الرئي�سيني يف �سركة )Maxis( وهي 

�سركة الت�سالت املتكاملة الرائدة يف ماليزيا والتي متتلك 

العديد من �سركات الت�سالت املتنقلة يف اإندوني�سيا والهند 

من خالل ا�ستثمار بلغ حجمه )4.��( مليار  ريال �سعودي، 
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اجلديد امل�سرتكة  اخلدمات  • مفهوم 
True Shared Service

العمـــــالء �ســرائــح  • مفـهــوم 
Customer Segmentation

مركز  �سمن  ال�سرتاتيجية  الب�سرية  املوارد  • مفهوم 
.Strategic Human Resources ا�سرتاتيجي فعال

وبناًء على هذا التوجه وكاإحدى اخلطوات املهمة نحو حتول 

ال�سركة اإىل �سركة عاملية امل�ستوى وطنية اخلربة والرتكيز 

فقد طبقت ال�سركة هيكلها التنظيمي اجلديد والذي يتكون 

من التايل:

فراد الأ قطاع  خدمات  • وحدة 
ال�سكني القطاع  خدمات  • وحدة 

عمال الأ قطاع  خدمات  • وحدة 
امل�سغلني النواقل  • قطاع 

ال�سبكة • قطاع 
ال�سرتاتيجية ال�سوؤون  • قطاع 

التنظيمية ال�سوؤون  • قطاع 
املالية • قطاع 

املعلومات تقنية  • قطاع 
امل�سرتكة اخلدمات  • قطاع 

ال�سرتاتيجي ال�ستثمار  • وحدة 
الإعالمية لل�سوؤون  العامة  دارة  • الإ

عــزم على التميز فـي

خدمة العمالء:

اإن انطالق ال�سركة من اأهداف وتوجهات ا�سرتاتيجية 

حمددة ترتكز على النمو والكفاءة والتمركز حول العميل، 

جعلها ت�سعى اإىل تطوير ا�سرتاتيجيات ال�سركة »الطليعة« 

هداف والتوجهات، خ�سو�سًا بعد  ل�سمان حتقيق تلك الأ

التطورات والتو�سع يف اأعمال ال�سركة خارج اأ�سواق اململكة 

العربية ال�سعودية وترتب على هذه ال�سرتاتيجيات تبني 

Customer Centricity ملفهوم التمركز حول العميل

يف جميع اأعمالها.

�سا�س قامت ال�سركة بت�سميم هيكل تنظيمي  وعلى هذا الأ

عمال وقطاعات ال�سركة  ووظيفي جلميع وحدات الأ

بالعتماد على القدرات الوطنية داخل ال�سركة وم�ساندة 

بيوت اخلربة العاملية، وقد مت تبني عدد من التوجهات 

التنظيمية املتبعة من قبل كربيات ال�سركات العاملية العاملة 

يف جمال الت�سالت مثل:



�0

تــحقيق الكفاءة الت�سغيلية:

اإن تطبيق مفهوم اخلدمات امل�سرتكة احلقيقية واملتمثلة يف 

رفع كفاءة وجودة العمل وتخفي�س التكاليف وحت�سني تقدمي 

اخلدمة اإىل اأق�سى حد وال�سرعة يف التعامل مع متغريات 

العمل وال�ستجابة لحتياجات العمالء الداخليني تنعك�س 

على امل�ستوى العام لتقدمي اخلدمات اإىل عمالء الت�سالت 

ال�سعودية مبا يحقق الكفاءة الت�سغيلية، ويف جهود ال�سركة 

لرفع الكفاءة الت�سغيلية خلدمة العميل، فقد د�سنت ال�سركة 

موقع خدماتي )www.stc.com.sa( الذي ميكن 

العميل من اإجراء العديد من اخلدمات مثل ت�سديد املبالغ 

امل�ستحقة بالبطاقات الئتمانية، وتعديل خوا�س اخلدمات 

والعنوان الربيدي للفواتري والتاأ�سي�س والنقل للهاتف وكذلك 

اإمكانية الطالع على الفواتري وتفا�سيلها واملبالغ غري 

املفوترة وال�ستفادة من برنامج قطاف والعرتا�س على 

الفاتورة وحتليل وحتميل الفاتورة واإر�سال ر�سائل جمانية 

ي جوال يف العامل على مدار ال�ساعة. اإلكرتونيًا لأ

كما اهتمت ال�سركة بالعن�سر الب�سري لكونه العامل الرئي�س 

املوؤثر يف جناح اأعمالها، حيث �سعت لتحقيق اأعلى درجات 

الر�سا ملوظفيها مبا يعزز انتماءهم لل�سركة ويدفعهم 

لتقدمي املزيد من العطاء، حيث قدمت العديد من الربامج 

واخلدمات املوجهة ملوظفي ال�سركة ومنها مايلي:

برامج العناية مبوظفي ال�سركة

ا�ستمرت ال�سركة يف تنفيذ برناجمها الذي يهدف اإىل 

حت�سني القوى العاملة بال�سركة وتطوير البيئة الداخلية 

للعمل، من خالل اإتاحة املجال اأمام الراغبني من املوظفني 

يف ترك العمل واحل�سول على م�ستحقاتهم التقاعدية، 

حيث ا�ستفاد من هذا الربنامج خالل عام �007م )���( 

موظفًا. ومن الفوائد املتوقعة للربنامج توفري حوايل )�( 

مليارات ريال على ال�سركة لع�سر �سنوات منذ اإطالقه.

�سندوق التكافل االجتماعي

خـوة والـتـعـاون  يهــدف ال�سنــدوق لتـنـمـية اأوا�ســر الأ

والتكافل للم�سرتكني فيه من من�سوبي ال�سركة وامل�ساهمة 

يف تذليل ما قد يعرت�س زمالءهم يف العمل من �سعوبات 

عانات املادية غري  معي�سية، ويقوم ال�سندوق على تقدمي الإ

املرجتعة للم�ستحقني وتقدمي القرو�س احل�سنة املرجتعة 

للم�سرتكني بالربنامج، و�ساهمت ال�سركة مببلغ )�( ماليني 

وىل من تاأ�سي�س ال�سندوق ودعم �سنوي  ريال يف ال�سنة الأ

قدره )�( مليون ريال.

وقد ا�ستمرت ال�سركة يف تنفيذ براجمها التي تهدف اإىل 

حت�سني اأداء القوى العاملة وتطوير البيئة الداخلية للعمل. 

وبناًء على ذلك فقد ركزت على تطوير قدرات موظفيها 

حيث مت عقد )044.�( دورة تدريبية ا�ستفاد منها اأكرث 

من )000.��( متدرب، ميثلون ن�سبة )��0%( من موظفي 

ال�سركة البالغ عددهم يف نهاية عام �007م )��0.�0( 

موظف، ي�سكل ال�سعوديون منهم ما ن�سبته )%�0(.

22.487

19.806

2.044
1.867

عدد الدورات

عدد امل�ستفيدين

2006م دورة2007م
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اإنتاجية موظفي ال�سركة على اأ�سا�س متو�سط

اإيراد املوظف الواحد

2007م 2006م
1

.0
2

6

8
3

2

%23

2007م 2006م

1
.6

5
6

1
.6

0
2

%3

اإنتاجية موظفي ال�سركة على اأ�سا�س اإجمايل اخلطوط 

العاملة )هاتف + جّوال(/ عدد املوظفني

داء ملوظفي ال�سركة  نتاجية متثل اأحد العنا�سر املهمة يف معرفة قدرات ال�سركة وموظفيها فقد ا�ستمرت معدلت الأ ن الإ ولأ

بالزيادة وفقًا ملا يلي: 

%90%90

ن�سبة ال�سعوديني يف ال�سركة

يراد لكل موظف )باآالف الرياالت(اإجمايل اخلطوط/ اإجمايل املوظفني االإ



��

)ريال(
5

املوزع لل�سهم الواحد

5)ريال(

اخلامتة 

يتقدم جمل�س اإدارة ال�سركة بال�سكر هلل على توفيقه، ثم 

ملقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

مني وحكومتهم الر�سيدة، م�سيدين  و�سمو ويل عهده الأ

بالدعم والرعاية والت�سجيع الذي تلقاه ال�سركة منهم يف 

�سعيها لتطوير اأدائها وحت�سني خدماتها، كما يتقدم جمل�س 

اإدارة ال�سركة بال�سكر والتقدير لعمالء ال�سركة وم�ساهميها 

الكرام على ثقتهم، وجلميع موظفي ال�سركة على اإخال�سهم 

وتفانيهم يف اأداء اأعمالهم، ولكل املتعاملني معها، ويوؤكد 

املجل�س �سعي ال�سركة لتطوير اأعمالها مبا يلبي حاجات 

هداف  العمالء، ويحقق تطلعات امل�ساهمني، ويخدم الأ

الجتماعية، ويوؤكد املكانة الريادية لل�سركة يف قطاع 

الت�سالت يف اململكة.

التو�سيات

يو�سي جمل�س اإدارة �سركة الت�سالت ال�سعودية جلمعيتكم 

املوقرة مبا ياأتي:

دارة عن ال�سنة املالية  �. املوافقة على تقرير جمل�س الإ

املنتهية يف ��/��/�007م.

�.املوافقة على القوائم املالية لل�سركة وتقرير مراجعي 

احل�سابات لل�سنة املالية املنتهية يف ��/��/�007م.

دارة توزيع اأرباح عن  �.املوافقة على اقرتاح جمل�س الإ

الربع الرابع من العام املايل �007م مبقدار ) ��.�( ريال 

وىل  �سافة اإىل ما مت توزيعه عن الثالثة اأرباع الأ لل�سهم بالإ

من عام �007م  البالغ )�7.�( ريال لل�سهم بحيث ي�سبح 

اإجمايل الربح املوزع عن العام املايل �007م )�( ريال 

لل�سهم الواحد.

4. املوافقة على اختيار مراجعي ح�سابات ال�سركة من بني 

املر�سحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة القوائم املالية 

للعام املايل ��00م والبيانات املالية ربع ال�سنوية وحتديد 

اأتعابهما.

تــو�سيات املجل�س وتوزيع 

رباح واملكافاآت: االأ

رباح املقرتحة لعام 2007م توزيع االأ

اقرتح جمل�س اإدارة ال�سركة توزيع اأرباح بنهاية العام املايل 

�007م بواقع )�( ريالت لل�سهم الواحد.

دارة مكافاآت اأع�ساء جمل�س االإ

بلغت مكافاآت وبدلت اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة عن 

ح�سورهم جلل�سات املجل�س واللجان املنبثقة عنه خالل 

ال�سنة املنتهية �007م )000.���.� ريال(. ويو�سي 

املجل�س ب�سرف مبلغ )�00.000( ريال لكل ع�سو مكافاأة 

�سا�سي  �سنوية لعام �007م وفقًا للمادة )�4( من النظام الأ

لل�سركة.



