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

ويل قطاع الربق واهلاتف بوزارة الربق والربيد ( والذي قضى بتحم1998أبريل  21هـ )املوافق 1418ذو احلجة  24

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

( مت اعتماد نظام الشركة األساسي )"النظام م1998أبريل  20هـ )املوافق  1418ذو احلجة  23بتاريخ  213الوزراء رقم 

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

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

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

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

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

ومتارس أعماهلا التشغيلية يف اململكة  حممد بن سعود يف حي املرسالت، الرياض، اململكة العربية السعودية اإلمام

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

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

   :الشركات التابعة •

 بلد التأسیس اسم الشركة التابعة 
 نسبة الملكیة الفعلیة 

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت 

 واإلتصاالت المحدودة ( حلول اس تي سي) 
 

 المملكة العربیة السعودیة
 

۱۰۰% 
 

۱۰۰% 
شركة االتصاالت لالستثمار التجاري 

 ودة (تي سي اي سي)المحد
 

 المملكة العربیة السعودیة
 
۱۰۰% 

 
۱۰۰% 

 %۱۰۰ %۱۰۰ مملكة البحرین شركة فیفا البحرین (فیفا البحرین)
 %۱۰۰ %۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة شركة عقاالت المحدودة (عقاالت)

 شركة االتصاالت السعودیة المتخصصة
 %۱۰۰ %۱۰۰ لكة العربیة السعودیةالمم برافو سابقاً) -(شركة االتصاالت العامة

 %۱۰۰ %۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة شركة سفایر المحدودة (سفایر)

شركة إس تي سي تركیا القابضة المحدودة 
 (شركة إس تي سی تركیا)

 
 جزرفیرجن البریطانية

 
۱۰۰% 

 
۱۰۰% 

شركة إس تي سي آسیا القابضة المحدودة 
 انیةجزرفیرجن البریط (إس تي سی آسیا)

 
۱۰۰% 

 
۱۰۰% 

شركة إس تي سي الخلیج لإلستثمار القابضة 
 مملكة البحرین (إس تي سي الخلیج)–

 
۱۰۰% 

 
۱۰۰% 

شركة قنوات اإلتالالالت السعودیة (سیل 
 %٦۰ %۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة المتقدمة سابقا)

 %٥۱٫۸ %٥۱٫۸ دولة الكویت  )الكویت فیفا( الكویتیة االتصاالت شركة
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 :الشركات الزميلة •
 

 اسم الشركة الزمیلة
 بلد التأسیس 

صص ةیكلملا / حقوق التصویتنسبة   ح

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

لفضائیة اتصاالت الالمؤسسة العربیة ل
 %۳٦٫٦٦ %۳٦٫٦٦ المملكة العربیة السعودیة (عربسات)

 المملكة العربیة السعودیة السعودیة موبایل فیرجن اتحاد
۱۰% 

۱۰ % 

 - ۹٫٦۸٪ جزرفیرجن البریطانیة شركة كریم 

 اإلمارات العربیة المتحدة شركة أوجیھ تیلكوم 
۳٥% 

۳٥% 
 

 :املشاريع املشتركة •

 

 بلد التأسیس اسم المشروع المشترك
صص ةیكلملا / حقوق التصویت  نسبة ح

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 %٥۰ %٥۰ المملكة العربیة السعودیة محدودةالشركة العربیة للكوابل البحریة ال

 %٤۹ %٤۹ المملكة العربیة السعودیة شركة مراكز االتصال (سي سي سي)

جي إس إم القابضة (بي  بیناریانجمجموعة 
 جي   إس إم)

 
 مالیزيا

 
۲٥% 

 
۲٥% 

 
 

 أعمال وأنشطة اجملموعة : •
اجملموعة"( يف توفري وتقديم خدمات “ب مجيعا  إليهم تتمثل األنشطة الرئيسة للشركة والشركات التابعة هلا )يشار

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

 واملتنقلة والبنى التحتية. أ( إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة )

وتقدميها إىل املشرتكني، وصيانتها املختلفة إىل العمالء ومات وتقنية املعلب( توصيل خدمات االتصاالت )

 وإدارتها. 

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

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

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

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

  .وإدارتهاوالربامج 

 –تقديم حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملة مبا يف ذلك على سبيل املثال )االتصاالت  )هـ(
خدمات مركز  –إدارة احملتوى  –اخلدمات السحابية  –اخلدمات املدارة  –خدمات تكنولوجيا املعلومات 

 –التطبيقات  –الربامج  –جهزة األ –التجارة االلكرتونية  –اخلدمات الرقمية  –البيانات الكبرية  –البيانات 
 إخل ...(. 

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

اهلاتف واألدلة التجارية والنشرات واملعلومات والبيانات وتوفري وسائل االتصال الالزمة لنقل خــدمات 

 .اإلنرتنت()

ة اجلملة والتجزئة واسترياد وتصدير وشراء وامتالك وتأجري وتصنيع وتسويق وبيع وتطوير وتصميم ( جتار)ز

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

دمات والقيام وتقديم اخل ،واملتحركة واخلاصة، وكذلك برامج احلاسب اآللي واملمتلكات الفكرية األخرى

  .بأعمال املقاوالت املتعلقة بشبكات االتصاالت املختلفة

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

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

 دمات األخرى للشركات التابعة. )ي( تقديم الدعم املالي واإلداري واخل

 )ك( تقديم خدمات التطوير والتدريب وإدارة األصول والتنمية واخلدمات األخرى ذات العالقة. 

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

 )م( تقديم خدمات سلسلة اإلمدادات واخلدمات األخرى.

ركات مبفردها ذات مسؤولية حمدودة أو مساهمة مقفلة وفقًا لنظام فضال عن ذلك جيوز للشركة إنشاء ش

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

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

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

يف خمتلف أوجه أنشطتها، ويظهر دورها يف تعزيز وتطوير قطاع  اجملموعةالذي يعكس التطور املستمر يف أداء و، م2017

عودية مبا خيدم اجملتمع السعودي وحيقق خطط التنميـة الوطنيـة ويسـاهم بفاعليـة     يف اململكة العربية الس االتصاالت

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

 م.2030واملساهمة يف حتقيق رؤية اململكة 
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 م2017الي أواًل: أداء وأنشطة الشركة خالل العام امل

 األداء التشغيلي - أ

 اململكة العربية السعودية - السعودية االتصاالتشركة  -1

حياتهم مبنتجاتها، حيث  وتثري عمالئها احتياجات حرصت شركة االتصاالت السعودية )الشركة( على أن تليب

البيانات(،  وشرائح ؛الدفع املسبق املفوتر؛) اخلدمات مجيع نطاق على االنرتنت باقات تقديم يف التوسع ركزت على

 الذكية، مما لألجهزة باقات وعدة والتجوال املفوتر للجوال للبيانات جديدة وعروض تسويقية باقات وذلك من خالل

 لشرائح ومرنة جديدة باقات الشركة أطلقت كما م.2016 عام% مقارنة ب1.1بنسبة  املفوتر عمالء عدد لنمو أدى

عمل ، وقد مت (سوا) الدفع مسبقة الشرائح لعمالء الرتوجيية العروض من عدد إىل باإلضافة الدفع مسبقة االنرتنت

تسويق باقات اإلنرتنت املنزلية  يف ممثلة يف وحدة املستهلك يف التواصل مع العمالء داخل األحياء السكنية،   مبادرة

( FTTHعلى تقنية )احلدائق العامة، مما أدى اىل منو عدد عمالء النطاق العريض يف و (FTTH) الالحمدودة

 أحناء ( للمنازل بكافةFTTHاأللياف الضوئية ) لشبكة توسعتها الشركة م. وواصلت2016% مقارنة بعام  23.4بنسبة 

% من 44الثانية.  حيث مت ايصال اخلدمة اىل أكثر من  يف ميجابت 200 إىل تصل السعودية، بسرعات العربية اململكة

 م.   2020% حبلول عام 80الكثافة العالية مستهدفًة  املنازل املستهدفة يف املناطق ذات

يقدم النقل املباشر واحلصري ملنافسات (، الذي دوري بلس) تطبيقوعلى صعيد احملتوى اإلعالمي، قدمت الشركة 

 حمليًا واقليميًاعمالء عدد م 2017بنهاية عام حقق قد حمتوى إعالمي متنوع، وإضافة اىل  كرة القدم السعودية

 .( مليون50مشاهدة شهرية جتاوزت الـ ) ومبتوسط( مليون مستخدم، 3،3)جتاوز 
. م2016بعام مقارنة  ارتفاعا ملحوظا يف مؤشرات جتارب و احملافظة على العمالءوشهدت الشركة يف قطاع االعمال 

 STC) . وشاركت(املتخصصة STC) كذلك مت تدشني اهلوية اجلديدة لشركة االتصاالت السعودية املتخصصة

يف رعاية العديد من املؤمترات واملنتديات يف احملافل الوطنية  (املتخصصة STC)و ( حلول STC)وذراعيها ( أعمال

عديد من املؤسسات احلكومية واخلاصة لتزويدها بأفضل الوالعاملية. كذلك مت إبرام عدة اتفاقيات شراكة مع 

 .ت واخلدمات السحابيةوأحدث التقنيات واحللول يف جمال االتصاالت وأمن املعلوما

ومن ضمن خططها لتطوير اخلدمات والوصول بشكل أسهل للعميل، قامت الشركة بتطوير التقنيات والقنوات 

 وإنشاء فريق العناية املتقدمة وافتتاح العديد من منافذ البيع.( My Business) الرقمية كتطبيق

رية من خالل التوسع يف اخلدمات الدولية وخاصة الشركة قفزات كبحققت ، خدمات النواقل واملشغلنيويف جمال 

، متثلت املشغلني احمللينية والدولية، إضافة خلدمة االقليميتلك اليت تستهدف املشغلني الدوليني وقطاعات االعمال 

 يف اآلتي:
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 )املعطيات ودوائر الرتاسل(دمات الدولية اخل •
عطيات ودوائر الرتاسل املختلفة فقد حققت وخاصة تلك اليت تعنى خبدمات امليف جمال اخلدمات الدولية 

حيث متت  (Data Center)الشركة قفزات نوعية من حيث تفعيل اخلدمات اخلاصة مبراكز البيانات 

استضافة العديد من الشركات وتقديم كافة اخلدمات املطلوبة من قبلهم، كما مت تفعيل التواصل مع 

ساهم بشكل كبري يف التواصل السريع مع كافة تاتصال وات قنالشركات واملشغلني االقليمني من خالل فتح 

حركة العمالء وحتديد احتياجاتهم ومن ثم تقديم اخلدمات املطلوبة هلم. وقد نتج عن تلك اخلطوات منو 

  م.2016مقارنة بعام % 30ة تتجاوز بالبيانات بنس

 املباشرة والعبورية خدمات احلركة اهلاتفية الدولية •

م وخاصة يف جمال احلركة اهلاتفية الدولية 2017ات الكبرية اليت واجهت الشركة خالل عام بالرغم من التحدي

والتواصل واليت نتج  (OTT)واملتمثلة يف السماح بكافة استخدامات تطبيقات برامج وسائل التواصل االجتماعي 

%، إال أن الشركة 30عضها الـعنها اخنفاض يف احلركة الدولية املباشرة الصادرة والواردة بنسب خمتلفة جتاوز ب

وبنسب متفاوتة، اما يف اهلاتفية الدولية العبورية وحركة التجوال الدولي احلركة النمو متكنت من زيادة و

م، يف 2016% مقارنة بعام 100جمال التجوال الدولي فقد بلغت نسبة الزيادة يف استخدامات املعطيات أكثر من 

 تلك اخلدمة. حني مل تسجل أي زيادات يف تكاليف 
  خدمات املشغلني احملليني •

ها للمشغلني احمللني، حيث التوسعات الكبرية اليت نفذتها مؤخرا يف تقديم خدماتاستثمار استمرت الشركة يف 

وخاصة يف  املرخص هلاات األخرى استمرت يف تقديم خدماتها للمشغل االفرتاضي، كما قدمت خدماتها للشرك

مثلة يف وصالت الربط بتقنية االلياف الضوئية، وكذلك املشاركة يف املواقع اخلاصة جمال البنية التحية، واملت

 بشبكات اهلاتف املتحرك داخل املباني.

 البنية التحية احمللية والدولية •

 العديد من االجنازات من أهمها :م 2017 ويف جمال البنية التحتية الدولية مت خالل عام

حيث مت  م،2016 عام% مقارنة ب16 بنسبه  ا الشركة على الكوابل البحريةزيادة السعات الدولية اليت متلكه -

وذلك لتلبية االحتياجات العاجلة من احلركة   EIGاالنتهاء من الرتقية الثالثة للكيبل البحري القاري 

   الدولية يف منطقة الشرق األوسط واهلند وأوروبا.
جيجابت/ث واليت تعترب من أول 100ية مبنافذ ربط تبل  تفعيل دوائر الربط الدولية لشبكات االنرتنت العامل -

الشركات يف املنطقة بتفعيل تلك السعات مما ساهم بشكل يف حتسني ورفع كفاءة خدمات االنرتنت 

 وتقديم خدمات مميزة للمشركتني.
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وتربط  جيجابت/ث100 واليت تتميز بتقديم سعات تصل إىل( Cross-Border) إنشاء الشبكة احلدودية -

 1 بدولة الكويت بسعة كما مت استكمال توسعة نقاط التواجد مع دول اجلوار .بالشبكة  الرئيسةواقع امل
Tb/s  . 

 . (TETRA)استكمال املرحلة األوىل من مشروع ترتا -
مما ساهم يف تسهيل ورفع كفاءة التواصل بني  ((NAWAQLتدشني نظام إدارة عالقات العمالء  -

 املشرتكني والشركة.

 لتابعة احملليةالشركات ا -2

- إس تي سيحلول -الشركة العربية خلدمات اإلنرتنت واالتصاالت احملدودة  •

 العربية السعودية اململكة

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

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

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

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

قامــت شــركة حلــول إس تــي ســي بتأســيس شــركة تابعــة وهــي شــركة املــدفوعات الرقميــة      م2017ع خــالل الربــع الرابــ 

نظمــة التشــغيل والتجــارة  أونشــاطها الرئيســي هــو تقــديم خــدمات     ،الســعودية احملــدودة يف اململكــة العربيــة الســعودية    

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

 .يف اململكة العربية السعودية

 العربية السعودية اململكة-شركة االتصاالت لالستثمار التجاري احملدودة  •

السعودية يف اململكة العربية م 2007يف أكتوبر شركة االتصاالت لالستثمار التجاري )ذات مسؤولية حمدودة( تأسست 

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

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

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

 .السعودية

 اململكة العربية السعودية-شركة عقاالت احملدودة  •

مليــون ريــال  70بــرأس مــال  م يف اململكــة العربيــة الســعودية2013احملــدودة )عقــاالت( يف مــارس  تأسســت شــركة عقــاالت

ومتلـك واسـتثمار وادارة   اقامـة   يف هـذ  الشـركة  سعودي مملوك بالكامل من قبل شركة االتصاالت السعودية، وتعمـل  
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ويقـــع العقـــار واملقـــاوالت وتقـــديم خـــدمات االستشـــارات واالســـترياد والتصـــدير لصـــا  شـــركة االتصـــاالت الســـعودية،  

 الشركة عملياتها التجارية بعد. مركزها الرئيسي يف اململكة العربية السعودية، ومل تبدأ

 لسعوديةالعربية ا اململكة-شركة االتصاالت السعودية املتخصصة  •

يف م 2002ســابقًا( يف فربايــر برافــو - االتصــاالت العامــةتأسســت شــركة االتصــاالت الســعودية املتخصصــة )شــركة   

% مـــن شـــركة 100علـــى نســـبة  م2014يف ينـــاير  شـــركة االتصـــاالت الســـعوديةواســـتحوذت  اململكـــة العربيـــة الســـعودية،

تعمـل هـذ  الشـركة يف جمـال األعمـال       ريال سعودي. و مليون 200رأس ماهلا  والبال االتصاالت السعودية املتخصصة 

أجهـزة االتصـاالت السـلكية واألجهـزة الكهربائيـة واسـترياد        الكهربائية وشبكات االتصاالت وجتـارة اجلملـة والتجزئـة يف   

 ويقـع مركزهـا الرئيسـي    وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية املعلومات املرخصة. 

 .يف اململكة العربية السعودية ومتارس نشاطها التشغيلي يف اململكة العربية السعودية

 العربية السعودية اململكة-شركة سفاير احملدودة  •

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

ويشـمل نطـاق عمـل هـذ  الشـركة جتـارة اجلملـة والتجزئـة يف          ،كة االتصـاالت السـعودية   شر مملوك بالكامل من قبل

الغيـار   واالعـالن وقطـع  االنرتنت ومواد الدعاية  والالسلكية ومعدات واالتصاالت السلكية اآلليأجهزة وأنظمة احلاسب 

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

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

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

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

 .م2018خالل العام لتصفية الشركة 

  العربية السعودية اململكة-قنوات االتصاالت السعودية احملدودة شركة  •

العربية السعودية يف يناير  ملكةسابقا( يف امل -سيلكو  - تأسست شركة قنوات االتصاالت السعودية )سيل املتقدمة

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

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

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

على حصة  م2011يف ديسمرب  شركة االتصاالت السعوديةاستحوذت  و مملكة البحرين و سلطنة عمان. السعودية

، م2016ديسمرب  25يف  ، وعوديمليون ريال س100% من شركة قنوات اإلتصاالت السعودية والبال  رأس ماهلا 60بنسبة 

% 40الشركة عرض لالستحواذ على حصة شركة احتاد سيل يف شركة قنوات االتصاالت السعودية والبالغة  دمتق

، مت االنتهاء من اإلجراءات الالزمة لشراء ونقل ملكية م2017 يف يناير ومليون ريال سعودي.  400وذلك مببل  وقدر  
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مملوكة شركة قنوات االتصاالت السعودية  وبالتالي أصبحت السعودية،وات االتصاالت األسهم املتبقية يف شركة قن

ات تابعة يف لدى شركة قنوات االتصاالت السعودية شركالسعودية. شركة االتصاالت %( ل100بنسبة ) بالكامل

قنوات  هو نفس نشاط الشركة األم شركة ذ  الشركاتهل والنشاط الرئيسي مملكة البحرين وسلطنة عمان،

 السعودية.االتصاالت 

 الشركات التابعة الدولية -3

 مملكة البحرين –البحرين )ش.م.ب.م( فيفا شركة  •

مليون دينار  75ن برأس مال م يف مملكة البحري2009البحرين )ش. م. ب. م( يف فرباير من عام فيفا تأسست شركة 

مملوكة بالكامل من قبل شركة  التاريخ بسعر الصرف كما يف ذلكمليون ريال سعودي  746حبريين أي مايعادل 

الدولية والنطاق  االتصاالتاملتنقلة و االتصاالتهذ  الشركة يف كافة خدمات  االتصاالت السعودية، و تعمل

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

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

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

 هو تقديم خدمات االنرتنت ومتارس نشاطها التشغيلي يف مملكة البحرين.

 ليجشركة إس تي سي اخل •

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

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

الشركات هلذ   والنشاط الرئيسية البحرين. يف مملك واململوكة بالكامل سي اخلليج الشركات التابعة التالية

 للمجموعة. تقديم اخلدمات والدعم الالزم فيما يتعلق بأنشطة اإلستثمارالتابعة 

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

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

  (.)اس بي سي 3شركة اس تي سي اخلليج القابضة لالستثمار  -ج                     

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

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

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

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

مليون  65، و مت زيادة رأس مال شركة انتغرال مببل  واإلعالم الرقمي يف دول اخلليجتعمل يف جمال خدمات احملتوى 
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) أنظر فقرة األحداث  سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخمليون ريال  244دوالر أمريكي أي مايعادل 

 الالحقة(.

 تركياشركة إس تي سي  •

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

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

% من رأس مال شركة أوجيه 35إستحوذت شركة اس تي سي تركيا على حصة  للمجموعة.بأنشطة االستثمار 

م بسعر الصرف يف ذلك 2008مليار ريال سعودي يف أبريل  13.5مليار دوالر، مايعادل قيمة  3.6 تيلكوم احملدودة بقيمة

 (.شركة أوجية لألتصاالت احملدودة فقرةالتاريخ واليت مقرها مدينة دبي، االمارات العربية املتحدة )أنظر 

 آسياشركة إس تي سي  •

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

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

ومتلك استثمارات يف  للمجموعة. تستثمر شركة إس تي سي آسيا يف شركات عاملة يف ماليزيابأنشطة االستثمار 

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

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

للمجموعة. ة االستثمار تقديم اخلدمات والدعم الالزم فيما يتعلق بأنشطومتارس نشاطها التشغيلي من خالل 

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

و  مليار ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ 23ما يعادل حوالي أي مليار رينجت ماليزي  20.7رأس ماهلا 

 (. بيناريانج جي إس إم القابضة جمموعة  فقرةيا)أنظر اليت يقع مركزها الرئيسي يف ماليز

 دولة الكويت –( )ش.م.ك( فيفاشركة االتصاالت الكويتية ) •

الكويتية )فيفا(  االتصاالت% من شركة 26م على نسبة 2007السعودية يف ديسمرب  االتصاالتشركة  استحوذت

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

فيفا( مقرها الرئيسي دولة الكويت ومتارس نشاطها التشغيلي يف دولة الكويت الكويتية ) االتصاالتالتاريخ، شركة 

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

السعودية تدير شركة  شركة االتصاالت م.2014ديسمرب  14ركة مساهمة يف سوق الكويت لألوراق املالية يف كش

وتقوم باحملاسبة عن أستثمارها فيها كشركة تابعة نظرًا لسيطرتها على أغلبية جملس الكويتية )فيفا(  االتصاالت

 .الكويتية )فيفا(   االتصاالتشركة إدارة 
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ختياري لشراء األسهم غري اململوكة يف ابعرض  شركة االتصاالت السعودية م تقدمت2015ديسمرب  27بتاريخ 

. بل  العرض املقدم ملساهمي املصدرة% من إمجالي عدد األسهم 74شركة االتصاالت الكويتية )فيفا( واليت متثل 

يناير  31 خ(، وبتاريوديريال سع 12.37شركة االتصاالت الكويتية )فيفا( دينار كوييت واحد لكل سهم )مايعادل 

سهمًا،  128.860.518م انتهت مدة العرض االختياري املقدم من الشركة وبلغت عدد االسهم اليت قبلت بالعرض 2016

تلك األسهم  وتبل  قيمة (،% من امجالي األسهم املصدرة لشركة االتصاالت الكويتية )فيفا25.8 همتثل ما نسبت

ريال سعودي( وبهذا تصبح حصة الشركة يف شركة فيفا  1.590.138.792دل حوالي دينار كوييت )ما يعا 128.860.518

تنامت بشكل كبري يف السنوات  قدعمليات التشغيل يف الكويت  أن إىل اإلشارة جتدر %.25.8% بدال من 51.8الكويت 

 كنتيجة وذلكيف جمال النطاق العريض بسرعات هي األعلى يف السوق،  الشركة رائدة صبحتأ األوىل حيث

دولة  أرجاء تغطيتها جلميع ومتيز والرابع الثالثالتقنيات للجيل  أحدث جلودة شبكتها واعتمادها على مباشرة

 .الكويت

 
، جتدر االشارة اىل أن شركة أي أدوات دين مصدرة على شكل صكوك أو سندات ال يوجد للشركات التابعة أعال 

مليار  مخسةبرنامج صكوك بقيمة امجالية تبل   تم، اعتمد2014م خالل الربع الثاني من عااالتصاالت السعودية 

 م:7201ديسمرب  31ريال سعودي كحد أقصى ومت اصدار الشرحية االوىل وفيما يلي بياناتها كما يف 
 

اإلمجالية  القيمة فئة اإلصدار تاريخ اإلصدار االصدار

 لإلصدار
 ستحقاقتاريخ اال

 م2024يونيو  9 مليار ريال سعودي 2 يون ريال سعوديمل 1 م2014يونيو  9 صكوك االتصاالت
 

 

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

 .سنوات تدفع كل ثالثة أشهر 10وملدة نقطة أساس  70 على أساس )سايبور( لثالثة أشهر+ هامش قدرة
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 االستثمارات  -4

 املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية االستثمارات  - أ

 االستثمارات يف املشاريع املشرتكة 

 اململكة العربية السعودية –الشركة العربية للكوابل البحرية احملدودة  •

اء م بغرض إنش2002يف سبتمرب )ذات مسؤولية حمدودة خمتلطة( الشركة العربية للكوابل البحرية احملدودة تأسست 

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

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

والبال  % من الشركة العربية للكوابل البحرية احملدودة 50نسبة  م على2002يف سبتمرب  االتصاالت السعودية شركة

ومتارس نشاطها التشغيلي يف  اململكة العربية السعوديةويقع مركزها الرئيسي يف  ،مليون ريال سعودي 75 رأمساهلا

 مليون ريال سعودي. 25ىل إرأس مال الشركة مت ختفيض  م2016و يف نوفمرب  .اململكة العربية السعودية

 اململكة العربية السعودية –شركة مراكز االتصال  •

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

م باململكة العربية السعودية، 2010يف نهاية ديسمرب  (Aegis)مع شركة أجيز  واستعالمات الدليلمراكز االتصال 

من شركة مراكز االتصال  %50 حصة تبل  حوالي م على2010يف ديسمرب  الت السعوديةشركة االتصاومتلكت 

% من حصتها يف 1م ببيع ما نسبته 2015. قامت الشركة خالل الربع الرابع مليون ريال سعودي 4.5والبال  رأمساهلا 

%، 49صة الشركة حسب بنود اتفاقية الشركاء وبهذا تصبح ح األخرينشركة مراكز االتصال لصا  الشركاء 

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

 ماليزيا –جمموعة بيناريانج جي إس إم القابضة  •

من ولديها استثمارات متارس  ماليزياويقع مركزها الرئيسي يف بيناريانج املاليزية جمموعة استثمارية قابضة 

اليت تعمل يف  (Maxis) % من جمموعة ماكسيس القابضة املاليزية100متتلك خالهلا نشاطها التشغيلي حيث 

% 30طرح مت م 2009 فمربويف نوقطاع االتصاالت املتنقلة يف ماليزيا واليت مل تكن مدرجة يف السوق املالية املاليزية، 

مت بيع حصة  م2012املاليزية، ويف يوليو  السوق املالية من أسهم ماكسيس لالكتتاب العام وأدرجت تبعًا لذلك يف

 %.65وبذلك اخنفضت نسبة ملكيتها يف شركة ماكسيس إىل  %،5أخرى تبل  

يف ، اليت تعمل يف قطاع االتصاالت املتنقلة يف اهلند، Aircel –شركة إيرسيل استثمارات أخرى يف كما يوجد لديها 

) من خالل شركاتها التابعة، شركة اس تي سي اسيا ت السعودية شركة االتصاال استحوذتم 2007سبتمرب 

مليار  20.7ماهلا  والبال  رأس % من جمموعة بيناريانج25على نسبة القابضة و شركة اس تي سي ماليزيا القابضة( 
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 ،م2013مليار ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ. خالل عام  23ما يعادل حوالي أي رينجت ماليزي 

مبا يف  )مشروع مشرتك( اخلارجي يف جمموعة بيناريانج جي إس إم القابضة هاقامت اجملموعة مبراجعة استثمار

 .االستثمار ااملشرتك على هذ التأثري الفعليذلك طريقة إدارتها وحتديد مدى 

التشغيلية يف  وعليه وقعت تعديل يف االتفاقية مع باقي الشركاء يف جمموعة بيناريانج فيما يتعلق حبقوقها

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

 .م2013بتداء من الربع الثاني ا حقوق امللكية إيرسيل بطريقةيف جمموعة  استثمارهامعاجلة 

ارينج القابضة بإصدار رأس مال إضايف حلقوق م ، قامت إحدى الشركات التابعة جملموعة بين2017خالل الربع الثاني 

 امللكية غري املسيطرة.