��
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القوائم املاليةالقوائم املالية
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�7

قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2007م )باآالف الرياالت ال�سعودية(

ي�ساح ��00م�007مالإ

)غري موحدة()موحدة(

�سول االأ

�سول املتداولة: االأ

���.��0.����.���.�7النقد وما مياثله

جل 000.���.�       -4ال�ستثمارات ق�سرية الأ

���.���.����.��4.�7ح�سابات املدينني، �سايف

���7.�7��4�.700املخزون، �سايف

خرى �سول املتداولة الأ ���.��7�.0��.�447امل�سروفات املدفوعة مقدمًا والأ

�سول املتداولة ���.���.�����77.4.��اإجمايل االأ

�سول غري املتداولة: االأ

���.���.��7�0.���.��4املمتلكات واملن�ساآت واملعدات، �سايف

�سول غري امللمو�سة، �سايف ���747��.7.���.���الأ

���.�40.����.��0�.40ال�ستثمارات

خرى �سول غري املتداولة الأ ���.��7 ���.�4.�0   ��الأ

�سول غري املتداولة ��7��.4.�����.���.�4اإجمايل االأ

�سول 68.811.24646.121.773اإجمايل االأ

اخل�سوم وحقوق امللكية

اخل�سوم املتداولة:

��7.���.�0��.0�0.���ح�سابات الدائنني

���0��.00.����توزيعات اأرباح م�ستحقة

خرى ر�سدة الدائنة الأ ���.���.���4�.��0.44الأ

7���.74�.�77.���.���امل�سروفات امل�ستحقة

يرادات املوؤجلة – اجلزء املتداول ��77�.�07�.��4.0.�الإ

       -�����0.44القرو�س

��4.���.���0.���.�7اإجمايل اخل�سوم املتداولة

ي�ساحات املرفقة من � - �� جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة تعترب الإ



��

تابع - قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2007م )باآالف الرياالت ال�سعودية( 

ي�ساح ��00م�007مالإ

)غري موحدة()موحدة(

اخل�سوم غري املتداولة:

يرادات املوؤجلة ���.���4�7.�40الإ

      -�0��.�0.����القرو�س

���7�.��0.40.���.��7خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة

خرى ر�سدة الدائنة الأ       -��0.��4الأ

�704�.44�.�7.���.��اإجمايل اخل�سوم غري املتداولة

��4��.��7.4�4.���.��اإجمايل اخل�سوم

حقوق امللكية

حقوق امل�ساهمني:

���0.000.000�0.000.000راأ�س املال امل�سرح به، امل�سدر والقائم

��4.���.���7.0�0.7�0الحتياطي النظامي

رباح املبقاة ���.���.�704.���.�الأ

      -���.���فروق ترجمة القوائم املالية

خرى )��4.�(      -�0خ�سارة غري حمققة من ال�ستثمارات  الأ

���.�7�.����4.��4.��اإجمايل حقوق امل�ساهمني

قلية       -���.��حقوق الأ

���.����4.��4.���.��اإجمايل حقوق امللكية

68.811.24646.121.773اإجمايل اخل�سوم وحقوق امللكية

ي�ساحات املرفقة من � - �� جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة تعترب الإ



��

قائمة الدخل املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م )باآالف الرياالت ال�سعودية( 

ي�ساح ��00م�007مالإ

)غري موحدة()موحدة(

يرادات الت�سغيلية االإ

اخلطوط الال�سلكية

��.��4.7����.��0.7�7

0���.7��.774.���.�اخلطوط ال�سلكية

يرادات الت�سغيلية ��7.���.���0�4.4�7.�07اإجمايل االإ

امل�سروفات الت�سغيلية

)���.�4.44()�00.���.4(��الر�سوم احلكومية

)���.��0.�()���.��4.4(ر�سوم ا�ستخدام ال�سبكات اخلارجية

)��7.���.4()4.�74.��7(��تكاليف املوظفني

طفاء )��7.���.�()4.0��.��7(�.�ال�ستهالك والإ

دارية والت�سويقية )��4.���.�()�44�.47.�(��امل�سروفات الإ

�سالح وال�سيانة )���.4�7.�()���.�77.�(الإ

)��74�.4.��()��0.���.��(اإجمايل امل�سروفات الت�سغيلية

���7.�0���.�4�.�4.��الدخل من العمليات الت�سغيلية

خرى يرادات وامل�سروفات االأ االإ

)�00.000()�47.��0(تكلفة برنامج التقاعد املبكر

���.��10،4،3���.�4�4العوائد

���.��0�0.����0اأرباح ال�ستثمارات امل�سجلة وفق طريقة حقوق امللكية

���4��.���47�.0اأخرى، بال�سايف

خرى يرادات وامل�سروفات االأ ���.��4)���.��7(�سايف االإ

قلية والزكاة وال�سرائب ��4�.47.�����.�44.���سايف الدخل قبل حقوق االأ

قلية         -��7.�حقوق الأ

�44�.��4��.�4�.47.���سايف الدخل قبل الزكاة وال�سرائب

)��4�.�7()���.��4(��خم�س�س الزكاة

        -)4�.0�0(خم�س�س ال�سرائب

12.021.73312.798.902�سايف الدخل

�سا�سي بالريال ال�سعودي 6.016.40ربح ال�سهم االأ

ي�ساحات املرفقة من � - �� جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة تعترب الإ



�0

قائمة التدفق النقدي املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م )باآالف الرياالت ال�سعودية(

ي�ساح ��00م�007مالإ

)غري موحدة()موحدة(

ن�سطة الت�سغيلية التدفق النقدي من االأ

�0��.7����.7��.�0.���سايف الدخل

ن�سطة الت�سغيلية: ت�سوية �سايف الدخل مع �سايف النقد املح�سل من الأ

طفاء ��7.���.�4.0��.��7ال�ستهالك والإ

�0��4��.�0.���م�سروف الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

)���.��0()���.�0(اأرباح ال�ستثمارات امل�سجلة وفق طريقة حقوق امللكية

)�00.��(���.��خ�سائر )مكا�سب( بيع/ا�ستبعاد املمتلكات واملن�ساآت واملعدات

خرى �7��.4�0.�خ�سائر ا�ستبعاد/ بيع ال�ستثمارات الأ

)�4.0�7(     -خم�س�س اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ

التغري يف:

)7�0.�07()��7.404.�(ح�سابات املدينني

���.�)���7.�7(املخزون

خرى �سول املتداولة الأ )���.���()��0.���(امل�سروفات املدفوعة مقدمًا والأ

خرى �سول غري املتداولة الأ )���.��4()���.�44.�(الأ

)���4�.0(��4.���.�ح�سابات الدائنني

خرى ر�سدة الدائنة الأ ��0�����.7.���.4الأ

���7.44��7�.�4.�امل�سروفات امل�ستحقة

يرادات املوؤجلة )��4.���(7�0.���الإ

���.����07.���خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة

ن�سطة الت�سغيلية ���.��40.�4���.�7.���سايف التدفق النقدي املح�سل من االأ

ي�ساحات املرفقة من � - �� جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة تعترب الإ



��

تابع - قائمة التدفق النقدي املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م )باآالف الرياالت ال�سعودية(

��00م�007م

)غري موحدة()موحدة(

ن�سطة اال�ستثمارية التدفق النقدي من االأ

)��7.���.�()��4.770.�(امل�سروفات الراأ�سمالية

جل )�04.000.�(000.���.�ا�ستثمارات ق�سرية الأ

�سول غري امللمو�سة       -)���.��4.��(الأ

)��4.700()��7�.70.�(ال�ستثمارات

��7.��4��.�0امل�ستلم من اأرباح ال�ستثمارات امل�سجلة وفق طريقة حقوق امللكية

خرى �7.��0      -املتح�سل من بيع ال�ستثمارات الأ

��7.�����.�7املتح�سل من بيع املمتلكات واملن�ساآت واملعدات

ن�سطة اال�ستثمارية )���.���.�()��7.���.��(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأ

ن�سطة التمويلية التدفق النقدي من االأ

)��4�.�4.��()��0.�0�.�4(توزيعات اأرباح مدفوعة

         -���7�.7.��القرو�س، بال�سايف

قلية          -���.��حقوق الأ

ن�سطة التمويلية )��4�.�4.��(0�7.��4.��سايف النقد املح�سل من/ )امل�ستخدم يف( االأ

)0��.�00.�(4.70�.�07�سايف الزيادة )النق�س( يف النقد وما مياثله

���.�0�.���4.004.�النقد و ما مياثله يف بداية ال�سنة

7.618.1282.909.321النقد وما مياثله يف نهاية ال�سنة

          -196.839بند غري نقدي: فروق ترجمة القوائم املالية

ي�ساحات املرفقة من � - �� جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة تعترب الإ



��

قائمة التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م )باآالف الرياالت ال�سعودية(

ي�ساحات املرفقة من � - �� جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة تعترب الإ

ي�ساح رباح املبقاةالحتياطي النظاميراأ�س املالالإ الأ
فروق ترجمة       

القوائم املالية
قلية حقوق الأ

خ�سارة غري حمققة من 

خرى ال�ستثمارات الأ

اإجمايل حقوق 

امللكية

32.855.437)3.342(      -      -15.000.0004.538.56813.320.211الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2005م

�7��.�0.��       -       -       -�7��.�0.��       -       -�سايف الدخل

)�00.000.��(       -       -       -)�00.000.��(       -       -��توزيعات اأرباح                                                       

         -       -       -       -)000.000.�(       -000.000.���املحول لراأ�س املال

املحول لالحتياطي النظامي                                      

    

��-       �.�7�.��0)�.�7�.��0(-       -       -       -         

34.154.339)3.342(       -      -20.000.0005.818.4588.339.223الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2006م

��0��.7.��      -       -       -��0��.7.��       -       -�سايف الدخل

)�0.�00.000(      -       -       -)�0.�00.000(       -       -��توزيعات اأرباح                                                       

املحول لالحتياطي النظامي                                      

    

��-       �.�0�.���)�.�0�.���(-       -       -      -         

��4��.�4.�       -       -         -       -       -�0ا�ستبعاد ال�ستثمار

���.���      -       -���.���         -       -       -فروق ترجمة القوائم املالية

قلية                                           ���.��      -���.��       -         -       -       -حقوق الأ

35.891.882      -20.000.0007.020.7108.658.704196.83915.629الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2007م
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بـ "املجموعة". تفا�سيل هذه ال�ستثمارات كالتايل:

ن�سطة الرئي�سة للمجموعة يف توفري �سل�سلة من  تتمثل الأ

خدمات الت�سال ت�سمل خدمات الهاتف اجلوال )اجليل 

الثاين والثالث( وخدمات الهاتف الثابت حمليًا وداخليًا 

ودوليًا والتلك�س والربق وخدمات املعطيات كنقل البيانات 

لكرتونية. نرتنت والتجارة الإ واخلطوط املوؤجرة وخدمات الإ

 

نرتنت ال�سركة العربية خلدمات االإ

واالت�ساالت )اأول نت(

 

نرتنت والت�سالت  مت تاأ�سي�س ال�سركة العربية خلدمات الإ

)ذات م�سوؤولية حمدودة( يف اأبريل ��00م، وتعمل يف 

نرتنت وت�سغيل م�ساريع الت�سالت ونقل  تقدمي خدمات الإ

ومعاجلة املعلومات.