 االستثمارات يف الشركات الزميلة 

 اململكة العربية السعودية – "عربسات"املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية  •

ربسات عددًا من م. وتوفر ع1976مت إنشاء هذ  املؤسسة من قبل الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية يف أبريل 

اخلدمات هلذ  الدول األعضاء إضافة إىل كافة القطاعات الرمسية واخلاصة يف نطاق تغطيتها وبصورة أساسية 

منطقة الشرق األوسط. وتشمل اخلدمات املقدمة حاليًا: اخلدمة اهلاتفية اإلقليمية "صوتية، نقل بيانات، فاكس 

حازت استعادة اخلدمة وتأجري ِسعات على أساس سنوي أو شهري.  وتلكس"، بث تلفزيوني، بث إذاعي إقليمي، خدمات

% من املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية "عربسات" 36.66حصة على  م1999يف أبريل  شركة االتصاالت السعودية

ذلك  مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما يف 1.875يعادل حوالي  أي مامليون دوالر أمريكي  500والبال  رأمساهلا 

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

 .واالمارات ومصر وفرنسا

 اململكة العربية السعودية –احتاد فريجن موبايل السعودية  •

م لتقديم خدمات مشغلي 2013لعام تأسست شركة احتاد فريجن موبايل السعودية )ذات مسئولية حمدودة( خالل ا

 من %10قدرها  حصة شركةال ومتتلكم 2013 عام خالل نشاطها بدأت وقد ،شبكات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية
% من أسهم الشركة وحقوق 20، وعلى الرغم من أن اجملموعة متتلك حصة أقل من  فريجن شركة مال رأس

جملموعة متلك القدرة على ممارسة التأثري الفعال من خالل  عضويتها  التصويت يف شركة إحتاد فريجن ، إال أن ا

يف جملس إدارة شركة إحتاد فريجن مبوجب إتفاق الشركاء وعقد تأسيس شركة إحتاد فريجني املّعدل خالل عام 

 .ة السعوديةومتارس نشاطها التشغيلي يف اململكة العربي اململكة العربية السعوديةم، ويقع مركزها الرئيسي يف 2015
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    شركة كريم •

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

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

مليون دوالر امريكي )ما  100% من أسهم شركة كريم مببل  10راءات شراء إج شركة االتصاالت السعوديةاستكملت 

% نتيجة زيادة رأس مال شركة 9.68 الشركة إىلاخنفضت حصة  م2017مليون ريال سعودي(. وخالل عام  375يعادل 

الشرق  ويقع مركزها الرئيسي مبدينة دبي، اإلمارات العربية املتحدة ومتارس نشاطها التشغيلي يف دول ،كريم

 .األوسط ومشال أفريقيا وباكستان وتركيا

 اإلمارات العربية املتحدة دولة –شركة أوجيه لالتصاالت احملدودة  •

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

وب أفريقيا. استحوذت شركة االتصاالت السعودية )من خالل نشاطها األساسي هو قطاع االتصاالت يف تركيا وجن

% من رأس مال شركة أوجيه تيلكوم احملدودة 35م على 2008يف أبريل  شركتها التابعة، شركة اس تي سي تركيا(

مليار ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ. خالل  13.5مليار دوالر أمريكي، ما يعادل تقريبَا 3.6بقيمة 

م، وبسبب اخلسائر املستمرة و استنفاد كامل رصيد إستثمار اجملموعة يف أوجيه تليكوم؛ توقفت اجملموعة 2016ام ع

عن االعرتاف حبصتها يف اخلسائر اإلضافية. تواجه شركة أوجيه تيلكوم حاليا صعوبات مالية لتسوية مستحقات 

تفق عليها مع املقرضني. وقد أثار ذلك شكًا حول قدرة القروض احلالية وقدرتها على االلتزام بالتعهدات املالية امل

شركة أوجيه لالتصاالت على االستمرار. تقوم اجملموعة حاليا بدراسة اخليارات املتاحة هلذا االستثمار مبا يتماشى 

 .مع اسرتاتيجية اجملموعة

 االستثمارات األخرى - ب

 صندوق رأس املال اجلريء •

يف الشركات  ، واملتخصص باالستثمارستثمار يف صندوق رأس املال اجلريءقامت شركة االتصاالت السعودية باال

واألسواق بالسوق السعودي  وتقنية املعلومات االتصاالتالناشئة والصغرية واملتوسطة احلجم اليت تعمل يف جماالت 

مليون ريال  187.5ادل مليون دوالر أمريكي مبا يع 50ومببل  مبدئي يبل   استثمارية،األخرى على شكل وحدات  العاملية

مليون ريال  501مببل  الصندوق م مت تقييم الوحدات االستثمارية اململوكة من قبل 2017ديسمرب  31يف . سعودي

يقع املقر  سعودي(.مليون ريال  166.3: م2016يناير  1مليون ريال سعودي و 409.4: م2016ديسمرب  31) ،سعودي

وأسواق الشرق األوسط ومشال إفريقيا السعودي السوق يف  تثمر الصندوقالرئيسي للصندوق يف مملكة البحرين ويس

 . بهدف تقليل املخاطر االستثمارية للصندوقواليابان وأوروبا والواليات املتحدة 
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لغرض االستثمار يف القطاعات  مستقلاستثماري للمال اجلريء صندوق  ، أسست الشركة أيضام2017 خالل عام

مليون ريال سعودي( ُيمول خبمس شرائح  1.875مليون دوالر أمريكي )ما يعادل  500أمجالية  بقيمةالرقمية والتقنية 

 8مت دفع مبل  ،  مليون ريال سعودي 375ما يعادل  مليون دوالر أمريكي 100متساوية تباعًا، قيمة الشرحية الواحدة 

بتدائية والتأسيسية النشاء الصندوق، مل مليون ريال سعودي( لتغطية النفقات اال 30مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 

م قامت 2018يبدأ الصندوق عملياته التجارية ومل حيدد مركز  الرئيس ونشاطه التشغيلي بعد. و خالل عام 

مليون ريال  375مليون دوالر أمريكي )مايعادل  100الشركة بدفع الشرحية األوىل من االستثمار يف الصندوق بقيمة 

 .فقرة األحداث الالحقةعلومات أنظر سعودي( ملزيد من امل
ن أداء الصندوق لن علمًا بأ .تأتي هذ  اخلطوة متوافقة مع اسرتاتيجية الشركة، اليت تهدف لتنويع استثماراتها 

يقتصر على االستثمار يف املال اجلريء فقط، حيث سيقوم أيضا باالستفادة من أصول الشركة ملساندة استثماراتها 

  ن خالل نظام حوكمة وتشغيل مستقل مصمم هلذا الشأن حسب أفضل املمارسات العاملية.بالتوسع والنمو م

 الشركة السعودية لقياس وسائل االعالم  •

االعالم، وبدأ قامت شركة االتصاالت السعودية باالستثمار يف الشركة السعودية لقياس وسائل ؛ 2013خالل عام 

قياس نسب املشاهدة التلفزيونية بهدف تزويد السوق  عملهاوجمال  م2014عام  النشاط التشغيلي للشركة يف

% من 10.42اإلعالمي مبعلومات تستند إىل مصدر املعلومة الصحيح. متتلك شركة االتصاالت السعودية ما نسبته 

ديسمرب  31مليون ريال سعودي كما يف  5.6ما يعادل حوالي  ،مليون ريال سعودي 54راس مال الشركة والبال  

 .ومتارس نشاطها التشغيلي يف اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعوديةويقع مركزها الرئيسي يف م، 2017
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 للمجموعة  األداء املالي - ب

وذلك  م2016لعام  سعودي مليون ريال 98.89مقابل سعودي مليون ريال  10.133 م مبل 2017بل  صايف الربح لعام  •

بل   م.2016لعام  ريال سعودي 4.45مقابل  سعودي ريال 5.07 م2017وبلغت رحبية السهم لعام ، %13.9بإرتفاع قدر  

وذلك  م2016لعام  سعودي ريال مليون 28.688مقابل سعودي مليون ريال  29.491م مبل  2017إمجالي الربح لعام 

مليون ريال  9.951مقابل  سعودي مليون ريال 11.085 م2017بل  الربح التشغيلي لعام ، كما % 2.8بإرتفاع قدر  

 .%11.4 بإرتفاع قدر م وذلك 2016لعام سعودي 

مليون ريال  19.293 م2017( لعام EBITDAبل  الربح قبل االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائب ) •

 .%7بإرتفاع قدر  م وذلك 2016لعام سعودي ريال  مليون 18.029مقابل سعودي 

سعودي مليون ريال  101.777م مقابل  2017يف نهاية عامسعودي مليون ريال 108.113صول حجم إمجالي األ بل  •

 .%6.2قدر   عم، بإرتفا2016يف نهاية عام 

يف نهاية سعودي ريال  مليون 40.499 م مقابل 2017يف نهاية عام سعودي مليون ريال  44.868 حجم اخلصوم بل  •

 %.10.8رتفاع قدر  اب، م2016عام 

مليون ريال  62.241لتصل إىل  مساهميهاموعة مبركز مالي قوي وأرباح عالية انعكست على حقوق تتمتع اجمل •

 %.3.8 م، بارتفاع قدر 2016يف نهاية عام سعودي ريال  مليون 59.941 مقابل  م2017بنهاية عام سعودي 

 األثر املالي لألنشطة الرئيسة على مستوى اجملموعة  •

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

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

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

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

 العادي.التجاري وفقا ألسعار التعامل 

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

 األخرى ضمن "قطاعات تشغيلية أخرى".
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  م2017لعام  عوديةالس االتصاالتالتقرير السنوي لشركة 
 

 : ديسمرب 31املنتهية يف  للسنةاجملموعة ألنشطة الرئيسة على مستوى ا ايراداتالتالي ويبني اجلدول 

 

 الرياالت( )ماليينالبيان 

شركة االتصاالت 
السعودية )اململكة 
 العربية السعودية(

شركة قنوات 
االتصاالت السعودية 

مة )سيل املتقد
)
ً
 سابقا

 
قطاعات تشغيلية 

 آخرى 

 
       

 اإلستبعادات

 

 اإلجمالي

      م2017

 27,570,484 (972,852) 3,047,830 - 25,495,506 خطوط الهاتف الجوال

 5,947,882 - - - 5,947,882 خطوط الهاتف الثابتة

 8,546,002 (1,210,268) 4,007,263 - 5,749,007 البيانات

 وأخرى الخدمات املدارة 

 

4,264,280 

 

3,055,095 

 

1,362,932 

 

- 

 

8,682,307 

 41,456,675 3,055,095 8,418,025 (2,183,120) 50,746,675 

      م2016

 28,431,561 (3,597,429) 3,244,500 - 28,784,490 خطوط الهاتف الجوال

 6,326,890   - - - 6,326,890 اتف الثابتةالهخطوط 

 7,733,713 (1,161,654) 3,711,328 - 5,184,039 البيانات

 10,181,495 - 1,250,234 3,028,657 5,902,604 الخدمات املدارة وأخرى 

   46,198,023 3,028,657 8,206,062 (4,759,083) 52,673,659 
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  م2017لعام  عوديةالس االتصاالتالتقرير السنوي لشركة 
 

 لسنوات املالية اخلمس األخرية:لخالصة أصول وخصوم اجملموعة ونتائج أعماهلا 

 ملعايير املحاسبة السعودية تطبيق املعايير
ً
 تم اإلعداد وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير املالي واملعايير 
ً
تم اإلعداد وفقا

 واإلصدارات األخرى املعتمدة في اململكة العربية السعودية

 الرياالت( )ماليينالبيان 
 م2017   م2016   م2015   م2014   م2013  

 موحدة   موحدة   موحدة   موحدة   موحدة  

 مراجعة   مراجعة   مراجعة   مراجعة   مراجعة    

 قائمة الدخل:
       

  
 

  

 إيرادات النشاط
 

45,605 
 

45,826  50,651  52,674  50,747 

 مصاريف النشاط
 

(34,616) 
 

(34,194)  (38,792)  (42,723)  (39,662) 

 مجمل ربح النشاط
 

10,989 
 

11,632  11,859  9,951  11,085 

 صافي –اإليرادات واملصروفات األخرى 
 

(541) 
 

532  (1,373)  (74)  6 

 امللكية غير املسيطرةالزكاة والضرائب وحقوق 
 

(551) 
 

(1,205)  (1,228)  (978)  (958) 

 صافي الدخل
 

9,897 
 

10,959  9,258  8,899  10,133 

 الدخل الشامل اآلخر 

 إلى قائمة الدخل  إجمالي بنود لن يعاد تصنيفها الحقا

 إجمالي البنود التي قد يعاد تصنيفها الحقا إلى قائمة الدخل 

 أثر التغير في الدخل املتعلق بحقوق امللكية غير املسيطرة 

 إجمالي ) الخسارة الشاملة ( / الدخل الشامل اآلخر 

 إجمالي الدخل الشامل 

 قائمة املركز املالي:

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

(64) 

141 

4 

81 

8,980 

 

 

(117) 

73 

(6) 

(50) 

10,083 

 أصول متداولة ) أ (
 

32,171 
 

31,069  36,989  40,564  44,813 

 خصوم متداولة ) ب (
 

19,660 
 

16,043  22,714  29,809  33,828 

 ب ( -رأس املال العامل ) أ 
 

12,511 
 

15,026  14,275  10,755  10,985 

  
 

 
 

       

 أصول متداولة
 

32,171 
 

31,069  36,989  40,564  44,813 

 األصول األخرى غير املتداولة
 

12,189 
 

16,272  14,401  13,954  15,585 

 األصول الثابتة وغير امللموسة
 

43,010 
 

42,752  45,271  47,259  47,715 

 إجمالي األصول 
 

87,370 
 

90,093  96,661  101.777  108,113 

  

  
 

 
       

 الخصوم املتداولة
 

19,660 
 

16,043  22,714  29,809  33,828 

 طويلة األجل قروض
 

6,976 
 

5,785  3,744  4,017  4,006 

 الخصوم األخرى 
 

4,571 
 

6,937  8,241  6,673  7,034 

 إجمالي الخصوم
 

31,207 
 

28,765  34,699  40,499  44,868 

  
 

 
 

       

 رأس املال املدفوع
 

20,000 
 

20,000  20,000  20,000  20,000 

 وفروقات الترجمة االحتياطيات واألرباح املبقاة
 

36,230 
 

40,422  40,541  39,941  42,242 

 حقوق املساهمين
 

56,230 
 

60,422  60,541  59,941  62,242 

 حقوق امللكية غير املسيطرة
 

(67) 
 

906  1,421  1,337  1,003 

 لكيةحقوق املإجمالي 
 

56,163 
 

61,328  61,962  61,278  63,245 

 إجمالي الخصوم وحقوق امللكية
 

87,370 
 

90,093  96,661  101,777  108,113 

  
 