 

�سركة جتاري ال�سعودية

 

مت تاأ�سي�س �سركة جتاري ال�سعودية )ذات م�سوؤولية 

حمدودة( يف نوفمرب ��00م بغر�س اإن�ساء وت�سغيل واإدارة 

لكرتونية وتقدمي كافة اخلدمات  �سواق واملن�سات الإ الأ

لكرتونية.  املتعلقة بالتعامالت التجارية الإ

1- عام 

تاأ�س�ست �سركة  الت�سالت  ال�سعودية )ال�سركة( ب�سفتها  

�سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم 

م/�� بتاريخ �4 ذي احلجة ���4هـ )املوافق �� اأبريل  

����م( الذي ق�سى بتحويل قطاع الربق والهاتف بوزارة 

الربق والربيد والهاتف )ي�سار اإليه فيما بعد بـ »قطاع 

الت�سالت«( مع خمتلف مكوناته واإمكانياته الفنية 

دارية اإىل ال�سركة، وطبقًا لقرار جمل�س الوزراء رقم  والإ

��� بتاريخ �� ذي احلجة  ���4هـ )املوافق �0 اأبريل 

�سا�سي )النظام  ����م( الذي اعتمد نظام ال�سركة الأ

�سا�سي(. وقد كانت ال�سركة يف حينه مملوكة بالكامل  الأ

حلكومة اململكة العربية ال�سعودية )احلكومة(. ومبوجب 

قرار جمل�س الوزراء رقم ��7 بتاريخ � رجب ���4هـ 

)املوافق � �سبتمرب ��00م(، قامت احلكومة ببيع �0% من 

اأ�سهمها. 

بداأت ال�سركة عملها بتوفري خدمات الت�سالت على نطاق 

اململكة العربية ال�سعودية )اململكة( يف � حمرم ���4هـ 

)املوافق � مايو ����م(. وح�سلت ال�سركة على �سجلها 

التجاري رقم ����0�0��0 ك�سركة م�ساهمة �سعودية 

ول  ���4هـ )املوافق �� يونيو ����م(.  بتاريخ 4 ربـيع الأ

ويقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س.

لل�سركة ا�ستثمارات خمتلفة يف �سركات تابعة وزميلة 

وم�ساريع م�سرتكة تعرف جمتمعة، لغر�س القوائم املالية،

املعاجلةن�سبة امللكيةا�سم ال�سركة

نرتنت والت�سالت )اأول نت( - اململكة طريقة التوحيد�00%ال�سركة العربية خلدمات الإ

طريقة التوحيد�0%�سركة جتاري ال�سعودية - اململكة

طريقة التوحيد التنا�سبي��%جمموعة بينارياجن جي اإ�س اإم القاب�سة – ماليزيا

طريقة التوحيد التنا�سبي��%اإن تي اإ�س – اإندوني�سيا

طريقة حقوق امللكية��.��%املوؤ�س�سة العربية لالت�سالت الف�سائية )عرب�سات( - اململكة

طريقة حقوق امللكية�4�.7%ال�سركة العربية للكوابل البحرية املحدودة - اململكة

)حتدد لحقًا(��%�سركة الت�سالت املتنقلة الثالثة - الكويت

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م
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اإذاعي اإقليمي، خدمات ا�ستعادة اخلدمة وتاأجري �ِسعات 

على اأ�سا�س �سنوي اأو �سهري.

ال�سركة العربية للكوابل البحرية 

املحدودة

 

مت تاأ�سي�س ال�سركة العربية للكوابل البحرية املحدودة 

يف �سبتمرب ��00م بغر�س اإن�ساء وتاأجري واإدارة وت�سغيل 

كيبل بحري يربط بني اململكة وجمهورية ال�سودان لتمرير 

الت�سالت بينهما واأي دول اأخرى. وقد بداأ الن�ساط 

الت�سغيلي لل�سركة العربية للكوابل البحرية املحدودة اعتبارًا 

من �سهر يونيو ��00م.

�سركة االت�ساالت املتنقلة الثالثة - 

الكويت

حازت ال�سركة يف دي�سمرب �007م على ن�سبة ��% من 

راأ�سمال �سركة الت�سالت املتنقلة الثالثة بالكويت البالغ     

�0 مليون دينار كويتي، وقد مت يف يناير ��00م دفع مبلغ 

��4.� مليون ريال باملقابل. و�سيتم ت�سنيف ال�ستثمار 

جراءات النظامية. �سمن الفئة املالئمة بعد اكتمال الإ

2- ال�سيا�سات املحا�سبية  

      الهامة

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقًا ملعايري 

املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة. وتت�سمن القوائم 

املالية للمجموعة القوائم املالية لل�سركة و�سركاتها التابعة 

والزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة لل�سنة املنتهية يف �� دي�سمرب 

�007م.

ر�سدة واملعامالت داخل املجموعة واأية مكا�سب غري  الأ

حمققة ناجتة من املعامالت داخل املجموعة يتم ا�ستبعادها 

عند اإعداد القوائم املالية املوحدة.

يتطلب اإعداد القوائم املالية وفقًا ملعايري املحا�سبة 

املتعارف عليها يف اململكة ا�ستخدام التقديرات املحا�سبية 

�سول واخل�سوم  والفرتا�سات التي توؤثر يف مبالغ الأ

�سول واللتزامات املحتملة يف تاريخ  ف�ساح عن الأ والإ

يرادات وامل�سروفات خالل فرتة  القوائم املالية ويف مبالغ الإ

القوائم املالية.

هم ال�سيا�سات املحا�سبية: فيما يلي ملخ�س لأ

اأ( فرتة القوائم املالية

تبداأ ال�سنة املالية للمجموعة يف اأول يناير وتنتهي بنهاية 

�سهر دي�سمرب من كل عام ميالدي. 

إ�س اإم جمموعة بينارياجن جي ا

القاب�سة - ماليزيا

بينارياجن املاليزية �سركة ا�ستثمارية قاب�سة متتلك %�00 

من جمموعة ماك�سي�س القاب�سة املاليزية. وتعمل �سركة 

ماك�سي�س )ذات م�سوؤولية حمدودة( يف قطاع الت�سالت 

املتنقلة يف ماليزيا، ولديها ا�ستثمارات يف هذا املجال يف كل 

من الهند واإندوني�سيا. ومتتلك  �سركة ماك�سي�س ن�سبة %44 

ندوني�سية. حازت ال�سركة على  من �سركة )اإن تي اإ�س( الإ

ن�سبة ��% من �سركة بينارياجن يف �سبتمرب �007م.

اإن تي اإ�س - اإندوني�سيا

ح�سلت �سركة اإن تي اإ�س على رخ�سة ت�سغيل �سبكة الهاتف 

اجلوال بتقنية اجليل الثالث يف اإندوني�سيا، ويتوقع اأن تبداأ 

ول من عام ��00م.  بتقدمي خدماتها جتاريًا يف الربع الأ

حازت ال�سركة على ن�سبة ��% من �سركة اإن تي اإ�س يف 

�سبتمرب �007م. 

عرب�سات

 

ع�ساء يف اجلامـعة  مت اإن�ساء هذه املوؤ�س�سة من قبل الدول الأ

العربــية يف اأبريل ���7م. وتوفر عرب�سات عددًا من 

ع�ساء اإ�سافة اإىل كافة القطاعات  اخلدمات لهذه الدول الأ

الر�سمية واخلا�سة يف نطاق تغطيتها وب�سورة اأ�سا�سية 

و�سط. منطقة ال�سرق الأ

قليمية  ت�سمل اخلدمات املقدمة حاليًا: اخلدمة الهاتفية الإ

)�سوتية، نقل بيانات، فاك�س وتلك�س(، بث تلفزيوين، بث 
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ج( النقد وما مياثله

ر�سدة لدى  ي�سمل النقد وما مياثله النقد يف ال�سناديق والأ

البنوك وال�ستثمارات عالية ال�سيولة ذات فرتة ا�ستحقاق 

قدرها �0 يومًا اأو اأقل من تاريخ �سرائها. 

د( ح�سابات املدينني

يظهر ر�سيد ح�سابات املدينني ب�سايف القيمة القابلة 

يراد  للتحقق التي متثل قيمة الفواتري م�سافًا اإليها الإ

امل�ستحق املتعلق بر�سوم ال�ستخدام غري املفوترة ناق�سًا 

خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها. 

هـ( خم�س�س الديون امل�سكوك يف 

حت�سيلها

تقوم املجموعة بدرا�سة ح�سابات املدينني لتكوين 

املخ�س�سات الالزمة ملواجهة امل�سكوك يف حت�سيله منها، 

ويراعى عند تكوين املخ�س�س نوع اخلدمة املقدمة )جوال، 

خطوط ثابتة، تلك�س، ت�سويات دولية... اإلخ( وفئة العميل 

والعمر الزمني للدين، وخربة املجموعة يف حت�سيل الديون 

ال�سابقة واحلالة القت�سادية العامة.

و( املخزون

• يتم ت�سجيل املخزون، الذي يتكون ب�سكل اأ�سا�سي من كوابل 
وقطع غيار وم�ستهلكات، با�ستخدام متو�سط التكلفة املرجح 

�سافيًا من املخ�س�سات. يتم ت�سجيل بنود املخزون التي تعترب 

جزءًا اأ�سا�سيًا من اأ�سول ال�سبكة، مثل املعدات الحتياطية 

للطوارىء التي ل ميكن نقلها من املق�سم، �سمن بنود املمتلكات 

واملن�ساآت واملعدات. وت�سجل بنود املخزون املوجودة يف عهدة 

عمال  املقاول امل�سوؤول عن رفع كفاءة وتو�سعة ال�سبكة �سمن " الأ

الراأ�سمالية حتت التنفيذ ".

• تقوم املجموعة بتكوين خم�س�س للمخزون املتقادم 
والبطيء احلركة وذلك بناًء على درا�سة حركة املخزون 

�سناف الرئي�سية. وعندما يكون هذا الإجراء  ب�سكل منف�سل لالأ

غري عملي، يتم تكوين املخ�س�س على اأ�سا�س جمموعات 

اأو فئات من اأ�سناف املخزون، على اأن يراعى التاأكد من اأن 

�سناف الفردية التي قد تتطلب خف�سًا جوهريًا يف القيمة مت  الأ

اأخذها يف العتبار عند تكوين املخ�س�س.

يرادات إثبات االإ ب( ا

يرادات، �سافية من اخل�سومات، عند  يتم اإثبات الإ

تقدمي اخلدمات ا�ستنادًا اإىل اإمكانية الو�سول اإىل اأو 

ا�ستخدام �سبكة املقا�سم ومرافقها. ويتم احت�ساب اإيرادات 

ال�ستخدام بناًء على اأجزاء الدقائق امل�ستخدمة، وفقًا 

�سعار املعتمدة من هيئة الت�سالت وتقنية املعلومات. لالأ

 

ويتم  مقدمًا  فواتري  ب�ساأنها  ال�سادر  الر�سوم  تاأجيل  • يتم 
اإثباتها على مدى الفرتة التي يتم فيها تقدمي اخلدمات.

 

مل  التي  للعمالء  املقدمة  اخلدمات  اإيرادات  اإثبات  • يتم 
ت�سدر بها فواتري، يف الفرتة املتعلقة بها.

عند  للعمالء  املقدمة  اخلدمات  اإيرادات  اإثبات  • يتم 
حت�سيلها اإذا كان لدى ال�سركة درجة عالية من عدم 

التاأكد يف اإمكانية حت�سيلها.

يرادات الال�سلكية ب�سورة رئي�سية من خدمات  • تتكون الإ
الهاتف اجلوال والتجوال الدويل واملحلي، ومتثل املكونات 

يرادات ال�سلكية خدمات الهاتف الثابت  الرئي�سية لالإ

نرتنت. والت�سويات الدولية والدوائر املوؤجرة ونقل البيانات والإ

املمنوحة  للن�سبة  احلالية  املحا�سبية  املعاجلة  درا�سة  • مت 
ملوزعي البطاقات م�سبقة الدفع وعلى �سوئها مت اعتبار 

يرادات بال�سايف  بدًل  تلك الن�سبة كخ�سومات و�سجلت الإ

عن الإجمايل.
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�سالح وال�سيانة عند  )�( يتم اإثبات م�سروفات الإ

نتاجية اأو متدد العمر  حدوثها، اإل اإذا كانت تزيد من الإ

�سل، ويف كلتا احلالتني تتم ر�سملتها. الت�سغيلي لالأ

)�( يتم حتديد املكا�سب واخل�سائر الناجتة من ا�ستبعاد/ 

بيع املمتلكات واملن�ساآت واملعدات وذلك مبقارنة القيمة 

�سول امل�ستبعدة/ املباعة  املتح�سلة مع القيمة الدفرتية لالأ

وتدرج املكا�سب واخل�سائر يف قائمة الدخل املوحدة. 