 
 

       

 قائمة التدفق النقدي: 
 

 
 

       

 صافي التدفق النقدي التشغيلي
 

19,720 
 

18,781  20,716  18,375  16,700 

 ثماري صافي التدفق النقدي االست
 

(15,662) 
 

(8,887)  (11,737)  (7,728)  (7,790) 

 صافي التدفق النقدي التمويلي
 

(4,512) 
 

(5,387)  (9,942)  (11,511)  (9,980) 

 صافي التدفق النقدي
 

(454) 
 

4,507  (963)  (864)  (1,070) 

 3,631  4,488  5,467  960  1,614  النقد والنقد املماثل أول الفترة

 -  -  -  -  (200)  أصول محتفظ بها للبيع-الفترة أخر د والنقد املماثل النق

 6  7  -  -  -  أثر  فروقات ترجمة العمالت األجنبية 

 النقد والنقد املماثل أخر الفترة
 

960 
 

5,467  4,504  3,631  2,567 

           

           

           

عودية للمحاسدددبين م وفدددق املعدددايير الدوليدددة للتقريدددر املدددالي املعتمددددة فدددي اململكدددة العربيدددة السدددعودية واملعدددايير واإلصددددارات األخدددرى املعتمددددة مدددن الهي دددة السددد2016م و2017وحددددة لعدددام  أعددددت املجموعدددة قوائمهدددا املاليدددة امل •

 .القانونيين
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  م2017لعام  عوديةالس االتصاالتالتقرير السنوي لشركة 
 

 :املوحدة على مستوى اجملموعةإليرادات اخلدمات التحليل اجلغرايف  •

ساهمت االستثمارات اخلارجية سعودي مليون ريال  50.747م إمجالي إيرادات بلغت 2017خالل عام حققت اجملموعة 

 :منها واجلدول التالي يوضح التوزيع اجلغرايف هلا%  8.94نسبته على مستوى اجملموعة مبا 
 

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

 اإلجمالي

لخدمات االنترنت  والشركة العربيةاالتصاالت السعودية شركة 

لالستثمار  وشركة االتصاالت( حلول إس ت  س يواالتصاالت املحدودة )

(  املحدودةوشركة قنوات االتصاالت  التجاري املحدودة
ً
)سيلكو سابقا

( شركة االتصاالت السعودية املتخصصةو 
ً
ركة سفاير وش )برافو سابقا

 املحدودة وشركة عقاالت املحدودة )عقاالت(

 

شركة فيفا البحرين )فيفا البحرين( وشركة إس ت  س ي 

 إس ت  س ي الخليج( ) –الخليج لإلستثمار القابضة 

 ) الكويتية )فيفا الكويت االتصاالتوشركة 

46,210 4,537 50,747 
 

افر حتليــل جغــرايف إليــرادات الشــركة علــى املســتوى احمللــي نظــرًا  فإنــه ال يتــوخيــص التوزيــع احمللــي لإليــرادات فيمــا  و

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

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

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

 خارج احلدود اجلغرافية للمملكة العربية السعودية.
 :م2016مقارنة بعام م 2017أبرز النتائج التشغيلية على مستوى اجملموعة لعام 

 الرياالت( )ماليينالبيان 
  

 م2017
  

 م2016 
  

 التغير

  

%         

     موحدة   موحدة    

        
 

 : قائمة الدخل
       

 

 يرااات ال 
 

50,747 
 

52,674 
 

(1,927)  ( %4 ) 

 اليرااات تكلفة 
 

(21,256) 
 

(23,986) 
 

2,730  %11 

 إجمالي الربح 
 

29,491 
 

28,688 
 

803  %3 

  
 

 
   

   

 التشغيلية اريفإجمالي املص
 

(18,406) 
 

(18,737) 
 

330  %2 

  
 

 
   

   

 الربح التشغيلي 
 

11,085 
 

9,951 
 

1,133  %11 

  
 

 
   

   

 اليرااات واملصروفات األخرى 
 

6 
 

(74) 
 

81  %108 

 4%  30  (751)  (721)   ضريبة الدخل الزكاة و     

 14%  1,244  9,126  10,370  صافي الدخل

 مساهمي الشركة  العائد إلى دخلصافي ال
 

 

10,133  

 

 8,899  

 

1,234 
 

 

%14 

 4%  10  227  237  حقوق امللكية غير املسيطرة العائد إلى صافي الدخل

  
10,370 

 
9,126 

 
1,244 

 
%14 
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  م2017لعام  عوديةالس االتصاالتالتقرير السنوي لشركة 
 

 األسـباب  العـام السـابق بشـكل رئيسـي اىل    ب مقارنـة مليـون ريـال    1.234م مببلـ   2017لعـام  رتفـاع صـايف الـربح    إعود سبب ي

 التالية:

ممـا   ريـال  مليـون  1.927 مببلـ   االيـرادات  والـذي قابلـه اخنفـاض يف    ريـال  مليـون  2.730 مببلـ   اخلـدمات  تكلفة اخنفاض

 .ريال مليون 803 مببل  الربح امجالي ارتفاع أدى إىل
  ريال. مليون 330 مببل  التشغيلية املصاريف اخنفاض

 مليـون ( 74) مببلـ   خبسـائر  مقارنـة  م2017عـام   خـالل  ريـال  مليـون  6 وقـدر   بل مب األخرى مكاسب اإليرادات واملصاريف

 السابق. بالعام ريال
 .ريال مليون 30 مببل  و الضريبة الزكاة خمصص اخنفاض

 يلي: ماوتتمثل في قروض )مراحبات وصكوك( اجملموعة •

 الرياالت( )ماليينالبيان 
 م2016 م2017

 موحدة موحدة

 1,867 648 جل قصيرة األ مرابحات 

 2,017 2,006 طويلة األجلمرابحات 

 3,884 2,654 إجمالي املرابحات 

 2,000 2,000 صكوك 

 5,884 4,654 الجمالي         

 

 و فيما يلي تفاصيل الصكوك: •

مليار ريال سعودي كحد أقصـى ومت   مخسةبرنامج صكوك بقيمة امجالية تبل  شركة االتصاالت السعودية  تاعتمد

 م:7201ديسمرب  31ار الشرحية االوىل وفيما يلي بياناتها كما يف اصد
 

 ستحقاقتاريخ اال  القيمة الجمالية لإلصدار فئة الصدار     تاريخ الصدار االصدار

ــ 1 م2014يونيو  9 صكوك االتصاالت ــال مليـــــــــــ ون ريـــــــــــ

 سعودي
 م2024يونيو  9 مليار ريال سعودي 2

 

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

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

 :فيما يلي تفاصيل املراحبات •
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  م2017لعام  عوديةالس االتصاالتالتقرير السنوي لشركة 
 

 م الرصيد القائ خالل العام املسدا جميع املبالغ بماليين الرياالت السعواية •

الجهة  الشركة

 املانحة

طبيعة 

 التمويل

مدة 

 التمويل

تاريخ 

الحصول 

على 

 التمويل

قيمة  العملة

 التمويل

قيمة 

 املستخدم

 الجزء غير املتداول  الجزء املتداول  م6201 م7201

 م2016 م2017 م2016 م2017

شركة 

االتصاالت 

 – السعواية

اململكة 

العربية 

 السعواية

بنك 

 سامبا

 10 بحةمرا

 سنوات

 –ابريل 

2008 

ريال 

 سعودي

1,000 1,000 110 110 55 110 - 55 

بنك 

 الرياض

 10 مرابحة

 سنوات

 –ابريل 

2008 

ريال 

 سعودي

3,500 3,500 389 389 194 389 - 194 

بنك 

 هلياأل 

 10 مرابحة

 سنوات

 –ابريل 

2008 

ريال 

 سعودي

5,000 5,000 556 556 278 556 - 278 

 527 - 1,055 527  املجموع

 

الشركات 

 التابعة

بنوك 

دولية 

 ومحلية

 مرابحة

وتورق 

وتسهيالت 

 ائتمانية

من سنة 

 10إلى 

 سنوات

- - - - - - 121 812 2,006 1,490 

 

إجمالي 

أو  مرابحات

 قروض

 املجموعة

         648 1,867 2,006 2,017 

 .ت مستنديةأعاله مضمونة بسندات ألمر واعتمادااملرابحات املذكورة  بعض -

 .مليون ريال مقابل رهن أصول ثابتة 108يتضمن الجزء املتداول وغير املتداول من املرابحات على مرابحات بحوالي  -
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م2017لعام  التقرير السنوي لشركة اإلتصاالت السعودية   

 

بيـان بقيمـة املبـال  النظاميـة املسـتحقة واملدفوعـة مـن قبـل الشـركة مـع وصـف مـوجز هلـا وبيـان               فيما يلي  •

 أسبابها:  

 بيان 

  
 الوصف  ماليين الرياالت

 بالسب

  

 3,635 الرسوم الحكومية
 ألحكام التراخيص املمنوحة 

ً
ما يتم سدااه أو تحميله على الفترة وفقا

 ورسوم استخدام الطيف الترااي
ً
 .للشركة مقابل تقديم الخدمة تجاريا

 متطلب نظامي

 6,702 أنصبة أرباح

ما يتم سدااه أو تحميله على الفترة كتوزيعات أرباح للحكومة والجهات 

لحكومية )صندوق االستثمارات العامة واملؤسسة العامة للتقاعد شبه ا

 .واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(

 متطلب نظامي

 623 التأمينات االجتماعية
 ألحكام نظام العمل 

ً
اململكة في ما يتم سدااه أو تحميله على الفترة وفقا

 العربية السعواية.
 متطلب نظامي

        تقطاعالزكاة وضريبة االس   

 وأخرى  
626 

 ألحكام 
ً
وقواعد فريضة الزكاة ما يتم سدااه أو تحميله على الفترة وفقا

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

إجمالي املستحق واملدفوع إلى 

الجهات الحكومية وشبه 

 الحكومية

11,586 
ة املستحقة واملدفوعة لحكومة اململكة العربية تمثل املبالغ النظامي   

 .السعواية
  

 

  العقوبات واجلزاءات والقيود االحتياطية •

 الشركة، من القرارات ضد  وجملس املنافسة وغريها عددًا أصدرت جلنة الفصل يف هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات

نظام االتصاالت تظلمت  احلق املمنوح هلا مبوجب على بناًء وانطالقًا من مسؤوليتها يف دفاعها عن حقوق املساهمني

 تلك القرارات مبوجب دعاوى قضائية ٌرفعت أمام القضاء.على الشركة 

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

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

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

فعتها اليت راملتعلقة بشكاوى العمالء اليت ترى اهليئة أن الشركة تتأخر يف الرد عليها، حيث بل  عدد القضايا 

مثامنائة وواحد ( 831م، بقيمة إمجالية قدرها )2017قضية بنهاية العام املالي ( 1.057تلك القرارات )ضد الشركة 

 :موقف هذ  القضايا على النحو التاليتفصيل مليون ريال سعودي، و وثالثون

( قضية بقيمة 284م عددها )2017لصا  الشركة بنهاية العام املالي  قضايا منتهية مبوجب أحكام نهائية •

 .ريال سعودي ماليني( 510إمجالية قدرها )
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( قضية بقيمة 437م عددها )2017قضايا منتهية مبوجب أحكام نهائية ضد الشركة بنهاية العام املالي  •

 .( مليون ريال سعودي226إمجالية قدرها )

( قضية بقيمة 336م عددها )2017أمام ديوان املظامل بنهاية العام املالي منظورًة قضايا قائمة وما زالت  •

( قضية صدر بشأنها أحكام ابتدائية لصا  الشركة 31( مليون ريال سعودي منها )95إمجالية قدرها )

 .( مليون ريال سعودي20بقيمة إمجالية قدرها )

 املخاطر احملتملة •

 : االسرتاتيجية والتشغيليةاملخاطر  -

توفري بنية حتتية ضخمة، ويستدعي ذلك حتديد فرتات دورية  يتميز قطاع االتصاالت باملنافسة القوية، ويتطلب

قصرية لتقييم التهديدات وختفيف املخاطر املرتبطة بها من أجل احلد من التأثري املالي والسمعة على الشركة. 

ولكون قطاع االتصاالت يتسم بالتغيريات املتسارعة فمن الطبيعي توقع ظهور خماطر جديدة تتطلب التعرف عليها 

 وقت مبكر ودراستها على حنو شامل.ب
بتحديد املخاطر وحتليلها ودراسة خطط درئها من خالل إطار عمل إدارة املخاطر داخل الشركة ، الشركة قامت 

وعلى ضوء املتغريات يف التشريعات التنظيمية واحلالة االقتصادية وما يرتبط بها من فرص وحتديات، وما تضمنه 

وبرنامج التحول الرقمي اهلادف لتقليل االعتماد على النفط كمصدر  2030ة السعودية تطبيق رؤية اململكة العربي

 والوصول إىل اقتصاد مستدام. العربية السعودية دخل رئيسي يف اململكة

أدنا  أهم مخس خماطر اسرتاتيجية وتشغيلية مت حتديدها بعد تطبيق إجراء إدارة املخاطر، وفقًا للمعيار الدولي 

، وبعض اإلجراءات املتطلبة لدرئها، وكذلك مت حتديد املخاطر املالية يف اجلزء اخلاص ISO 31000اطر إلدارة املخ

 باألداء املالي.
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 خطط درء اخلطر اخلطر

اخنفاض القوة الشرائية للعمالء بسبب  املتغريات االقتصادية: (1

املتغريات االقتصادية احمللية والعاملية قد يؤثر على إيرادات 

 الشركة وصايف األرباح.

ابتكرت الشركة عدة منتجات تزيد وتعزز من قيمة العميل كما 

تقلل من احتمالية فقد ، كما أطلقت الشركة عدة عروض تالئم 

 عمالئها ضمن محلة تعزيز الوالء للشركة.

 

احتمال عدم اختيار  االستثمار يف جمال التقنية والنمو: (2

حتياجات العمالء املتغرية مع التقنية املناسبة يف إطار تلبية ا

مواكبة التطورات التقنية قد يؤدي اىل عدم احلفاظ على امليزة 

التنافسية أو عدم القدرة على حتقيق العوائد املتوقعة على 

 االستثمار.