)7( يتم ت�سنيف اإيجارات املمتلكات واملن�ساآت واملعدات 

التي يتم فيها حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية 

يجار  اإىل املجموعة كاإيجارات راأ�سمالية. يتم اإثبات الإ

�سل اأو  الراأ�سمايل يف تاريخ ن�ساأته بالقيمة العادلة لالأ

يجار، اأيهما اأقل.  دنى لدفعات الإ القيمة احلالية للحد الأ

يجار اإىل جزاأين هما  ويتم جتزئة كل دفعة من دفعات الإ

امل�سروف التمويلي الذي يجب حتميله على دخل الفرتة 

يجار  احلالية والنق�س يف قيمة اللتزام عن عقد الإ

الراأ�سمايل.

�سول املوؤجرة مبوجب اإيجارات راأ�سمالية  يتم ا�ستهالك الأ

�سول امل�ستاأجرة. نتاجية لالأ عمار الإ على مدى الأ

يل ح( تكاليف برامج احلا�سب االآ

الت�سغيل  بربامج  املتعلقة  التكاليف  ر�سملة  • يتم 
والتطبيقات التي يتم �سراوؤها من املورد حينما تفي 

�سل من  نتاجية لأ مبعايري الر�سملة، ومنها حت�سني القدرة الإ

�سل،  نتاجي لالأ �سول اأو اأن تزيد ب�سكل ملحوظ العمر الإ الأ

ويتم اإطفاوؤها على فرتة النتفاع بها.

 

اإذا  داخليًا  املطورة  الت�سغيل  برامج  تكاليف  ر�سملة  • يتم 
ا�ستوفت معايري الر�سملة، ومنها تخ�سي�س جمموعة عمل 

داخلية معينة لتطوير الربامج واأن ميكن حتديد التكاليف 

ذات العالقة ب�سهولة، ويتم اإطفاوؤها على فرتة النتفاع بها.

داخليًا  املطورة  التطبيقات  برامج  تكاليف  حتميل  • يتم 
كم�سروفات عند حدوثها، واإذا تعذر حتديد تكلفة برامج 

اأنظمة الت�سغيل ب�سكل منف�سل عن تكاليف اأجهزة احلا�سب 

يل ذات ال�سلة، فيتم ت�سجيل برامج اأنظمة الت�سغيل  الآ

كجزء من اجلهاز.

ز( املمتلكات واملن�ساآت

واملعدات واال�ستهالك

)�( قبل � مايو ����م، مل يحتفظ قطاع الت�سالت 

ببيانات تاريخية تف�سيلية كافية لت�سجيل املمتلكات 

واملن�ساآت واملعدات وفق التكلفة التاريخية، ولذا مت ت�سجيل 

كافة املمتلكات واملن�ساآت واملعدات التي مت حتويلها من قطاع 

الت�سالت اإىل ال�سركة يف � مايو ����م طبقًا للتقومي 

الذي قامت به ال�سركة ومب�ساعدة خرباء تقومي حمليني 

�س�س الرئي�سية امل�ستخدمة يف التقومي: ودوليني. وفيما يلي الأ

     

را�سي                   قيمة التقومي - الأ

- املباين واملن�ساآت واملعدات         تكلفة ال�ستبدال امل�ستهلكة

)�( يف ما عدا ما ورد يف الفقرة )�( اأعاله يتم ت�سجيل 

املمتلكات واملن�ساآت واملعدات التي تقتنيها املجموعة بالتكلفة  

التاريخية.

)�( ت�سمل تكلفة ال�سبكة جميع النفقات حتى نقطة 

التو�سيل للعميل، مبا يف ذلك اأتعاب املقاولـني واملواد 

�سول يف  والعمالة املبا�سرة، حتى تاريخ و�سع هذه الأ

اخلدمة. 

)4( يتم احت�ساب ا�ستهالك املمتلكات واملن�ساآت واملعدات 

را�سي با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على  با�ستثناء الأ

�سول ح�سب ما ياأتي: عمار الت�سغيلية التقديرية لالأ الأ

عدد ال�سنوات

�0 – �0املباين

 4 – ���سبكة ومعدات الت�سالت

خرى �سول الأ � - 7الأ
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نتاجية اأو املدة  طريقة الق�سط الثابت على مدى اأعمارها الإ

النظامية، اأيهما اأق�سر.

�سول غري  ي( الهبوط يف قيمة االأ

املتداولة

�سول غري املتداولة ب�سكل دوري  تقوم املجموعة مبراجعة الأ

ملعرفة ما اإذا كانت هناك موؤ�سرات على وجود هبوط يف 

قيمتها الدفرتية. ويتم يف حالة وجود هذه املوؤ�سرات تقدير 

�سل. وت�ستخدم لهذا الغر�س  القيمة املمكن ا�سرتدادها لالأ

�سل يف حالة تعذر تقدير  وحدة توليد النقد التي يتبع لها الأ

�سل مبفرده. وتعترب الزيادة  القيمة القابلة لال�سرتداد لالأ

�سل عن القيمة املمكن ا�سرتدادها  يف القيمة الدفرتية لالأ

�سل ت�سجل كخ�سارة يف قائمة الدخل  هبوطًا يف قيمة الأ

املوحدة للفرتة املالية التي حتدث فيها. واإذا ثبت م�ستقباًل 

�سل فيتم  �سباب التي اأدت اإىل الهبوط يف قيمة الأ زوال الأ

عك�س خ�سارة هبوط القيمة )با�ستثاء ال�سهرة( وتثبت كدخل 

يف قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة املالية التي حتدث فيها.

ك( اال�ستثمارات

ال�سركات التابعة

يتم ت�سنيف ال�سركات التي متار�س ال�سركة عليها 

ال�سيطرة ك�سركات تابعة. وتعرف ال�سيطرة باأنها القدرة 

على ا�ستخدام، اأو توجيه ا�ستخدام، اأ�سول من�ساأة اأخرى 

لكت�ساب منافع اقت�سادية. يبداأ توحيد القوائم املالية 

لل�سركات التابعة �سمن القوائم املالية املوحدة للمجموعة 

اعتبارًا من تاريخ ال�سيطرة وينتهي بفقدانها.

اال�ستثمار يف امل�ساريع امل�سرتكة

امل�سروع امل�سرتك هو ترتيب تعاقدي تقوم مبوجبه املجموعة 

واأطراف اأخرى بن�ساط اقت�سادي يخ�سع لل�سيطرة 

امل�سرتكة، وذلك عندما تتطلب القرارات ال�سرتاتيجية 

املالية والت�سغيلية املتعلقة بن�ساطات امل�سروع امل�سرتك 

طراف امل�ساركة يف ال�سيطرة. جماع من كل الأ املوافقة بالإ

الرتتيبات التعاقدية التي تت�سمن تكوين من�ساأة منف�سلة 

يكون لكل م�سارك فيها ح�سة ي�سار اإليها كم�ساريع حتت 

ال�سيطرة امل�سرتكة.

عمليات  اأو  التعديالت  اأو  �سافات  الإ تكلفة  • حتمل 
تطوير الربامج الالحقة �سواء كانت ت�سغيلية اأو تطبيقية 

كم�سروفات عند حدوثها.

يل  الآ احلا�سب  بربامج  املرتبطة  التدريب  تكاليف  • حتمل 
وتكاليف حتويل البيانات كم�سروفات عند حدوثها.

�سول غري امللمو�سة ط( االأ

الـــ�ســهـــرة

التابعة  ال�سركات  يف  ح�سة  �سراء  عند  ال�سهرة  • تن�ساأ 
وامل�ساريع امل�سرتكة. ومتثل زيادة تكلفة �سراء ح�سة 

�سول للم�سروع  املجموعة عن القيمة العادلة ل�سايف الأ

امل�سرتك يف تاريخ ال�سراء. وعندما يكون هذا الفرق �سالبًا 

يتم ت�سجيله فورًا يف قائمة الدخل املوحدة.

هبوط  خ�سائر  باأي  وتخف�س  بالتكلفة  ال�سهرة  قيا�س  • يتم 
يف قيمتها )اإن وجدت(.

حقوق الطيف الرتددي وتراخي�س اجليل

 الثاين والثالث

�سول غري امللمو�سة عند ال�سراء بالتكلفة  يتم ت�سجيل هذه الأ

ويتم اإطفاوؤها ابتداًء من تاريخ تقدمي اخلدمة با�ستخدام 
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تغريات يف حقوق ملكيتها، وذلك لتعك�س ح�سة ال�سركة يف 

�سايف اأ�سول اجلهة امل�ستثمر فيها. وتظهر هذه ال�ستثمارات 

�سول غري املتداولة،  يف قائمة املركز املايل املوحدة �سمن الأ

ويظهر ما يخ�س ال�سركة من �سايف دخل )خ�سارة( 

ال�سركات امل�ستثمر فيها يف قائمة الدخل املوحدة.

خرى  اال�ستثمارات االأ

للبيع  املتاحة  املالية  وراق  الأ يف  ال�ستثمار  ت�سجيل  • يتم 
وراق  على اأ�سا�س القيمة العادلة، وحت�سب القيمة العادلة  لالأ

املالية املتاحة للبيع التي تتوفر لها قيمة �سوقية على اأ�سا�س 

وراق املالية املتاحة للبيع التي ل ميكن  هذه القيمة. اأما الأ

حتديد قيمتها العادلة، ب�سبب عدم وجود �سوق ن�سط 

لتبادلها اأو عدم توفر موؤ�سرات اأخرى ميكن من خاللها 

حتديد القيمة ال�سوقية مبو�سوعية، فتكون تكلفتها هي 

البديل للقيمة العادلة. ويتم اإثبات املكا�سب واخل�سائر غري 

املحققة يف بند م�ستقل �سمن حقوق امللكية يف قائمة املركز 

املايل املوحدة. ويتم اإظهار اخل�سائر الناجتة عن النخفا�س 

قل من التكلفة يف قائمة الدخل  الدائم يف القيمة العادلة لأ

املوحدة للفرتة التي يحدث فيها النخفا�س.

حتفظ  التي  املالية  وراق  الأ يف  ال�ستثمار  ت�سجيل  • يتم 
اإىل تاريخ ال�ستحقاق على اأ�سا�س التكلفة املعدلة مبقدار 

ال�ستنفاد يف العالوة اأو اخل�سم، اإن وجدت. ويتم اإظهار 

اخل�سائر الناجتة عن النخفا�س غري املوؤقت يف القيمة 

العادلة عن تكلفتها �سمن قائمة الدخل املوحدة للفرتة

 التي يحدث فيها النخفا�س.

 

وراق  الأ بيع  عن  الناجتة  واخل�سائر  املكا�سب  اإثبات  • يتم 
املالية املتاحة للبيع خالل الفرتة التي حتدث فيها، ويتم 

عك�س اأي مكا�سب اأو خ�سائر غري حمققة مت اإثباتها �سابقًا.