 

أطلقت الشركة اسرتاتيجية جديدة للنمو، وأنشأت صندوقا لرأس 

أمريكي.  مليون دوالر 500حبجم استثمارات  STVاملال اجلريء 

وخيتص الصندوق باالستثمار عامليًا يف التقنيات والقطاعات 

الرقمية الواعدة وباألخص يف اجملاالت اليت متكن الشركة من 

االستفادة من أصوهلا والبنية التحتية وتساعدها على متكني 

استثماراتها من النمو والتوسع يف جماالت خمتلفة، وذلك إدراكًا 

يشهد حتواًل رقميًا مليئًا بالفرص الواعدة من الشركة بأن العامل 

يف جمال االقتصاد الرقمي، ودعما لدور الشركة الرائد يف تنمية 

املنظومة الرقمية باملنطقة ودورها الريادي يف دعم رؤية اململكة 

 .2030العربية السعودية 

زيادة اهلجمات اإللكرتونية واحلرب على  اهلجمات السيربانية: (3

أو   وخاصة عند استخدام التقنيات اجلديدة البنية التحتية

لبية على عمليات سالتطبيقات غري احملمية قد تؤدي إىل آثار 

 التشغيل، وبالتالي عقوبات قانونية و أضرار مادية.

وحدة تنظيمية متخصصة يف األمن السيرباني،  شركةالأنشأت 

تهدف لوضع األنظمة والسياسات الداخلية، وترفع من مستويات 

ءات األمان، وتشرف على وضع خطط أمن املعلومات قصرية إجرا

( SOCوطويلة املدى. كذلك يقوم مركز العمليات األمنية )

 باملراقبة الدائمة.

ضعف فعالية إجراءات استمرارية األعمال واحتواء الكوارث:  (4

االستعداد الستمرارية األعمال يف مواجهة الكوارث بأنواعها 

خدمات االتصاالت للقطاعات  ومستوياتها قد يعطل توفري

الصناعية أو املصرفية وسائر العمالء، وبالتالي التدفقات 

 .النقدية مع تأثري على العالمة التجارية والسمعة

تقوم الشركة بتنفيذ برنامج كبري الحتواء الكوارث الذي الذي 

يستهدف أهم األنظمة واخلدمات، بهدف رفع القدرة االستعدادية 

. ويقوم فريق األعمال واخلدمات داخل الشركة لضمان استمرارية

 .االستجابة للطوارئ مبراجعة خطط الطوارئ على حنو دوري

االلتزام باألنظمة القانونية التطورات التنظيمية والقانونية:  (5

وعدم والتنظيمية واملالية يعترب أولوية قصوى بالشركة، 

بب يسبب ضررًا كبريًا لسمعة الشركة، ويتسااللتزام بذلك 

يف غرامات مالية كبرية، وتؤدي إىل تعطيل األعمال مما قد 

 خسائر مالية.ذلك  ينتج عن

وحدة تنظيمية متخصصة بااللتزام، تعمل ضمن الشركة أنشأت 

إطار تنظيمي سيسهم يف رفع قدرة الشركة على االلتزام بالقوانني 

 والتشريعات التنظيمية اجلديدة وتطبيق أفضل املمارسات العاملية. 
يتم مراقبة وإدارة املخالفات واالنتهاكات داخل الشركة لضبط 

عملية االلتزام باإلطار التنظيمي واحلد من أي خسائر مالية 

 حمتملة.
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 :املخاطر املالية-

 خماطر معدل الربح •

. تقوم تنشأ خماطر اجملموعة الرئيسية املتعلقة مبعدل الربح من القروض واألصول املالية مبعدالت فائدة متغرية

أي تغيري على  حيدثمل اجملموعة بإدارة خماطر معدالت الربح من خالل استخدام عقود مقايضة معدل الربح. 

 هذ  املخاطر وقياسها.بها تعرض اجملموعة ملخاطر الربح أو الطريقة اليت تدار 

املشتقة يف نهاية السنة املالية.  مت حتليل األثر أدنا  بناءَا على التعرض ملعدالت الربح بالنسبة لألدوات املالية غري

وحيث أن حتليل األثر يشري إىل أثر التغري يف معدل الربح السائد يف السوق على الربح أواخلسارة، وفيما يتعلق 

باالصول وااللتزامات ذات املعدل املتغري، فقد مت إعداد هذا التحليل بافرتاض أن املبال  القائمة يف نهاية السنة هي 

نقطة أساس متثل تقييم اإلدارة للتغريات املعقولة احملتملة يف  20السنة. إن الزيادة أو النقص مبقدار  قائمة طوال

نقطة أساس مع إبقاء بقية املتغريات ثابتة، سينخفض  20اذا كانت معدالت الربح أعلى )أقل( مبقدار  معدل الربح.

ثر اإلفرتاضي على ربح اجملموعة ينشأ بشكل أساسي الف ريال سعودي. هذا األ 5.061)سريتفع( ربح اجملموعة مببل  

 من األثر احملتمل لاللتزامات املالية مبعدل ربح متغري.

 إدارة خماطر العمالت األجنبية •

يعترب الريال السعودي العملة الوظيفية للمجموعة واملثبت سعر صرفه  مقابل الدوالر األمريكي. وعليه، فإن 

أسعار الصرف من العمليات بالعمالت األجنبية األخرى عدا الدوالر األمريكي. ولذا  اجملموعة معرضة فقط لتقلبات

 فإن خطر تقلب العمالت االجنبية منخفض على مستوى اجملموعة.

 إدارة خماطر األئتمان •

لدى اجملموعة سياسات وارشادات معتمدة تسمح فقط بالتعامل مع أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني مرتفع وتضع 

مبقدار التعرض لكل طرف. تسمح سياسات وإرشادات اجملموعة باالستثمار فقط لدى أطراف أخرى ذات حدود 

تصنيف ائتماني جيد صادرة عن وكاالت تصنيف ائتمان عاملية وتقيد التعرض للمخاطر لكل جهة على أن ال تتعدى 

ض اجملموعة إلستثمار جيب أن ال % من حقوق ملكية الشركاء يف الطرف اآلخر. أيضًا فإن تعر30نسبة التعرض عن 

% من اإلسثمارات القائمة املصدرة من الطرف اآلخر. تتم مراقبة خماطر اإلئتمان اخلاصة  للمجموعة 20يتعدى 

 بشكل ربع سنوي.

( يف القوائم املالية املوحدة السنوية، فإن تركيز املخاطر 41باستثناء تركيز خماطر االئتمان املذكور يف إيضاح )

قة باملدينني التجاريني يعترب حمدود ألن عمالء اجملموعة يتكونون من عدد كبري من عمالء غري ذوي العالقة. املتعل

يتم وضع شروط الدفع واحلد االئتماني بالتوافق مع معايري الصناعة. يتم إجراء تقييم مستمر للوضع املالي 
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اطر ائتمان زيادة عن املخصص االعتيادي للمدينني التجاريني وتعتقد اإلدارة عدم احلاجة لتكوين خمصص خم

 للديون املشكوك يف حتصيلها.

باإلضافة إىل ذلك، تتعرض اجملموعة ملخاطر االئتمان بشأن الضمانات املالية املقدمة فيما يتعلق برتتيبات التمويل 

ذي قد يتعني على األعلى ال إن احلد األعلى لتعرض اجملموعة هلذ  املخاطر هو املبل  .لبعض الشركات التابعة

ال يوجد أي مؤشر أو واقعة تدل على أن اجملموعة ستتكبد أي خسائر بشأن  اجملموعة سداد  عند استحقاق الضمان.

 ضماناتها املالية بتاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة.

 إدارة خماطر السيولة •

تطلبات التمويل والسيولة القصرية وضعت اجملموعة إطار عمل شامل إلدارة خماطر السيولة من أجل الوفاء مب

 .واملتوسطة والطويلة األجل للمجموعة على ضوء التعليمات املعتمدة

تقوم اجملموعة بالتأكد من توفر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات نقدية واستثمارات قصرية األجل 

 (.صنيف ائتماني )أتلتزم بها وغري مسحوبة من بنوك حملية ودولية ذات ت وتسهيالت ائتمانية

حتدد اجملموعة متطلبات سيولتها عن طريق املراقبة املستمرة لتوقعات النقد قصرية وطويلة األجل باملقارنة مع 

 .التدفقات النقدية الفعلية

يتم مراجعة موقف السيولة باجملموعة شهريًا ويتم إجراء اختبارات باستخدام عدة افرتاضات متعلقة باملصاريف 

باالضافة لذلك فإن  ،، توزيعات األرباح، حتصيل املدينني التجاريني، وسداد القروض بدون إعادة التمويلالرأمسالية

 .التسهيالت غري املستخدمة املوجودة لدى اجملموعة تقلل خماطر السيولة

ابات مليون ريال إلصدار خط 1.387مليون ريال سعودي، مت استخدام  1.470لدى اجملموعة تسهيالت متويل مببل  

تتوقع إدارة اجملموعة وفائها بالتزاماتها األخرى من التدفقات النقدية التشغيلية والنقد وما مياثله  ضمان،

 .واملتحصالت من األصول املالية املستحقة السداد

مليار ريال سعودي كتسهيالت  4% من قيمة حمفظتها االستثمارية املتنوعة والبالغة 75قامت اجملموعة أيضًا بضمان 

 .اقرتاض متاحة

 قياس القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املالية •

قامت اإلدارة بقياس القيم العادلة لألدوات املالية واملتمثلة يف أرصدة املدينني التجاريني واألرصدة املدينة األخرى 

األخرى، وعليه فإن القيم واملراحبات قصرية األجل والنقد وما مياثله وأرصدة الدائنني التجاريني واألرصدة الدائنة 

يتم إدراج القيمة  .العادلة هلذ  األدوات املالية تقارب قيمتها الدفرتية بشكل كبري نظرًا لقصر أجل استحقاقها

العادلة لألصول وااللتزامات املالية باملبل  الذي ميكن مبوجبه تبادل األداة يف معاملة حالية بني أطراف راغبة، خبالف 

 .باري أو التصفيةعملية البيع اإلج
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ُتقدر القيمة العادلة لألصول املالية بناءًا على األسعار املعروضة للصكوك والتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة بناءًا 

اآلجلة للسلع وفق منحنيات مستقبلية ميكن مالحظتها يف نهاية السنة املالية  التعاقدية والنسبعلى النسب 

 تصنف القيمةليت مت خصمها مبعدل يعكس خماطر اإلئتمان ألطراف أخرى متعددة. لألصول األخرى يف احملفظة ا

العادلة ضمن املستوى الثاني من التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة. مل يكن هناك حتويل بني املستوى األول والثاني 

لسل اهلرمي للقيمة خالل السنة. علما بأن سياسة اجملموعة تتضمن االعرتاف بالتحويل من وإىل مستويات التس

يتم احلصول على القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع من تقرير صايف قيمة و العادلة بنهاية السنة املالية.

 .األصول املستلمة من مدير الصندوق وتندرج ضمن املستوى الثالث للتسلسل اهلرمي للقيمة العادلة

 (للتقرير املالي الدولية عايرياملالتحول إىل سياسة احملاسبة ) •

إىل املعايري  اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني عنالتحول من معايري احملاسبة الصادرة أمتت الشركة برنامج 

  .واملعايري و اإلصدارات و اإلرشادات املعتمدة من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني الدولية للتقرير املالي

مبا م 2017لعام إعداد القوائم املالية املوحدة ، وم2016يناير  1ذلك من تاريخ التحول  األثر الناتج عنمت احتساب 

 .اهليئة السعودية للمحاسبني القانونينييتفق متامًا مع املعايري الدولية إلعداد التقرير املالي واإلرشادات الصادرة عن 

 .ة، وأصدر املراجع اخلارجي رأي مطلق )غري متحفظ(مت مراجعة هذ  القوائم املالية وفقًا ملعايري املراجعة الدوليو

: االيراد من 15: األدوات املالية( و )9) املعيار الدوليسيتم تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقرير املالي اجلديدة، 

 رييااملعهذ  طبيق اجملموعة يف املرحلة النهائية لتقييم ومراجعة أثر تو ،م2018يناير  1اعتبارًا من  العقود مع العمالء(

 .على القوائم املالية املوحدة

 ذات العالقة  أطرافمعامالت مع  •
 

 

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

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

 البيان ) آالف الرياالت ( م2017 م2016         

  

 
 املقدمة تصاالتاالخدمات  

 شركات زميلة  457,382      267,802

 مشاريع مشتركة  17,347     15,344

283,146      474.729  
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 البيان ) آالف الرياالت (        م 2017             م2016             

 
 

 املستلمة تصاالتاالخدمات  
  

 شركات زميلة  6.067 16,042

 مشاريع مشتركة        18.927 66,968

  83,010 24.994  

 

 وفيما يلي بيانًا باألرصدة القائمة يف نهاية السنة املالية: •

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

   يناير 1

 م2016

 ديسمبر 31 

 م2016

 ديسمبر 31 

 م2017

ر دددايدندي 1 

 م2016

 ديسمبر 31 

 م2016

 ديسمبر 31 

 م2017

 

                    

 شركات زميلة  325,069  158,902    44,568    29,283  32,702    12,449  

 ة مشاريع مشترك  19,100  6,458    3,376    89,415  81,911    2,215  

  14,664    114,613  118,698    47,944    165,360  344,169  

            

 

  ) باحلكومةاملعامالت التجارية واألرصدة مع جهات ذات عالقة )اجلهات احلكومية واجلهات ذات العالقة  •

مليون ريال  5.355: م2017ديسمرب  31بلغت اإليرادات املتعلقة بالتعامالت مع اجلهات احلكومية للسنة املنتهية يف 

مليون ريال سعودي( وبلغت املصاريف املتعلقة بالتعامالت مع اجلهات احلكومية  5.877: م2016ديسمرب  31سعودي )

: م2016ديسمرب  31مليون ريال سعودي ) 3.973: م2017ديسمرب  31)متضمنة الرسوم احلكومية( للسنة املنتهية يف 

 ي(.مليون ريال سعود 4.477

ديسمرب  31ريال ) مليون 18.822: م2017ديسمرب  31إمجالي املدينني التجاريني مع اجلهات احلكومية كما يف بل  

مليون ريال سعودي( وبل  إمجالي الدائنني التجاريني مع  6.546: م2016يناير  1 سعودي،مليون ريال  12.534: م2016

مليون ريال  3.784: م2016ديسمرب  31يون ريال سعودي )مل 6.872، مبل  م2017ديسمرب  31اجلهات احلكومية كما يف 

 سعودي(. مليون ريال  2.010: م2016يناير  1سعودي، 

 القروض إىل جهات ذات عالقة •

م2017ديسمبر  31 البيان ) آالف الرياالت ( م2016ديسمبر  31   م2016يناير  1    

 2,093 موظف  اإلدارة لكبار قروض 
 

9,903 
 

2,241 
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 التنفيذيني افآت و تعويضات أعضاء جملس اإلدارة وكبارمزايا و مك •

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

 ديسمرب: 31

 البيان )آالف الرياالت( م2017  م2016

 قصيرة األجل مزايا ومكافآت     103,948  92,691

 نهاية الخدمة مخصص إجازات ومكافأة 33,000  31,827
 

  املساهمة يف الناتج الوطين •

م 2017م وحتى نهاية العام 2000السعودية يف الناتج احمللي الوطين منذ عام  االتصاالتبل  إمجالي مساهمة شركة 

ولة من األرباح مليار ريال سعودي وميثل هذا املبل  الرسوم احلكومية املدفوعة للدولة ونصيب الد 152أكثر من 

 السنوية.

 واإلدارة التنفيذية( أعضاء جملس اإلدارةاالطراف ذات العالقة )مصا   •

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

 بهم.بأٍي ، أو ألي شخص ذي عالقة للماليةالتنفيذي 
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 ةسرتاتيجيالتوجهات اال –ج 
 رؤية اململكة  محلتهاالتوجهات الطموحة اليت  انطالقًا مناسرتاتيجيتها اجلديدة  أسست شركة االتصاالت السعودية

 وقد مت تدشني احلالية للشركة. الواعدة يف صناعة االتصاالت، و نقاط القوة والقدراتطورات الكبرية والت، 2030

من واليت تسعى إىل حتقيق النمو للشركة ، " التحدي" مسمىحتت  ت الثالث القادمةالشركة للسنوا اسرتاتيجية

 األساسية وتنميتها يف آن واحد. شركة المحاية أصول  مع األخذ باالعتباراألعمال  تنويعخالل 

 :(DARE)   " لشركة االتصاالت السعوديةالتحدي أركان اسرتاتيجية "

 قدرات التشغيليةالرقمي لل تحولال .1

تركز على فإن الشركة بشكل متزايد،  صناعة االتصاالت تشهدها ظل التوجهات والتحوالت الرقمية اليت  يف

الكفاءة على مستوى الشركة والتمكني الرقمي جلميع  لرفع درجةالداخلية  وإجراءاتهاالتحول الرقمي لعملياتها 

 العمالء. تعامالت

 تسريع أداء األصول األساسية .2

شركة تقديم خدمات الوستواصل عمالئها، وتقديم خدمات مبتكرة ومتطورة جلميع الشركة  تعزيز قاعدة أصول

ومتاشيا مع التزامها مبواصلة  .االتصاالت والرتفيه وخدمات تكنولوجيا املعلوماتمطورة تدمج ما بني رقمية 

لتوسع يف توصيل شبكات با شركةال ستقومودعم برنامج التحول الوطين يف اململكة العربية السعودية،  االستثمار

شركة تطوير ال، ستواصل ذات السياق. ويف اخلدماتمن  كبريةجمموعة مع تقديم ، (FTTHااللياف الضوئية )

وسيتم دعم كل ما سبق من يف سعيهم حنو الرقمنة، الكبرية  والشركاتة يحلكوما للجهاتقدراتها لتصبح شريكا 

 خطط تنفيذ حمددة.من خالل  ذ ويتم تنفي، وتصميم عالي كفاءةذو برنامج  خالل

 عاملية مبستوياتجتربة العمالء  إعادة تصميم معايري  .3

ثقافة  حيث أنشرائح. الميع جلتعزيز مكانتها التجارية من خالل تقديم جتربة متميزة للعمالء الشركة تعتزم 

  سط وشخصي.بشكل مب العمالءجتربة  رقمنةاليت تدعمها  املفاهيم"العميل أوال" جزءا ال يتجزأ من 

 التوسع الكبري يف السعة والنطاق  .4

اخلدمات ( 1:  خمتارة بعناية ركائزالنمو حول ثالثة يتمحور إىل حتقيق منو ذو قيمة عالية. وسالشركة ستسعى 

 .( الربط والبنية التحتية3  املنصات (2 الرقمية

صبح الشركة الرائدة يف لتمن قدراتها  ستعززشركة ال فإن، مع زيادة الفرص املوجهة إىل اخلدمات اليت يتم طرحها

الرقمية  املاليةواخلدمات  اإلعالمالرقمية اليت تركز على وسائل  اخلدماتومشال أفريقيا يف  األوسطمنطقة الشرق 

 لتعزيزالرقمية ات قوم بتوسيع منصات اخلدمتسوف ، وعالوة على ذلك الشاملة. املعلوماتوخدمات تكنولوجيا 

 . واألمن السيرباني  والبيانات الكبرية( IOTاألشياء )إنرتنت 
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 املوارد البشرية  – د
م على امتام جمموعة من املبادرات واملشاريع االسرتاتيجية 2017املوارد البشرية خالل العام وأنشطة تركزت أعمال 

الؤها وتساهم يف جعلها أكثر متحورًا حول عمالشركة، واليت ستساعدنا  على إحداث نقلة نوعية يف اعمال 

الشركة يف اعداد اسرتاتيجية لنشاط املوارد البشرية تدعم اسرتاتيجية . وبادرت الشركة وموظفيها على حدًا سواء

العمليات اليت تّنظم نشاط املوارد البشرية وإدخال أفضل املمارسات  رقمنهوتتكامل معها من خالل الرتكيز على 

 :عديد من الربامج و كان من ابرزهاالناجحة يف الشركات املتقدمة.  وقد مت إجناز ال

م مبا يتوافق مع التوجهات االسرتاتيجية للشركة من 2017مت العمل على وضع خطط توظيف للعام املالي  •

خالل ضخ دماء جديدة يف الشركة و وذلك لغرض رفع نسبة السعودة من جهة وخفض متوسط اعمار  

 لى النحو التالي:املوظفني من جهة أخرى وكانت خمرجات هذ  العمليات ع

 .م2017%( يف نهاية 90.04م لتصبح )2016%( يف نهاية 89.63رفع نسبة السعودة يف الشركة من ) -

م لتصبح خالل دورة كاملة  2016( يف نهاية 41.2ختفيض متوسط أعمار املوظفني يف الشركة من ) -

 ى على املدى املنظور.م ويتوقع ان يتم ختفيض متوسط العمر اىل مستويات ادن2017( يف نهاية 41.0)

 الوطنيةبرنامج توظيف القوى العاملة  •

توظيف شباب وشابات سعوديني يف خمتلف قطاعات العمل وفتح فرص وظيفية هلم للتقدم رأسيا داخل املسارات 

 الوظيفية وبرامج التطوير )برنامج واعد وبرنامج خبري ( على النحو التالي :

 .شاب سعودي 438توظيف  -

  .سعودية شابة 66توظيف  -

  برامج قروض املوظفني   •

بناء على ما مت اعتماد  من جلنة الرتشيحات واملكافآت مت إطالق برنامج القروض السكنية بشكله اجلديد واستفاد 

 .موظفًا 209موظف، كما مت تقديم برنامج قروض السيارات واستفاد منه  487من الربنامج عدد 

 تستاهل(تطوير وحتسني برنامج عمولة املبيعات ) •

من واقع املمارسة والتطبيق على األرض مت رصد جوانب التحسني والتطوير يف برنامج العموالت )تستأهل( واملكون 

األمر الذي سينعكس إجيابا على رفع معدالت اإلنتاجية ، من برامج فرعيه عوضا عن الربنامج الوحيد يف السابق

 . واألداء رضى العميل الداخلي و خيدم أهداف الشركة

 سياسات املوارد البشرية •

إجراء مراجعة شاملة للسياسات احلالية اليت حتكم وتنظم نشاط املوارد البشرية يف الشركة، آخذين بعني مت 

االعتبار مصلحة املوظف والشركة يف آٍن واحد، حيث مت رصد جوانب وجماالت تطوير تلك السياسات من واقع 
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ال سياسات جديدة  لضبط وتنظيم العالقة بني الشركة واملوظفني، هادفني املمارسة والتطبيق على أرض الواقع وإدخ

 بذلك إىل إجياد بيئة عمل حاضنة للكفاءات . وعلى وجه اخلصوص ما يلي:

 .استحداث سياسة جديدة للخرجني اجلدد -

 .استحدث سياسة العمل عن بعد -

 .استحداث سياسة صندوق مكافآت موظفي املبيعات -

   .تكريم املوظفنيحتديث سياسة التفوق و -

 .حتديث سياسة التوظيف الداخلي واخلارجي -

 .حتديث سياسة تقييم الوظائف -

 .حتديث سياسة تستاهل -

  .حتديث سياسة إدارة األداء -

 .حتديث سياسة املكافأة السنوية -

 .حتديث سياسة القرض السكين -

  إنشاء وهيكلة اكادميية شركة االتصاالت السعودية •

دميية لالتصاالت بأهداف طموحة وخطط احرتافية جلعلها رافدًا وطنيًا أساسيًا لتطوير إنشاء أكابادرت الشركة ب

. ومت اعداد تّصور تنظيمي ميّكن االكادميية من حتقيق رسالتها العربية السعودية صناعة االتصاالت يف اململكة

 وأهدافها املنشودة وعلى وجه اخلصوص:

 ري لتحقيق اسرتاتيجية الشركة.تعزيز اإلمكانات والقدرات لرأس املال البش -

 حتسني املستوى العام ألداء الشركة ورفع مستوى الفعالية والكفاءة واإلنتاجية. -

 استحداث قطاع التطوير املؤسسي  •

يف ضوء التوجهات االسرتاتيجية املستقبلية لإلدارة العليا واسرتاتيجية النمو اجلديدة للشركة مت استحداث قطاع 

 أنشطة ذلك يف مبا اسرتاتيجية النمو لتنفيذ املبذولة اجلهود وتنسيق وىل مسؤولية توحيدالتطوير املؤسسي ليت

 واالستحواذ. والعمل جاٍر على وضع التصور التنظيمي املالئم هلذا القطاع. االندماج

 إعادة هيكلة قطاع النواقل واملشغلني •

وقياسه باألبعاد اجلديدة ، ل واملشغلنيلشركة بدراسة وتقييم الواقع التنظيمي القائم لقطاع النواقاقامت 

واملتمثلة بالتوسع والنمو يف تقديم خدماتها على املستوى اإلقليمي والدولي. ومت تصميم ، السرتاتيجية الشركة

تصور هيكلي ميّكن القطاع من أن يكون أكثر متحورًا حول العمالء وتأسيس أسلوب وطريقة خمتلقة للتعامل مع 

 القطاع.شرائح العمالء هلذا 
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 استكمال متطلبات املرحلة الثانية إلعادة هيكلة وحدة التقنية والعمليات •

مت استكمال اعادة هيكلة قطاع التقنية والعمليات مبا خيدم التوجهات املستقبلية هلذا القطاع بشكل ميكن معه 

مات التنظيمية الداخلية حماكاة املمارسات العاملية يف صناعة االتصاالت وتقنية املعلومات. ومت هيكلة التقسي

الرئيسة على ) املستوى الثاني والثالث ( يف وحدة التقنية والعمليات مبا خيدم التوجهات االسرتاتيجية ملشروع 

التحول وميّكن الشركة من تلبية متطلبات قطاعات االعمال بالفعالية واجلودة املطلوبتني األمر الذي سينعكس 

 ل. إجيابيًا على حتسني جتربة العمي

 الرعايات الرياضية  – هـ
م ريادتها يف جمال الرعايات الرياضية واحملتوى الرياضي من خالل أكرب 2017واصلت شركة االتصاالت السعودية يف عام 

 . جاء ذلك عرب رعاياتها الرياضية املتنوعة حمليًا ودوليًا. "دوري بلس"منصة رقمية للمحتوى الرياضي يف املنطقة 

 لي: على الصعيد احمل

 رعاية االحتاد السعودي العربي لكرة القدم. •
 رعاية رابطة دوري احملرتفني السعودي. •
 رعاية مسابقة كأس خادم احلرمني الشريفني.  •
 رعاية مسابقة كأس ولي العهد.  •
 سنة. 14حتت  STCدوري  •

 رعاية جلنة احلكام باالحتاد العربي السعودي لكرة القدم. •
 رعاية املنتخبات السعودية. •
 . MBC PROمتمثلة بقنواتها الرياضية  MBCاقية اسرتاتيجية مع جمموعة اتف •

 على الصعيد الدولي: 
 رعاية نادي ريال مدريد االسباني. •
 رعاية نادي مانشسرت يونايتد اإلجنليزي.  •

 خادم احلرمنيملسابقة كأس خادم احلرمني الشريفني احمللية اهتماما كبريًا من قبل  الكؤوسبطوالت وحتظى 

  .س مسو أالشريفني وأيضا من ولي العهد السعودي ملسابقة ك

ملموسا يف دعم رياضة الوطن حيث متكنت املنتخبات السعودية من الوصول ألكرب ووكان للشركة دورا كبريا 

منتخب واحملافل العاملية، حيث متكن املنتخب السعودي األول لكرة القدم من التأهل لبطولة كاس العامل يف روسيا. 