 

ل( الزكاة

تقوم ال�سركة باحت�ساب وت�سجيل خم�س�س الزكاة �سمن 

حكام وقواعد فري�سة الزكاة وتعليمات  القوائم املالية وفقًا لأ

م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة. ويتم ت�سجيل الفروقات 

الناجتة عن الربط الزكوي النهائي يف الفرتة التي يتم فيها 

اعتماد هذا الربط.

 

م( ال�سرائب 

يتم احت�ساب ال�سريبة لل�سركات امل�ستثمر فيها خارج اململكة 

نظمة ال�سريبية املتبعة يف بلدانها. وفقًا لالأ

يتم احت�ساب ح�سة املجموعة يف امل�ساريع حتت ال�سيطرة 

امل�سرتكة يف القوائم املالية املوحدة با�ستخدام طريقة 

التوحيد التنا�سبي، حيث يتم جتميع ح�سة ال�سركة يف كل 

من اأ�سول وخ�سوم ودخل وم�سروفات هذه امل�ساريع مع 

البنود املناظرة لها يف البيانات املالية لل�سركة.

تتم معاجلة ال�سهرة الناجتة من �سراء املجموعة حل�سة يف 

امل�ساريع حتت ال�سيطرة امل�سرتكة وفقًا لل�سيا�سة املحا�سبية 

للمجموعة املتعلقة بال�سهرة. 

اال�ستثمارات امل�سجلة وفق طريقة

حقوق امللكية

خرى  ال�سركات الزميلة هي تلك ال�سركات اأو املن�ساآت الأ

التي متار�س املجموعة عليها تاأثريًا مهمًا ولكنها ل ت�سيطر 

عليها، وترتبط عمومًا بامتالك ن�سبة �0-�0% من حقوق 

الت�سويت. التاأثري املهم هو القدرة على امل�ساركة يف 

ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية لل�سركات الزميلة دون التمكن 

من ال�سيطرة على تلك ال�سيا�سات.

تظهر ال�سركة ا�ستثماراتها يف ال�سركات التي توؤثر فيها 

تاأثريًا مهمًا وفق طريقة حقوق امللكية. وطبقًا لطريقة 

حقوق امللكية، يتم قيد ال�ستثمارات عند ال�سراء بالتكلفة، 

ويتم تعديلها بعد ذلك مبا يخ�س ال�سركة من �سايف دخل 

)خ�سارة( ال�سركات امل�ستثمر فيها واأرباحها املوزعة واأي 
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ر�سدة املعامالت واالأ

�سول  جنبية لالأ ر�سدة بالعمالت الأ يتم حتويل الأ

واللتزامات النقدية حمددة القيمة با�ستخدام اأ�سعار 

ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.

يتم ت�سجيل املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن ت�سوية معامالت 

جنبية واملكا�سب واخل�سائر غري املحققة الناجتة  العمالت الأ

جنبية اإىل الريال  ر�سدة النقدية للعمالت الأ عن حتويل الأ

يف قائمة الدخل املوحدة.

�سركات املجموعة

)ترجمة القوائم املالية(

يتم حتويل النتائج واملراكز املالية لكل �سركات املجموعة 

التي لها عملة تعامل خمتلفة عن عملة العر�س كما يلي:

املبقاة(  رباح  الأ عدا  )ما  امللكية  حقوق  بنود  • ترتجم 
على اأ�سا�س �سعر ال�سرف ال�سائد يف تاريخ ال�ستحواذ.

املبقاة  رباح  الأ يلي:  كما  املبقاة  رباح  الأ بند  • يرتجم 
املرتجمة يف نهاية العام املا�سي م�سافًا اإليها �سايف 

دخل العام من قائمة الدخل املرتجمة مطروحًا منها قيمة 

التوزيعات املعلنة مرتجمة ب�سعر ال�سرف ال�سائد وقت 

اإعالنها.

املتو�سط  با�ستخدام  ترجمتها  يتم  الدخل  قائمة  • عنا�سر 
املرجح ل�سعر ال�سرف خالل الفرتة. اأما بنود املكا�سب 

واخل�سائر املهمة فترتجم على اأ�سا�س �سعر ال�سرف ال�سائد 

وقت حدوثها.

 

بند  يف  ت�سجيلها  يتم  الناجتة  العملة  حتويل  فروقات  • كل 
م�ستقل �سمن حقوق امل�ساهمني اإذا كانت ذات اأهمية 

ن�سبية.

وعند بيع هذه ال�سركات جزئيًا اأو التخل�س منها فاإن 

الفروقات التي �سبق ت�سجيلها �سمن حقوق امل�ساهمني يتم 

اإثباتها يف قائمة الدخل كجزء من مكا�سب اأو خ�سائر البيع.

ع( االلتزامات املحتملة

اللتزام املحتمل هو التزام قد ين�ساأ من اأحداث �سابقة 

ووجوده �سيتاأكد فقط بوقوع اأو عدم وقوع حدث اأو اأحداث 

م�ستقبلية غري موؤكدة لي�ست �سمن ال�سيطرة الكاملة 

للمجموعة، اأو هو التزام حايل غري م�سجل ب�سبب اأنه 

لي�س من املحتمل اأن تدفقًا خارجًا للموارد �سيكون مطلوبًا 

لت�سديد اللتزام. ويف حالة عدم اإمكانية قيا�س مبلغ 

اللتزام مبوثوقية كافية، فاإن املجموعة ل تقوم بت�سجيل 

اللتزامات املحتملة لكنها تف�سح عنها يف القوائم املالية 

املوحدة.

ال�سرائب املوؤجلة املدينة

جنبية  يتم ت�سجيل ال�سرائب املوؤجلة املدينة لل�سركات الأ

فقط يف حالة احتمال وجود اأرباح م�ستقبلية خا�سعة 

لل�سريبة ميكن مقابلها ا�ستخدام الفروقات املوؤقتة لتلك 

داء املايل امل�ستقبلي  ال�سركات. ويتطلب هذا حكمًا يتعلق بالأ

جنبية التي قامت باإثبات ال�سريبة املوؤجلة  للمن�ساأة الأ

املدينة.

ن( خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة 

ميثل خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة مبالغ م�ستحقة تدفع 

نظمة املعمول  للموظفني عند انتهاء عقود عملهم، وفقًا لالأ

بها يف اململكة والدول امل�ستثمر فيها. 

جنبية �س( معامالت العمالت االأ

عملة التعامل والعر�س

يتم قيا�س البنود امل�سمنة يف القوائم املالية لكل من�ساأة يف 

املجموعة با�ستخدام عملة البيئة القت�سادية الرئي�سة التي 

تعمل فيها املن�ساأة "عملة التعامل". هذه القوائم املالية 

املوحدة يتم عر�سها بالريال ال�سعودي.
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ف( الر�سوم احلكومية

متثل الر�سوم احلكومية التكاليف املرتتبة على املجموعة مقابل حقوق تقدمي خدمات الت�سالت مبا يف ذلك ا�ستخدام 

الطيف الرتددي. ويتم اإثباتها كا�ستحقاق يف الفرتات ذات ال�سلة.

�س( ر�سوم ا�ستخدام ال�سبكات اخلارجية

متثل ر�سوم ا�ستخدام ال�سبكات اخلارجية تكاليف الربط ب�سبكات ات�سالت اأجنبية وحملية متعلقة بخدمات ات�سالت 

للمجموعة. ويتم اإثباتها يف فرتات تنفيذ املكاملات ذات ال�سلة.

دارية والت�سويقية ق( امل�سروفات االإ

دارية والت�سويقية كم�سروفات عند حدوثها اإذا مل يت�سن حتديد الفرتات امل�ستفيدة منها، اأما اإذا اأمكن  ت�سجل امل�سروفات الإ

حتديد الفرتات امل�ستفيدة فيتم حتميلها على الفرتات ذات ال�سلة.

ر( ربح ال�سهم

�سهم القائمة  رباح على اأ�سا�س ق�سمة �سايف دخل الفرتة املالية على املتو�سط املرجح لعدد الأ يتم احت�ساب عائد ال�سهم من الأ

خالل الفرتة.
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3- النقد وما مياثله

تقوم ال�سركة با�ستثمار جزء من النقد الفائ�س يف ح�سابات مرابحة لفرتات ا�ستحقاق �0 يومًا فاأقل مع عدة بنوك حملية. 

وقد بلغ متو�سط معدل العوائد عليها خالل عام �007م ن�سبة �.4% )��00م: 4.4%(. وبلغ اإجمايل العوائد املحققة منها 

خالل عام �007م مبلغ �.��4 مليون ريال )��00م: �.��4 مليون ريال(.

كما بلغ ن�سيب املجموعة من عوائد ا�ستثمارات ال�سركات التابعة وامل�ساريع امل�سرتكة يف الودائع مبلغ �.�� مليون ريال.

ويتكون ر�سيد النقد وما مياثله يف نهاية ال�سنة مما ياأتي:

ال�سعودية( الريالت  ��00م�007م)باآلف 

غري موحدةموحدة

�4�.04��.444.4�0ح�سابات التح�سيل

جل ��4��0�.�0.���.4مرابحة ق�سرية الأ

جل      -��7�4.7.�ودائع ق�سرية الأ

���.���    ���4�.4    ح�سابات امل�سروفات

7.���.����.�0�.���

جل 4-  اال�ستثمارات ق�سرية االأ

تقوم ال�سركة با�ستثمار جزء من النقد الفائ�س يف ح�سابات مرابحة لفرتات ا�ستحقاق تزيد عن �0 يومًا. وقد بلغ متو�سط 

معدل العوائد عليها خالل عام �007م ن�سبة �% )��00م: �.�%(. وبلغ اإجمايل العوائد املحققة منها خالل عام �007م 

مبلغ �.��0 مليون ريال )��00م: ��4.4 مليون ريال(.



7�

فيما يلي حركة خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها خالل ال�سنة:

��00م�007م)باآلف الريالت ال�سعودية(

غري موحدةموحدة

�7�.440�4�.��0الر�سيد يف � يناير           

�سافات )اإي�ساح ��(                                �4��.�0 ��0.���    الإ

�.0��.4���7�.���

)�404.07()���0.�4(الديون املعدومة                          

�7�.440   7�7.��4   الر�سيد يف �� دي�سمرب

)ب( تقوم ال�سركة ُمـنذ اإن�سائها باإثبات اإيرادات اخلدمات املقدمة لبع�س العمالء عند حت�سيلها، عندما يكون لدى 

يرادات. وقد بلغت  ال�سركة درجة عالية من عدم التاأكد يف اإمكانية حت�سيلها. وتقوم ال�سركة حاليًا بال�سعي لتح�سيل هذه الإ

يرادات غري املح�سلة اخلا�سة بهذه الفئة لعام �007م ��0 مليون ريال )��00م: �04 مليون ريال(، ومبتو�سط �سنوي  الإ

قدره �07 مليون ريال لل�سنوات الثمان ال�سابقة لعام �007م.

��00م�007م)باآلف الريالت ال�سعودية(

غري موحدةموحدة

0���.�4�.447.���.4ح�سابات مدينني �سدرت بها فواتري

���.4��.��0�.�70.�ح�سابات مدينني مل ت�سدر بها فواتري بعد

�.7�0.�4�4.��4.07�

)�7�.440()7�7.��4(خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

4.�7�.����.���.���

5- ح�سابات املدينني، �سايف

)اأ(  تتكون ح�سابات املدينني كما يف �� دي�سمرب مما ياأتي:
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ي�ساح رقم )�(، بت�سوية املبالغ  )د( تقوم ال�سركة، وفقًا للفقرة )�سابعًا( من قرار جمل�س الوزراء رقم ��7 امل�سار اإليه يف الإ

ر�سدة املرتاكمة امل�ستحقة على اجلهات احلكومية عن خدمات  امل�ستحقة للحكومة املتعلقة بالر�سوم احلكومية مقابل الأ

الت�سالت املقدمة اإىل هذه اجلهات.