 لشباب من الوصول لبطولة كأس العامل للشباب يف كوريا اجلنوبية. ا
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واستمر متيز شركة االتصاالت السعودية بتمكنها من احلصول على جائزتني ذهبيتني على مستوى الشرق االوسط 

 م كأفضل حدث رياضي للناشئني "عيش التحدي" وجائزة أفضل راعي رياضي. 2017خالل عام 

. حيث رعت الشركة مج تطوير األجيال السعودية الناشئة واملوهوبة يف جمال كرة القدمبرنا هو "عيش التحدي"

ناشئ  4000بالتعاون مع االحتاد السعودي لكرة القدم دوري كرة قدم يستهدف فئة الرباعم مبشاركة مايزيد عن 

انشسرت يونايتد خالل ألكادميييت ريال مدريد ومالعبًا  40ابتعثت الشركة على مستوى مجيع مناطق اململكة. و

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

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

 

 املسؤولية االجتماعية –و 

ؤولية االجتماعية وفق حماور خطتها االسرتاتيجية اجلديدة يف هذا اجملال واليت تعمل الشركة على حتقيق املس

 تتمحور حول:

 .متكني التقنية -

 .الشبابمتكني  -

 .املرأةمتكني  -

 .االستثمار االجتماعي -

 متكني التقنية

مان األ لربنامج املشاريع الرائدة( والذي يعد أحد خط مساندة الطفل) تقديم الدعم الفين الالزم لربنامج •

من العنف واملشاكل األسرية، األطفال يهدف اىل محاية والذي ، االسري الوطين خلدمة الطفولة باململكة

تقديم خدمات االستشارات اجملانية لألطفال واليافعني عرب  توعية اجملتمع وتثقيفه يف جمال حقوق الطفل،و

قناة تواصل سهلة وميسرة للمستفيدين من ، وتعمل الشركة على متكني الربنامج من التقنية ليكون 18دون سن 

 خدمات اخلط .

اجناز باململكة لتمكينها من خدمة رقم التربع املخصصة لتربعات العمالء للجمعيات اخلريية الشركة تقدم  •

 مجعية. 236، حتى وصل عددها  والقيام بواجبها جتا  جمتمعهاومبادراتها براجمها 

 متكني الشباب

بالتعاون مع وزارة البرتول والثروة املعدنية واملؤسسة ، معهد ريادة األعمال الوطينساهمت الشركة يف تأسيس  •

العامة للتدريب التقين واملهين، ويعترب مركز وطين غري رحبي متخصص يف مساعدة الراغبني يف ممارسة العمل 

 مشروعا. 8.123وقد أمثر عن افتتاح أكثر من  احلر وأصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة من اجلنسني
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رعاية املبادرات وبهدف تأسيس جمتمع تقين فعَّال ( مسك اخلريية)التعاون مع مؤسسة األمري حممد بن سلمان   •

اإلبداعية وتعزيز وتطوير املهارات التعليمية والتقنية واإلعالمية والثقافية جليل الشباب السعودي يف خمتلف 

 .جماالت املعرفة

لمساعدة يف لتقديم أفضل اخلدمات واالستشارات واحللول التقنية واألعمال متكني رواد تعمل الشركة على  •

شركة  18(، ووصل عدد الشركات اليت مت اطالقها InspireU) برنامجعرب حاضنة  ختيار املشاريع احملتضنةا

 ناشئة.

لصغرية اهليئة العامة للمنشآت اله، والذي تنظمه كشريك اسرتاتيجي ( بالرياض 2017بيبان )ملتقى دعم  •

متكني املنشآت القائمة بالنمو والتوسع من ، وتنافسيةاقتصادية جذابة وخلق بيئة بهدف واملتوسطة )منشآت( 

 .2030رؤية اململكة متاشيا مع  خالل توفري احللول التقنية والدعم املادي واملعنوي

، التابع لوزارة العمل اضقيم مبركز طويق للتنمية األسرية بالريأفعالية )املستثمرة الصغرية( الذي دعم  •

 ة وفئة األطفال والشباب من االنتاج واالستثمار وعرض منتجاتهم.ألسروالتنمية االجتماعيةـ لتمكني ا

 متكني املرأة

واملدينة املنورة لتمكني املرأة من العمل واالنتاج يف  املنطقة الشرقية كل من سر املنتجة يفرض األادعم مع •

 جمتمع حيوي وفعال.

 ار االجتماعياالستثم

حيث استفاد بالتعاون مع وزارة الصحة وموزعة على مناطق اململكة، مليون ريال  100مركز صحي بتكلفة  22بناء  •

 . مليون مراجع 3اكثر من  امنه

مليون ريال ،  50يف الرياض بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض، مببل  ( واحات امللك سلمان للعلوم) مشروع دعم •

 هتمام بالعلوم والتطبيقات التقنية.لالاىل تقديم الربامج العلمية ومتكني الشباب واألطفال  ويهدف إنشاؤها

مليون ريال،  5احلضاري( بالرياض مببل   والرتاث للثقافة عبدالعزيز بن سلمان )امللك املساهمة يف إنشاء مركز •

احتفاء أهالي منطقة الرياض بتولي ليكون منارة للعلم واملعرفة يف العاصمة الرياض، ومشاركة من الشركة يف 

 خادم احلرمني الشرفني امللك سلمان آل سعود مقاليد احلكم يف البالد .

، انطالقًا من التزامهما املشرتك بإثراء اجملتمع اخلريية( مؤسسة امللك خالدمع ) شراكة اسرتاتيجيةعقد  •

ها عرب االستفادة من تعظيم أثرا الشركة مع اليت تطلقهزيادة فعالّية برامج املسؤولية االجتماعية وذلك بهدف 

 .أساليب مبتكرة من خالل  ختطيط وتنظيم برامج تنموية تفيد اجملتمعخربات مؤسسة امللك خالد اخلريية يف 
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لتحقيق تنمية مستدامة االستثماري واخلريي )خري مكة(  يف مكة املكرمة دعم مشروع مجعية األطفال املعوقني •

برج عمالء شركة االتصاالت )ناء لب 5050التربع للرقم عائد رسائل ، بتوجيه راتهالربامج اجلمعية ومباد

 طابقا. 12واملكون من  (السعودية

مع اجلمعيات واملؤسسات اخلريية من خالل تفعيل الشراكات اجملتمعية ( لمسئوليتنا تواصل)اطالق برنامج  •

ة يف مدن اململكة املختلفة مع اتاحة الفرصة فعالية )حياكم يف حيكم( واملقامة يف عدد من احلدائق العام

 للجهات اخلريية لعرض مشاريعها ومبادراتها اخلريية للجمهور.

دعم )مركز امللك فهد ألورام األطفال( التابع ملستشفى امللك فيصل التخصصي بالرياض، عرب رعاية مشروع  •

 ركز .صاالت الرتفيه والتعليم املخصصة لألطفال املستفيدين من خدمات امل

ويشارك فيها أبناء  (بناء) مجعية رعاية االيتام باملنطقة الشرقيةم( واليت أطلقتها 2017صيف بناء  دعم )قافلة •

، وتهدف "مساندتهم واجب عليناتنطلق من الدمام اىل احلد اجلنوبي وحتمل شعار "اليت اجلمعية من األيتام و

 ي من اململكة .بمحل رسالة وفاء وعرفان ألبطالنا يف احلد اجلنوإىل 

املوظف )لقيم الشركة واملتمثلة يف ، داخل مقر الشركة بالرياض، وذلك تأكيدا 2017االتصاالت  اقامة ماراثون •

 واحد( وبهدف نشر الثقافة الصحية السليمة والدعوة ملمارسة الرياضة بانتظام.  STCفريق) و (أواًل

يف عدد من مناطق  (دية اخلريية ملرض الزهاميراجلمعية السعو)الذي تنظمه و الثالث( رفقة) مشروعدعم  •

 ا من مرضى الزهامير.تعمل باألقمار الصناعية لتحديد موقع مستخدميهساعة يد  100، بهدف تقديم  اململكة

 مناطق اململكة . الرئيسي وعدد من يف املركز بالدم التربع اقامة الكثري من محالت •

الربوستات بالتعاون مع مستشفى امللك فيصل التخصصي  نسرطا عن املبكر التوعية والكشف رعاية محلة •

 بالرياض.

مجعية بنيان اخلريية النسائية للتنمية والذي تنظمه  يف تطوير األحياء العشوائية التكاملية رعاية ملتقى •

دورها االجتماعي واإلنساني املساند للجمعيات ، ويأتي هذا الدعم تأكيدا من الشركة على  األسرية بالرياض

 ملتخصصة بهذا اجملال.ا

بالتعاون مع ( مسايل)قطاف عرب مبادرة يف يوم ترفيهي مفتوح  (نسانإمجعية طفل من ) 100افة أكثر من تضاس •

( وحلويات أنوش ماكدونالدزمطاعم جمموعة احلكري الرتفيهية سباركيز، مكتبة جرير و) شركاء الربنامج

ويف نهاية اليوم املفتوح يات اليت يقدمها شركاء الربنامج، خالل هذا اليوم بكافة الفعاليث أستمتع األطفال ح

 جمموعة من الكتب والقصص اهلادفة لتنمية مداركهم مبا يتوافق مع فئاتهم العمرية. اهداؤهممت 

 اطالق محالت يف قنوات التواصل االجتماعي للشركة بهدف التوعية والتثقيف اجملتمعي يف االيام العاملية: •

 .نسانيةاليوم العاملي لإل -

 .اليوم العربي لليتيم -
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  .اليوم العاملي للتوحد -

  .اليوم العاملي للكلى -

  .اليوم العاملي للسكر -

  .لدفاع املدنيلاليوم العاملي  -

 اليوم العاملي للتأتأة. -

  اليوم العاملي لإلعاقة.  -

 .اليوم العاملي للتطوع -

ساهمة الفاعلة يف من املكني موظفي الشركة م، لتمع اليوم العاملي للتطوع اتزامن( متطوع 1000اطالق )محلة  •

، عرب االستفادة وصول بعدد املتطوعني إىل مليون متطوعادفة للاهل 2030، انسجام مع رؤية اململكة  خدمة اجملتمع

يف خمتلف اجملاالت تؤهلهم لإلبداع وخلق قيمة  الشركة  اخلربات واملعارف واملهارات اليت ميلكها موظفي من 

 ديد من جماالت التطوع عرب مؤسسات متخصصة يف العمل اخلريي واإلنسانيمضافة يف الع

على ناديًا  15العب ميثلون  300 شارك فيها أكثر منو بالرياض لبطولة الباراملبية السعودية األوىلرعاية ا •

وذلك خمتلفة حققوا خالهلا العديد من االجنازات واملراكز املتقدمة. ألعاب  8 تنافسوا يف ململكةمستوى ا

 وبالذات رياضة ذوي اإلعاقة. وتطوير كافة األنشطة الرياضية على دورها يف دعمالشركة تأكيدا من 

أمانة مدينة الرياض، وهو عبارة عن للمرة الثانية والذي ينظمه  الشارع الثقايف الرياضمهرجان فعاليات رعاية  •

وتقام فن والرسم والنحت والعروض الشعبية، يضم بني طياته أنواع الثقافة والقراءة وال ثقايف متنوعبرنامج 

 فعالياته يف منطقة مفتوحة يرتادها مجيع فئات اجملتمع .
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  خدمة حجاج بيت اهلل احلرام -ز 

حيث رفعت ، منها بشرف خدمتهم إميانًا هـ،1438يف حج عام  جهودها خلدمة ضيوف الرمحنكثفت الشركة، من 

املئات من احملطات  عرب توفري وال يف مكة املكرمة واملشاعر املقدسة واملدينة املنورة،الطاقة االستيعابية لشبكات اجل

الداعمة للجيل الثاني كون التغطية يف تلك املواقع املهمة وفق أعلى املستويات، القاعدية الثابتة واملتحركة لت

مقارنة % 15ألبراج اجليل الرابع  ، حيث ارتفعت نسبة التغطية على اجليل الرابع بشكل أكربوالثالث مع تركيز 

الطلب املتزايد خلدمات خصوصًا مع االعتماد الكبري للشركة على اجليل الرابع، وذلك لتلبية  العام املاضي،ب

يف املناطق احمليطة باحلرم والسعات يف املناطق ذات الكثافة  وحتديث الشبكةتوسعة مع مواصلة البيانات املتنقلة، 

تغطية  الشركة كما وفرت. التوسعات الكربى يف احلرم املكي الشريفمع  يتوافقة الشبكة مبا لتعزيز قو البشرية،

 .حلول ذكيةعرب األنفاق احمليطة مبنطقة احلرم  شاملة جلميع

 األليافكة املكرمة اىل مب% من الشبكة النحاسية 92حتويل 

ة متحركة لدعم التغطية وزيادة السعات يف عرب 67 عدد الشركةتأمني  ومن األرقام املهمة ملوسم احلج املنصرم،

هـ، كما 1437% مقارنة مبوسم حج عام 18، بزيادة املشاعر املقدسة ومداخل مكة املكرمة ويف مواقع ونقاط فرز احلجاج

واكب موسم هـ. و1437% مقارنة مبوسم حج عام 52ارتفع عدد عمالء التجوال الدولي من خمتلف دول العامل بنسبة 

سهم يف زيادة أمما ، % من الشبكة األرضية النحاسية يف مكة املكرمة اىل شبكة األلياف البصرية92حتويل  هـ1438ج احل

عمال من األكم  163تنفيذ ذا التقدم مثرة هل. وكان حركة نقل البيانات واملعلومات بسرعات قياسية وسعات عالية

% مقارنة 25الدوائر الدولية يف املقاسم الدولية بنسبة  هـ، ومت زيادة1438كم أعمال فايرب خالل عام  173و يدانية،امل

 250هـ، ووصل عدد العمالء املستخدمني لشبكات الشركة يف وقفة يوم عرفة أكثر من مليون و1437مبوسم حج عام 

هـ، وسجلت حركة املكاملات الصوتية لليوم نفسه زيادة بنسبة 1437% مقارنة مبوسم حج عام 27ألف عميل، وبزيادة 

15 .% 

العاملني على ، األمر الذي سهل اتصاالت احلجاج أكرب شبكة بيانات يف مناطق احلج واملشاعربورغم انفراد الشركة 

فاي  فاي إضافية يف منطقة احلرم املكي وتوسعة الواي مت نشر شبكة ونقاط واي ، إال أنهخدمتهم من قطاعات الدولة

 هـ.  1437عام  مقارنة مبوسم حج% 206 املشاعر املقدسة بزيادةب

 لبياناتااستخدام يف بلغت نسبة الزيادة أرقامًا قياسيًة يف أيام احلج يف حركة البيانات، حيث  ةسجلت الشركو

% 67والقطاع اخلاص، حيث زادت بنسبة  ةعلى خدمتهم من مجيع اجلهات احلكومي نلضيوف الرمحن والقائمو

أكرب عالية خلدمة ضيوف الرمحن، فهي تستحوذ على هـ، ومتلك الشركة قدرات 1437مقارنة مبوسم حج عام 

وشراكات اسرتاتيجية مع أفضل النواقل  املرتبطة باتفاقياتعلوماتية يف املنطقة وامل صوتيةالدولية البوابات ال

 واملشغلني يف العامل وترتبط بعدد كبري من الكوابل البحرية. 
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 اخلدمات البيعية يف احلج 

احلــرم منطقـة  تعمــل علـى مــدار السـاعة لتغطيــة   ، خــدمات عمـالء منصــة بيـع و  30 هــ 1438ج وفـرت الشــركة ملوسـم احلــ  

باإلضــافة اىل  وتــوفر خــدمات يف الفنــادق الكـربى باملنطقــة املركزيــة حســب اتفاقيــات مـع بعثــات حجــاج اخلــارج،   املكـي، 

بيــع موظــف  1.500 كثــر مــنأ ريإضــافة اىل تــوف للمشــاعر "منــى وعرفــات ومزدلفــة".منفــذ بيعــي  336 أكثــر مــن تــوفري

باحلج دمة ضيوف الرمحن والقطاعات العاملة خل موظفًا 2.574كما جندت الشركة املشاعر املقدسة.  لتغطيةراجل 

 يف مكة الكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة.