6-  املخزون، �سايف

 فيما يلي حركة املخزون خالل ال�سنة:

ال�سعودية( الريالت  ��00م�007م)باآلف 

غري موحدةموحدة

ر�سدة املدينة 4��.�0����.044.��سايف الأ

ر�سدة الدائنة �0����.��7.���.��سايف الأ

��00م�007م)باآلف الريالت ال�سعودية(

غري موحدةموحدة

744.������.���الر�سيد يف � يناير

�سافات ��7��.���4��.4الإ

)470.�00()��4��.0(امل�ستخدم

���.�40���.���

)���.�(  )���.��(خم�س�س املخزون

��7.�7��4�.700الر�سيد يف �� دي�سمرب

ر�سدة املدينة والدائنة  لنف�س  )ج( لدى املجموعة اتفاقيات مع م�سغلي �سبكات ات�سالت خارجية يتم مبوجبها مقا�سة الأ

امل�سغل. وقد بلغت املبالغ ال�سافية التي تظهر �سمن ح�سابات املدينني والدائنني يف �� دي�سمرب ما ياأتي:
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خرى �سول املتداولة االأ 7-  امل�سروفات املدفوعة مقدماً واالأ

خرى مما ياأتي: �سول املتداولة الأ  تتكون امل�سروفات املدفوعة مقدمًا والأ

ميثل م�سروع اإخالء الرتددات املتفق عليه مع اجلهات الر�سمية باأن يتم اإخالء الرتددات امل�ستخدمة ل�سالح هيئة 

الت�سالت وتقنية املعلومات واإن�ساء �سبكة بديلة عن طريق ال�سركة. وقد مت خ�سم مبلغ ��0 مليون ريال من تكاليف 

خرى". و�سيتم ت�سوية املبلغ املتبقي حال النتهاء من  ر�سدة الدائنة الأ امل�سروع من م�ستحقات احلكومة وظهرت �سمن "الأ

امل�سروع )راجع اإي�ساح �4(.

��00م�007م)باآلف الريالت ال�سعودية(

غري موحدةموحدة

�����7�.�0.���م�سروع اإخالء الرتددات

��0.7�����.��0مدفوعات مقدمة للموردين

    -���.��0�سرائب مدفوعة مقدمًا

��0.�����.�7اإيجارات مدفوعة مقدمًا

قرو�س املوظفني ال�سكنية – اجلزء املتداول )راجع اإي�ساح ��(
�0.�����.4��

�04.������.�4عوائد وذمم م�ستحقة

     -��4.��ودائع م�سرتدة

��0.00   ���0�.0    اأخرى 

�.0��.�447��.���
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8-  املمتلكات واملن�ساآت واملعدات، �سايف 

)باآلف الريالت ال�سعودية(
را�سي الأ

واملباين

�سبكة ومعدات 

الت�سالت

خرى �سول الأ عمال الراأ�سماليةالأ الأ

حتت التنفيذ

جمـــــــــــــــايل                الإ

      �007م               ��00م

      موحدة               غري موحدة

اإجمايل القيمة الدفرتية 

7�7.���.��7�4.���.����4��.7.����.�74�.��7.���.�4�.�4�47.�يف � يناير

�سافات ��7.���.����7��0.��7�0�.�47�.4�7.7�4�.74�.�7.�الإ

        -        -)�4.4��.�0(�4���.0�4.���.�4�4.��4التحويالت

ن�سيب املجموعة يف اإجمايل تكلفة اأ�سول

����0�07.0���4�.���4.�04.7.���.���4.��ال�سركات امل�ستثمر فيها

-        

)��7.��0(   )�4�.��7(            -       )���0.4(   )��7.��(            -          ال�ستبعادات

��0.���.�����.0��7�.�74.���.�0.4��.�40��.�4�.��4�.407.��44الر�سيد يف �� دي�سمرب

جممع  اال�ستهالك 

��7.���.���04�.�4.��         -��0.������.�4.�7�.�7��7.00يف � يناير

��0.���.���7�.77.�         -��7�.77��.47�.7�����.�4ال�ستهالك 

ن�سيب املجموعة يف اإجمايل جممع

���.���0.����4.����.�ال�ستهالك لل�سركات امل�ستثمر فيها

      

-         �.�00.���

     

-      

)���.���(       -         -     -       -       -خم�س�س اأعمال  راأ�سمالية حتت التنفيذ

)4�7.���(   )��0.4�0(            -        )���.�0(  )�0.��7(            -        ال�ستبعادات                                 

040.��7.�����.��7.�0         -        �4.4��.�7���.07�.0�7�.0�0.�4الر�سيد يف �� دي�سمرب

���.���.��7�0.���.0���4.���.0�4.��7��.0��.4�7��7.�0�4.��سايف القيمة الدفرتية

را�سي واملباين اأعاله اأرا�ٍس بقيمة ���.� مليون ريال كما يف �� دي�سمرب �007م )��00م: ���.� مليون ريال(. )اأ( ت�سمل الأ
      

را�سي ما تزال جارية.  �سول لل�سركة يف � مايو ����م، اإل اأن عملية حتويل امللكية القانونية لبع�س الأ ي�ساح )�( اأعاله، حتويل ملكية الأ )ب( مت مبقت�سى املر�سوم امللكي، امل�سار اإليه يف الإ

را�سي املتبقية وقيمتها ��4 مليون ريال. را�سي التي مت نقل ملكيتها القانونية لل�سركة حتى �� دي�سمرب �007م مبلغ ���.� مليون ريال، ويجري العمل على نقل ملكية الأ بلغت قيمة الأ

�سول غري امللمو�سة ال�سهرة الناجتة من �سراء ح�س�س ال�سركة يف جمموعة بينارياجن جي اإ�س اإم القاب�سة و�سركة اإن تي اإ�س اإ�سافة لن�سيب ال�سركة من ال�سهرة امل�سجلة يف  تت�سمن الأ
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القوائم املالية ملجموعة بينارياجن جي اإ�س اإم القاب�سة يف 

تاريخ ال�ستحواذ.

 

مل تتمكن ال�سركة من ا�ستخدام القيمة العادلة ل�سايف 

�سول يف تاريخ ال�سراء لحت�ساب ال�سهرة الناجتة عن  الأ

ا�ستحواذها على ��% من جمموعة بينارياجن جي اإ�س اإم 

القاب�سة و��% من �سركة اإن تي اإ�س، كما مل تتمكن 

جمموعة بينارياجن جي اإ�س اإم القاب�سة من ا�ستخدام 

�سول يف تاريخ ال�سراء لحت�ساب  القيمة العادلة ل�سايف الأ

ال�سهرة الناجتة عن ا�ستحواذها على �00% من جمموعة 

ماك�سي�س نظرًا لعدم النتهاء من التقارير اخلا�سة بتحديد 

القيمة العادلة قبل اإ�سدار القوائم املالية املوحدة. و�سيتم 

�سول لتحديد ال�سهرة  ا�ستخدام القيمة العادلة ل�سايف الأ

بعد اكتمال الدرا�سة اخلا�سة بها، وقد يرتتب على ذلك 

تعدياًل يف املبالغ امل�سجلة لل�سهرة.

�سول غري امللمو�سة كالتايل: تفا�سيل الأ

��00م�007م)باآلف الريالت ال�سعودية(

غري موحدةموحدة

     -��7.���.�ال�سهرة الناجتة من توحيد جمموعة بينارياجن القاب�سة

     -���.���.�ال�سهرة الناجتة من �سراء ح�سة ��% يف جمموعة بينارياجن القاب�سة

     -��7.���ال�سهرة الناجتة من �سراء ح�سة ��% يف �سركة اإن تي اإ�س

���7�.���7��.7تراخي�س 

     -        ���.�47       اأخرى

��.���.�747��.7��

�سول غري امللمو�سة، �ســــافـي 9- االأ
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10- اال�ستثمارات

 

 تتكون ال�ستثمارات مما ياأتي:

                               ��00م                         �007م)باآلف الريالت ال�سعودية(

                           غري موحدة                        موحدة

ن�سبة امللكيةن�سبة امللكية

اال�ستثمارات امل�سجلة وفق طريقة حقوق امللكية:

�47.�����.��%��4.�����.��%املوؤ�س�سة العربية لالت�سالت الف�سائية )عرب�سات(

�44.��4�.77%�4�.7���.�7%ال�سركة العربية للكوابل البحرية املحدودة

�0.00�4.700%     -       �سركة جتاري ال�سعودية

���.7�4��0.���

     -      ���.���.�اال�ستثمار يف ال�سكوك 

خرى يف جمموعة بينارياجن ن�سيب املجموعة من اال�ستثمارات االأ
�.���      -     

خرى: اال�ستثمارات االأ

حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق:

��0.000��0.000ال�ستثمار يف �سكوك �سركة �سابك

متاحة للبيع – بالقيمة ال�سوقية:

��                 -        ال�ستثمار يف �سركة اآيكو اجلديدة

���.�40.����.�40.�اإجمايل ال�ستثمارات

مت تعديل املعاجلة املحا�سبية لال�ستثمار يف �سركة جتاري ال�سعودية من طريقة حقوق امللكية اإىل طريقة التوحيد بداية من الربع الرابع �007م.
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خرى مما ياأتي: �سول غري املتداولة الأ تتكون الأ

12- ح�سابات الدائنني

 تتكون ح�سابات الدائنني مما ياأتي:

اال�ستثمار يف ال�سكوك

ميثل ح�سة املجموعة يف ال�ستثمار يف ال�سكوك الذي قامت 

به اإحدى �سركاتها يف دي�سمرب �007م. مدة التمويل �0 

�سنوات، ويبلغ معدل هام�س الربح املعدل املتبادل بني بنوك 

كوال لمبور "كاليبور" زائدًا ن�سبة �0.4%. علمًا باأن هذا 

طراف ذات العالقة داخل  التمويل يدخل �سمن عمليات الأ

املجموعة.

�سكوك �سركة �سابك

مت �سراء �سكوك من ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات 

�سا�سية "�سابك" خالل �سهر يوليو ��00م مببلغ ��0  الأ

مليون ريال وفرتة �سالحية � �سنوات حتى يوليو ���0م، 

ومبعدل عائد يعادل املعدل املتبادل بني البنوك ال�سعودية 

من  املحققة  العوائد  وبلغت   .%0.40 ن�سبة  "�سايبور" زائدًا 
هذه ال�سكوك خالل عام �007م مبلغ �.� مليون ريال 

)��00م: 7.� مليون ريال(.

اال�ستثمار يف �سركة اآيكو اجلديدة

ول �007م ا�ستبعاد ر�سيد ال�ستثمار يف  مت يف الربع الأ

�سركة اآيكو اجلديدة حيث بلغت اخل�سارة املحققة 4.� 

مليون ريال.

��00م�007م)باآلف الريالت ال�سعودية(

غري موحدةموحدة

املقابل املايل للح�سول على ��% من �سركة الت�سالت

املتنقلة الثالثة – الكويت )راجع اإي�ساح �(
�.4��.���-     

4��70�.��7.���قرو�س املوظفني ال�سكنية

��4.��   �74.��م�سروفات موؤجلة

     -       ��7.��       اأخرى

4.�0�.���7��.���

بداأت ال�سركة منح قرو�س ح�سنة �سكنية للموظفني خالل عام ��00م وفق ال�سوابط املعتمدة. ومت قيدها بالتكلفة كما يف �� 

دي�سمرب �007م.

��00م�007م)باآلف الريالت ال�سعودية(

غري موحدةموحدة

���.�0��.����7.�الر�سوم احلكومية )راجع اإي�ساح � – د(

���.����7�.�77.�ت�سويات ال�سبكات اخلارجية )راجع اإي�ساح � – ج(

���.������.���جتارية

����7��.0.��راأ�سمالية

طراف ذات عالقة      -           ���.�          امل�ستحق لأ

�.0��.0�0�.���.��7

خرى �سول غري املتداولة االأ 11- االأ
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��00م�007م)باآلف الريالت ال�سعودية(

�00��07.�4.��الر�سيد يف � يناير

      -000.000.�املقر توزيعه عن الربع الرابع من عام ��00م

ول من عام �007م       -�00.000.�املقر توزيعه عن الربع الأ

      -�00.000.�املقر توزيعه عن الربع الثاين من عام �007م

      -�00.000.�املقر توزيعه عن الربع الثالث من عام �007م

000.000.�      -املقر توزيعه عن الربع الرابع من عام ��00م

ول من عام ��00م �00.000.�      -املقر توزيعه عن الربع الأ

000.000.�      -املقر توزيعه عن الربع الثاين من عام ��00م

000.000.�           -              املقر توزيعه عن الربع الثالث من عام ��00م

   �0.���.00���.707.�4�

)��4�.�4.��()��0.�0�.�4( املدفوعات خالل ال�سنة

�00.��           ��0.��           الر�سيد يف �� دي�سمرب

خرى �سول غري املتداولة االأ 13- توزيعات اأرباح م�ستحقة11- االأ

رباح خالل ال�سنة: فيما يلي حركة توزيعات الأ
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خرى ر�سدة الدائنة االأ 14- االأ

خرى مما ياأتي: ر�سدة الدائنة الأ  تتكون الأ

��00م�007م)باآلف الريالت ال�سعودية(

غري موحدةموحدة

       -���.��4.�املقابل املايل للح�سول على ��% من �سركة الت�سالت املتنقلة الثالثة - الكويت

���4.��0��7.�7.�حمتجزات املوردين

4��.�����0.4�0خم�س�س ال�سريبة امل�ستقطعة

��7�4���.7.���خم�س�س الزكاة )راجع اإي�ساح ��(

��0�����.0.���ت�سوية م�ستحقات املوظفني املعارين

��0.000��0.000م�سروع اإخالء الرتددات )راجع اإي�ساح 7(

��7.���    ���.���    اأخرى

�.��0.44��.���.���

مت ت�سديد قيمة ال�ستثمار يف �سركة الت�سالت املتنقلة الثالثة بالكويت يف �سهر يناير ��00م )راجع اإي�ساح �(.
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15- امل�سروفات امل�ستحقة

تتكون امل�سروفات امل�ستحقة مما ياأتي:

16- القرو�س

وتتمثل يف:

��00م�007م)باآلف الريالت ال�سعودية(

غري موحدةموحدة

��4.���.��4�.440.�راأ�سمالية

�0��.0��.007.���.�جتارية

�4�.7�����.��0م�ستحقات املوظفني

را�سي ���4.07���7.�7خم�س�س الأ

     -           �70.���    اأخرى

�.���.7���.74�.�77

��00م�007م)باآلف الريالت ال�سعودية(

غري موحدةموحدة

     -���0.44اجلزء املتداول

     -       �0��.�0.��اجلزء غري املتداول

��.�7�.7��        -     
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بينارياجن

  

يبلغ ن�سيب املجموعة من ال�سكوك ��0.� مليون ريال، 

ومن الت�سهيالت البنكية مبلغ 0�0.� مليون ريال كما يف 

�� دي�سمرب �007م، وقد ا�ستخدمت ال�سكوك يف متويل 

�سهم املتداولة ملجموعة ماك�سي�س  عملية ال�ستحواذ على الأ

القاب�سة املاليزية مبا يرفع ن�سبة ملكية جمموعة بينارياجن 

القاب�سة فيها اإىل %�00.

ال�سركة

ح�سلت ال�سركة خالل الربع الثالث �007م على ت�سهيالت 

متويل على اأ�سا�س املرابحة من عدة بنوك حملية باإجمايل 

قدره 000.� مليون ريال. مدة التمويل �0 �سهرًا، ويبلغ 

معدل هام�س الربح "�سايبور" زائدًا ن�سبة ��.0%. وتبلغ 

قيمة الت�سهيالت امل�ستخدمة كما يف �� دي�سمرب �007م 

مبلغ 000.� مليون ريال.

لدى ال�سركة اتفاقيات ت�سهيالت ائتمانية يف �سورة مرابحة 

جل، قابلة للتجديد، مع عدة  وتورق، ق�سرية ومتو�سطة الأ

بنوك حملية باإجمايل قدره ���.� مليون ريال بفرتات 

�سالحية متفاوتة اأق�ساها دي�سمرب ��00م، ومعدلت 

عمولة متغرية. علمًا باأنه مل يتم ا�ستخدام اأي جزء من هذه 

الت�سهيالت خالل ال�سنة.

��00م�007م)باآلف الريالت ال�سعودية(

غري موحدةموحدة

�40.���.����0.40.�الر�سيد يف � يناير

�سافات )اإي�ساح ��( 7�0.������.���الإ

)���.��7()7�4.���(املدفوعات

���7�.��0.40.���.�الر�سيد يف �� دي�سمرب

يتم احت�ساب املخ�س�س على اأ�سا�س قيمة املنافع امل�ستحقة للموظفني يف حالة تركهم العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل، 

وذلك با�ستخدام اآخر راتب وبدلت للموظف و�سنوات اخلدمة. وت�ستخدم �سركات املجموعة برامج مكافاآت وفقًا للقوانني 

ال�سارية يف بلدانها.

17- خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة

فيما يلي حركة خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة خالل ال�سنة:
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18- راأ�س املال

يبلغ راأ�س مال ال�سركة �0.000 مليون ريال مق�سمة اإىل 

000.�مليون �سهم بقيمة ا�سمية �0 ريالت لل�سهم مدفوعة 

�سهم اململوكة للحكومة كما يف ��  بالكامل. وتبلغ ن�سبة الأ

دي�سمرب �007م و��00م 70% من اأ�سهم ال�سركة.

وافقت اجلمعية العمومية غري العادية لل�سركة يف اجتماعها 

ول �4�7هـ )املوافق �� اأبريل  املنعقد بتاريخ �� ربيع الأ

��00م( على زيادة راأ�س مال ال�سركة من 000.��مليون 

ريال اإىل �0.000 مليون ريال، وذلك عن طريق منح �سهم 

جماين لكل ثالثة اأ�سهم قائمة، بقيمة اإجمالية قدرها  

رباح املبقاة. ومت  000.� مليون ريال يتم حتويلها من الأ

�سهم اإىل 000.� مليون �سهم. مبوجبه زيادة عدد الأ

19- االحتياطي النظامي

يتم جتنيب �0% من �سايف دخل ال�سركة كاحتياطي نظامي 

اإىل اأن يعادل هذا الحتياطي �0% من قيمة راأ�س املال 

امل�سدر. هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع على حملة اأ�سهم 

ال�سركة. قامت ال�سركة خالل عام �007م بتجنيب مبلغ 

��0.� ملـيون ريال )��00م: ��0.� مليون ريال(. وقد 

بلغ ر�سيد الحتياطي النظامي يف �� دي�سمرب �007م 

��7.0 مليون ريال، وميثل ن�سبة ��% من راأ�س املال )�� 

دي�سمرب ��00م: ���.� مليون ريال، وميثل ن�سبة ��% من 

راأ�س املال(.

يرادات الت�سغيلية 20- االإ

يرادات الت�سغيلية مما ياأتي: تتكون الإ

21- الر�سوم احلكومية

فيما يلي تفا�سيل الر�سوم احلكومية لل�سنة:

��00م�007م)باآلف الريالت ال�سعودية(

غري موحدةموحدة

44�.�70.�����.��0.��اأجور ال�ستخدام

�7��.�0��.��0.�4.�ر�سوم ال�سرتاك

4�7.������.��4ر�سوم التاأ�سي�س

���.��4      �7�.��0      اأخرى

�4.4�7.�07��.���.�7�

��00م�007م)باآلف الريالت ال�سعودية(

غري موحدةموحدة

    ��7.���.����.�4.�7تقدمي اخلدمة جتاريًا

    ��07.�����4.�0ر�سوم الرخ�سة 

    ���7.74   ���.�44   الطيف الرتددي

4.���.00�4.44�.���    
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22- تكاليف املوظفني

 تتكون تكاليف املوظفني مما ياأتي:

��00م�007م)باآلف الريالت ال�سعودية(

غري موحدةموحدة

���.��0.�07�.��4.�رواتب وبدلت

���.�����7.���حوافز ومكافاآت

7�0.������.���مكافاأة نهاية اخلدمة

����7���.4.���التاأمينات الجتماعية

����0.�4����.4التاأمني الطبي

��0.���   ��4.��7   اأخرى

4.�74.��74.���.7��



��

دارية والت�سويقية 23- امل�سروفات االإ

دارية والت�سويقية مما ياأتي: تتكون امل�سروفات الإ

��00م�007م)باآلف الريالت ال�سعودية(

غري موحدةموحدة

77�4��.��0.���عمولت بيع وم�ساريف اإعالن

�0��4��.�0.���م�سروف الديون امل�سكوك يف حت�سيلها )اإي�ساح �(

��7.�����7.��0ا�ستئجار معدات وممتلكات  و�سيارات

     -047.���عمولت التمويل باملرابحة وال�سكوك

���.�����4.4�4ال�ست�سارات

��0.��4���.�07م�ساريف املرافق

�7�.����4�.��7طباعة بطاقات هاتفية وم�ستلزمات مكتبية

����0.4   ���.��4   اأخرى

�.44�.47��.���.4��
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خرى، �سايف يرادات وامل�سروفات االأ 24- االإ

 يتكون هذا البند مما ياأتي:

��00م�007م)باآلف الريالت ال�سعودية(

غري موحدةموحدة

��0.������.�74اإيرادات متنوعة

خرى )اإي�ساح �0( )4�0.�()��7.�(خ�سائر بيع ال�ستثمارات الأ

�00.��)���.��()خ�سائر(/ مكا�سب بيع/ ا�ستبعاد املمتلكات واملن�ساآت واملعدات

)0�0.��()�4�.�40(م�سروفات متنوعة

     ��.��� 47�.0��

تت�سمن امل�سروفات املتنوعة يف عام �007م مبلغ �0 مليون ريال، ومتثل املبلغ امل�سروف خالل الفرتة من التربع الذي 

جمالية �00 مليون ريال )��00م:  تقدمت به ال�سركة لوزارة ال�سحة �سمن برنامج " الوفاء ال�سحي" الذي تبلغ قيمته الإ

�� مليون ريال(.
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25- الزكاة

)اأ( وعاء الزكاة لل�سركة:

��00م�007م)باآلف الريالت ال�سعودية(

�0.000.000��.000.000راأ�س املال – بداية ال�سنة

�سافات: الإ

رباح املبقاة - بداية ال�سنة ���.��0.�����.���.�الأ

���.���.4��4.���.�الحتياطي النظامي - بداية ال�سنة

���.���7��.0.���.�املخ�س�سات - بداية ال�سنة

����4.007��.70�.0.���سايف الدخل املعدل

�4�.��4�4.�7�.4�4.��اإجمايل ال�سافات

ال�ستبعادات:

عمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ  �سايف املمتلكات واملن�ساآت واملعدات والأ

�سول غري امللمو�سة )يف حدود حقوق امل�ساهمني قبل الزكاة( )��0.��0.�4()�40.���.��(والأ

)��4�.�4.��()��0.�0�.�4(توزيعات اأرباح مدفوعة

)���.�40.�()0�4.�07.��(ال�ستثمارات

)��4.��(        )��4.��(        امل�سروفات املوؤجلة غري املتداولة

)047.���.�4()���.���.�4(اإجمايل ال�ستبعادات

��0.4�7.�)���.�4.�7(الوعاء الزكوي

مبا اأن الوعاء الزكوي اأقل من �سايف الدخل املعدل، فاإن ن�سبة الزكاة البالغة �.�% يتم تطبيقها على �سايف الدخل املعدل 

لحت�ساب مبلغ الزكاة.
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)ب( خم�س�س الزكاة:

لقد مت اعتماد الربط الزكوي النهائي لل�سنوات منذ بدء ال�سركة وحتى نهاية عام ��00م. مل يتم الربط النهائي عن 

عوام �004م و ��00م و��00م، وقد �سدرت لل�سركة �سهادة زكاة �سارية املفعول حتى تاريخ  �4 ربيع الثاين ���4هـ الأ

)�0 اأبريل ��00م(.

)ج( امل�ساريع امل�سرتكة

قامت املجموعة بتقدير الزكاة امل�ستحقة على امل�ساريع امل�سرتكة باعتبارها ذممًا م�ستقلة، ومل يرتتب على ذلك تكوين 

خم�س�س يف هذه ال�سنة.

��00م�007م)باآلف الريالت ال�سعودية(

���.7����4.���الر�سيد يف � يناير

���4.����4�.�7  امل�ستحق عن ال�سنة

)���0.�0()���.��7(  املبالغ امل�سددة خالل ال�سنة

��7.���   7�4.���   الر�سيد يف �� دي�سمرب
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اال�ستثمارات امل�سجلة وفق طريقة

حقوق امللكية

تكبدت ال�سركة خالل عام �007م م�سروفات

مببلغ �� مليون ريال تقريبًا ل�سالح عرب�سات مقابل 

ا�ستخدام القمر ال�سناعي )��00م: �4 مليون ريال(، كما 

بلغت امل�سروفات ل�سالح ال�سركة العربية للكوابل البحرية 

مبلغ 4 مليون ريال تقريبا )��00م: � مليون ريال(. 

اال�ستثمارات يف امل�ساريع امل�سرتكة

مل تكن املعامالت التي متت مع امل�ساريع امل�سرتكة ذات 

اأهمية ن�سبية للفرتة من تاريخ ال�ستحواذ حتى نهاية العام 

فيما عدا ال�ستثمار يف ال�سكوك البالغ حوايل ���.� 

مليون ريال )راجع اإي�ساح �0(.

التعهدات

)اأ(  تدخل املجموعة خالل ممار�سة ن�ساطها العتيادي يف 

تعهدات متعلقة مب�سروفات راأ�سمالية جوهرية وب�سورة 

اأ�سا�سية فيما يتعلق مب�سروعات تو�سعة ال�سبكة.

بلغت تعهدات امل�سروفات الراأ�سمالية القائمة كما يف �� 

دي�سمرب �007م حوايل �70.� مليون ريال.

 )ب( يتم ا�ستئجار اأرا�ٍس ومباٍن ل�ستخدامها يف عمليات 

ال�سركة مبوجب تعهدات اإيجار ت�سغيلية تنتهي يف  تواريخ 

يجار  م�ستقبلية خمتلفة. وقد بلغ اإجمايل م�سروفات الإ

يجار الت�سغيلية خالل عام �007م مبلغ  مبوجب عقود الإ

�77 مليون ريال.

االلتزامات املحتملة

تواجه ال�سركة خالل ممار�سة ن�ساطها العتيادي اإجراءات 

قانونية ودعاوى ق�سائية ومطالبات اأخرى. ول يتوقع اأن 

يكون لها تاأثري جوهري على مركز ال�سركة املايل اأو نتائج 

عملياتها املبينة يف القوائم املالية.

اجلهات احلكومية

توفر ال�سركة خدمات ات�سال متنوعة للقطاع احلكومي، 

�سوتية، نقل بيانات وغريها. 

يرادات وامل�سروفات املتعلقة باجلهات احلكومية  بلغت الإ

خالل عام �007م )�ساملة الر�سوم احلكومية املُبينة يف 

ي�ساح رقم �� اأعاله( مبلغ ��7 مليون ريال و���.4  الإ

مليون ريال، على التوايل )��00م: ��7 مليون ريال

و���.� مليون ريال، على التوايل(. 

ر�سدة الدائنة مع اجلهات احلكومية وبلغ اإجمايل الأ

يف �� دي�سمرب �007م مبلغ ��7 مليون ريال )��00م: 

���.� مليون ريال(. ول تعترب اأر�سدة اجلهات احلكومية 

املدينة يف �� دي�سمرب �007م و��00م ذات اأهمية ن�سبية 

ب�سبب الت�سوية امل�سار اإليها يف اإي�ساح )� – د(.

طراف ذات العالقة 27-  التعهدات وااللتزامات املحتملة26-  معامالت االأ
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خماطر تغري اأ�سعار ال�سرف 

دوات املالية ب�سبب التغريات  هي خماطر التغري يف قيمة الأ

دارة تقلبات  جنبية. تراقب الإ يف اأ�سعار �سرف العمالت الأ

جنبية وحتمل اآثارها على القوائم  اأ�سعار �سرف العمالت الأ

املالية املوحدة.

خماطر االئتمان

خرى على الوفاء  طراف الأ هي خماطر عدم قدرة الأ

بالتزاماتها جتاه املجموعة مما يوؤدي اإىل تكبد املجموعة 

دوات املالية التي قد تعر�س  خل�سارة مالية. تتكون الأ

ر�سدة  املجموعة ملخاطر تركز املديونية ب�سكل رئي�سي من الأ

النقدية وح�سابات املدينني. تقوم املجموعة باإيداع اأر�سدتها 

النقدية يف عدد من املوؤ�س�سات املالية ذات القدرات 

الئتمانية العالية، وتبا�سر �سيا�سة للحد من حجم اأر�سدتها 

املودعة يف كل موؤ�س�سة مالية. ول تعتقد املجموعة بوجود 

خماطر عدم كفاءة كبرية من هذه املوؤ�س�سات املالية. ول 

تعتقد املجموعة اأنها عر�سة ملخاطر تركز املديونية فيما 

يتعلق بح�سابات املدينني نظرًا لقاعدة م�سرتكيها املتنوعة 

)�سكنية، مهنية، موؤ�س�سات جتارية كربى وموؤ�س�سات عامة( 

التي تعمل يف جمالت عمل متنوعة موزعة على مناطق 

عديدة.

خماطر ال�سيولة

هي خماطر تعر�س املجموعة ل�سعوبات يف احل�سول على 

دوات  موال الالزمة ملقابلة اللتزامات املرتبطة بالأ الأ

املالية. تدار ال�سيولة عن طريق التاأكد ب�سكل دوري من 

توفرها مبقادير كافية ملقابلة اأية التزامات م�ستقبلية. 

ول تعترب املجموعة اأنها عر�سة ملخاطر جوهرية متعلقة 

بال�سيولة. 

ي خماطر هامة ن�سبيًا ذات  ل تعترب املجموعة اأنها عر�سة لأ

عالقة مبا �سبق.

دوات املالية 28-  االأ

القيمة العادلة

هي املبلغ الذي ميكن اأن تتم به مبادلة اأ�سل اأو �سداد 

التزام بني اأطراف مطلعة وراغبة يف التعامل وب�سروط 

دارة اأن القيمة العادلة للموجودات  تعامل عادلة. ل تعتقد الإ

واملطلوبات املالية اخلا�سة باملجموعة تختلف كثريًا عن 

قيمتها الدفرتية.

خماطر معدالت العوائد

هي خماطر متعددة تتعلق بتاأثري التغريات يف معدلت 

العوائد يف ال�سوق على املركز املايل للمجموعة وتدفقاتها 

النقدية. وتدير املجموعة تدفقها النقدي عن طريق مراقبة 

التوقيت بني التدفق النقدي املح�سل والتدفق النقدي 

امل�ستخدم. ويتم ا�ستثمار الفائ�س النقدي لزيادة دخل 

ال�سركة من العوائد من خالل اأر�سدة يحتفظ بها كمرابحة 

جل. اإل اأن خماطر معدلت  وودائع ق�سرية وطويلة الأ

العوائد يف هذا اخل�سو�س ل تعترب جوهرية. 
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حداث الالحقة 30- االأ

حد ��  دارة يف اجتماعه املنعقد يوم الأ اأو�سى جمل�س الإ

حمرم ���4هـ )املوافق �0 يناير ��00م( بتوزيع اأرباح 

اأولية مقدارها �00.� مليون ريال عن الربع الرابع من 

عام �007م بواقع ��.� ريال عن كل �سهم. وبذلك ي�سبح 

رباح املوزعة عن كامل عام �007م � ريالت  اإجمايل الأ

لل�سهم الواحد.

وقعت ال�سركة يف يوم � �سفر ���4هـ )املوافق � فرباير 

��00م( اتفاقية نهائية مع املالك الرئي�سني ل�سركة 

اأوجيه لالت�سالت، التي تعمل يف تركيا وجنوب اأفريقيا، 

وذلك لال�ستحواذ على ح�سة تبلغ ��% من �سركة 

اأوجيه لالت�سالت مقابل مبلغ وقدره ��.� مليار دولر 

اأمريكي، اأي ما يعادل �.� مليار ريال. ويتوقع النتهاء من 

ول  نهاء ال�سفقة بنهاية الربع الأ جراءات النظامية لإ الإ

��00م.

31- اإعادة الت�سنيف

لقد مت اإعادة ت�سنيف بع�س اأرقام املقارنة لل�سنة املنتهية يف 

�� دي�سمرب ��00م لتتما�سى مع الت�سنيف امل�ستخدم لل�سنة 

املنتهية يف �� دي�سمرب �007م.

 

29- املعلومات القطاعية 

يهدف معيار التقارير القطاعية ال�سادر عن الهيئة 

ف�ساح عن معلومات  ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني اإىل الإ

تف�سيلية عن نتائج كل قطاع من القطاعات الت�سغيلية 

مر الذي ل ينتج عن عدم الوفاء به تاأثري على  الرئي�سة، الأ

نتائج اأعمال ال�سركة ككل. 

ويف اإطار تنظيم قطاع الت�سالت الذي بداأ يت�سارع موؤخرًا، 

والذي نتج عنه حتولت هامة يف حتديد وتق�سيم قطاعات 

تقدمي خدمات الت�سالت، وب�سبب تزايد متطلبات املناف�سة 

وتوجه ال�سركة ال�سرتاتيجي اإىل رفع الكفاءة الت�سغيلية، 

قامت ال�سركة يف عام ��00م باعتماد هيكل جديد 

لقطاعاتها يختلف عن الهيكل ال�سابق مما يتطلب معلومات 

قطاعية تختلف اأ�س�سها جوهريًا عن املتطلبات ال�سابقة.