مركـز  ز ودعـم  ومن أبرز اخلدمات اليت قدمت للجهات العاملة يف خدمة احلجاج، ما قدم لوزارة الداخلية ممثلة بتعزيـ 

ليـاف البصـرية، وإعـادة توجيـه     سـارات خمتلفـة مـن األ   مبحيـث مت ربطـه   ، يف مكـة املكرمـة   911عمليات الطوارئ اجلديـد  

خلدمـة ضـيوف الـرمحن واملعتمـرين وكـل زوار      احلركة إليه وبرجمتها آليا على الـرقم املوحـد الـذي دشـنته الداخليـة      

ويف سـاعة.   24نة مـن منسـوبي الشـركة خمصصـني للمركـز علـى مـدار        وأهالي منطقة مكة املكرمة، وتوفري فنيي صـيا 

جليـل  عـرب ا % 42 هــ 1438ج احلـ جراها عمـالء الشـركة خـالل موسـم     أاملدينة املنورة ارتفع حجم احلركة الصوتية اليت 

 هـ.1437% مقارنة مبوسم حج عام 34% عرب اجليل الرابع، يف حني منت حركة البيانات 59والثالث 
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 ثانيًا : جملس إدارة الشركة 
 واإلدارة التنفيذية وتصنيف أعضائهجملس اإلدارة وجلانه تكوين  •

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

ــد      ــة، وقـ ــوق املاليـ ــة السـ ــن هيئـ ــادرة مـ ــركات الصـ ــب الشـ ــام انتخـ ــس إدارة جم 2015يف عـ ــدورة جملـ ــد للـ ــةال ديـ يف  سادسـ

يف دورتـه   قائمـة بأمسـاء أعضـاء جملـس إدارة الشـركة      ةول التاليااجلدوتبني ، ميالدية م وملدة ثالث سنوات28/4/2015

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

 وخارجها وسريهم الذاتية.

 أعضاء جملس اإلدارة وجلانه وتصنيف عضويتهم

 

الوظیفة  الخبرات العملیة المؤھالت العلمیة العضویة االسم م
تصنیف  الوظیفة السابقة الحالیة 

 العضویة

 رئیس المجلس  • الدكتور/ عبدهللا بن حسن العبدالقادر ۱
 رئیس اللجنة التنفیذیة •

جامعة كولورادو من عمال ألإدارة ا دكتوراه
 مریكیةالیات المتحدة األبالو

بجامعة الملك فھد للبترول عضو ھیئة التدریس 
 والمعادن

خبیر ومستشار 
 إدارة وحوكمة

أستاذ جامعي بجامعة 
الملك فھد للبترول 

 والمعادن
عضو مجلس ھیئة 

 السوق المالیة

غیر 
تنفیذي/غیر 

 مستقل

 األستاذ/ طھ بن عبدهللا القویال ۲
 نائب رئیس المجلس •
 االستثماررئیس لجنة  •
 لجنة الترشیحات والمكافآت •

 بكالوریوس علم الكمبیوتر جامعة الملك فھد
 خبرة في المجال المصرفي واألعمال المالیة للبترول والمعادن.

رئیس مجلس 
إدارة شركة 
  درایة المالیة

 

رئیس مجلس إدارة بنك 
  الجزیرة

 

غیر 
تنفیذي/غیر 

 مستقل

 الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي ۳

 عضو المجلس  •
رئیس لجنة الحوكمة والمخاطر  •

 وااللتزام
 لجنة المراجعة •

من جامعة  عمالدارة األإدكتوراه الفلسفة في 
 أریزونا بالوالیات المتحدة األمریكیة
 ماجستیر المحاسبة من جامعة أریزونا

 عضو ھیئة التدریس جامعة الملك سعود
 االستشارات المالیة واإلداریة

 

رئیس مكتب 
ب ألأللبـا

لالستشارات 
المالیة 

 واإلداریة 
 

 -عضو ھیئة التدریس 
كلیة  -قسم المحاسبة

العلوم اإلداریة بجامعة 
  الملك سعود

 

غیر 
تنفیذي/غیر 

 مستقل

 عمر بن محمد التركي األستاذ/ ٤
 عضو المجلس  •
 لجنة الترشیحات والمكافآت •
 اللجنة التنفیذیة •

 دارة عامةإماجستیر 
 

والمیزانیات  مشتریاتالعقود والخبرة في مجال 
 داریةوالخدمات المشتركة والشؤون المالیة واإل

مستشار 
 -متعاون

 المراسم الملكیة
 

مستشار إداري بوزارة 
االتصاالت وتقنیة 

 المعلومات
 

غیر 
تنفیذي/غیر 

 مستقل

معالي األستاذ/ محمد بن طـالل  ٥
 النحاس

 عضو المجلس  •
المجال المصرفي وتطویر األعمال ي خبرة ف بكالوریوس المحاسبة لجنة االستثمار •

 واإلدارة

محافظ 
المؤسسة العامة 

  للتقاعد
 

مدیر شبكة الفروع 
 بمصرف اإلنماء 

 

غیر 
تنفيذي/غیر 

 مستقل

 عبد العزیز بن ھبدان الھبدان / األستإلذ ٦
 عضو المجلس  •
 رئیس لجنة المراجعة •
 لجنة االستثمار •

 .مة للتأمینات االجتماعیةالمؤسسة العاعمل في  ماجستیر العلوم اإلداریة

متقاعد من 
المؤسسة العامة 

للتأمینات 
 االجتماعیة 

 

اعد المحافظ للشؤون مس
التأمینیة بالمؤسسة 
العامة للتأمینات 

 االجتماعیة 
 

غیر 
تنفیذي/غیر 

 مستقل

 / صالح بن علي العذلاألستاذ  ۷
 عضو المجلس  •
 لجنة الترشیحات والمكافآت •
 لجنة االستثمار •

 علم اجتماع وفلسفھ. بكالوریوس
 دبلوم عالي في اإلدارة من جامعة ھارفارد

  بالوالیات المتحدة األمریكية.
 تدریب مكثف على اإلدارة المتقدمة ببنك 

 مانھاتن ) نیویورك  ( تشیز 

كنائب للمدیر  صندوق التنمیة الصناعيعمل في 
 متقاعد العام

مساعد مدیر عام 
صندوق التنمیة 

 الصناعیة السعودي 
 

 مستقل

 مازي األستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزیز ۸
 عضو المجلس  •
 لجنة الستثمار •
 لجنة التنفیذیة •

 جامعة بورتالند ستیتمن  ماجستیر ریاضیات
 بالوالیات المتحدة األمریكیة
دورات تدریبیة متقدمة 

IBM,EDS,Informatics 
دورات تنفیذیة من 

IMD,Harverd,Wharton 

 واالتصاالت اتفي مجال تقنیة المعلومخبرة 
 والشبكات واالستثمار التقني

العضو المنتدب 
في شركة 

االستثمارات 
  التقنیة
 

أعمال حرة في مجال 
 تقنیة المعلومات
 واالتصاالت

 مستقل

إبراھیم بن عبدالرحمن  الدكتور/ ۹
 القاضي

 عضو المجلس  •
رئیس لجنة الترشیحات  •

 والمكافآت
 اللجنة التنفیذیة •
 لجنة الحوكمة والمخاطر •

 وااللتزام

من جامعة  دكتوراه في الھندسة الكھربائیة
 ةستانفورد بالوالیات المتحدة األمریكی

 

 أستاذ ھندسة االتصاالت بجامعة الملك سعود
االتصاالت والمعلوماتیة والتخطيط خبرة في مجال 

من المعلومات أدارة المخاطر وإاالستراتیجي و
 .ثار االقتصادیة واالجتماعیة للتقنیةوآلآل

 

 مستشار حر

كبیر المستشارین في 
ھیئة االتصاالت وتقنیة 

 المعلومات
 

 مستقل
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 أعضاء جلان جملس اإلدارة اخلارجيني

 

 أعضاء اإلدارة التنفيذية

 

 

تصنیف  الوظیفة السابقة الوظیفة الحالیة  الخبرات العملیة المؤھالت العلمیة العضویة االسم م
 العضویة

 / یحیى بن علي الجبر الدكتور ۱
لجنة المراجعة (عضو  •

رجی)  خا
 

 عضو ھیئة التدریس دكتوراه في المحاسبة
 جامعة الملك سعود

أستاذ مشارك في قسم 
المحاسبة في جامعة الملك 

 سعود

نائباً لألمین العام للھیئة 
 السعودیة للمحاسبین القانونیین

عضو 
 خارجي

  خالد بن محمد الخویطر / األستاأل ۲
لجنة المراجعة (عضو  •

 خارجي)
 

لرئیس المالي شركة االلكترونیات ا بكالوریوس في المحاسبة
 المتقدمة المحدودة

الرئیس التنفیذي شركة 
 اإللكترونیات المتقدمة 

النائب األعلى للرئیس ورئیس 
بشركة اإلدارة المالیة 

 اإللكترونیات المتقدمة

عضو 
 خارجي

 الدكتور/ خالد بن داود الفداغ ۳
 لجنة المراجعة •

 (عضو خارجي)
 

 كانيكيةدكتوراه في الھندسة المی
فنیة واداریة في مجال خبرة 

قیق في شركة ارامكو  التد
 السعودیة

عضو  المدقق العام ألرامكو متقاعد من أرامكو السعودیة
 خارجي

لجنة الحوكمة والمخاطر  • األستاذ /عبد هللا بن ابراھیم الھویش ٤
 وااللتزام ( عضو خارجي)

بكالوریوس اقتصاد من جامعة 
 الملك عبدالعزیز

المجال المصرفي  فيخبرة 
 واألعمال المالیة

عضو مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب لشرالال المالك العالمیة 

 للتمویل العقاري
عضو  أعمال مصرفیة ومالیة

 خارجي

األستاذ / بكر بن عبد اللطيف  ٥
 الھبوب

لجنة الحوكمة والمخاطر  •
رجی)  وااللتزام ( عضو خا

 ماجستیر في الفقھ المقارن •
شركات ماجستیر قانون ال •

 والتجارة اإللكترونیة

فی مجال المحاماة  خبرة 
 الالالستشارات القانونیة

األألین العام للھیئة السعودیة 
 ۲۰۱٦للمحامین 

عضو  محام ومستشار قانوني
 خارجي

 الشركة الوظیفة السابقة (االتصاالت السعودیة)الوظیفة الحالیة  المؤھالت العلمیة االسم م
 االتصاالت السعودیة نائب أعلى لرئیس المجموعة للتقنیة والعملیات الرئیس التنفیذي لمجموعة االتصاالت السعودیة دكتوراة ھندسة اتصاالت خالد بن حسین البیاري د. • ۱
 فوداون تھالكیة العالمیة بشركة فودافونسدارة المنتجات االإمدیر  النائب األعلى للرئیس لوحدة المستھلك دارة اعمالإماجستیر  ارردیس اوزیر أ. شنك • ۲
 سیسكو الرئیس التنفيذي لشركة سیسكو النائب األعلى للرئیس لوحدة األعمال دكتوراة ھندسة حاسب د. طارق بن محمد عنایة • ۳
 وبایليم رئیس العملیات بشركة موبایلي الرئیس التنفیذي للعمليات ھندسة كھرباء بكالوریوس م. ناصر بن سلیمان الناصر • ٤
 االتصاالت السعودیة نائب الرئیس لقطاع المالیة للمالیة الرئیس التنفیذي ماجستیر محاسبة أ. أمین بن فھد الشدي • ٥
 عودیةاالتصاالت الس نائب الرئیس لوحدة النواقل والمشغلین نائب الرئیس لقطاع الحوكمة والشؤون التنظیمیة دكتوراة ھندسة اتصاالت د. حمود بن محمد القصیر • ٦
 NUPCO NUPCOالرئیس التنفیذي لشركة  نائب الرئیس لقطاع المشتریات وخدمات الدعم نظم معلومات بكالوریس .. عماد بن عودة العودة • ۷
ی لشركة تلیستار نائب الرئیس لقطاع الشؤوال الالستراتیجیة دكتوراة فیزیاء د. غریغ رولي • ۸  تلیستار الرئیس التنفیذ
یم. عبهللاهللا عبدالرح • ۹  االتصاالت السعودیة مدیر عام ادارة تصمیم الشبكات نائب الرئیس لقطاع الشبكة ریوس ھندسة كھرباءوبكال من الزمام
 موبایلي رئیس عملیات التقنیة بموبایلي نائب الرئیس لقطاع التشغیل ھندسة حاسبوریوس بكال .. ھیثم بن محمد الفرج • ۱۰

ھندسة وس وریبكال عبدالرحمن الكنھلبن ولید أ.  • ۱۱
 االتصاالت السعودیة مدیر عام المبیعات المباشرة نائب الرئیس لقطاع المبیعات میكانیكیة

 االتصاالت السعودیة مدیر عاأل ألألنظمة لتقنیة المعلومات نائب الرئیس لقطاع التقنیة ماجستیر حاسب آلي محسن العوینيبن عبدهللا أ.  • ۱۲
 فیفا الكویت ( فیفا الكویت ) رئیس العملیات المالیة نائب الرئیس لقطاع المراقبة والتقاریر المالیة یوس محاسبةورالبك عبال هللادقطعيبن عبدالعزیز ..  • ۱۳
 االتصاالت السعودیة مدیر عام حلول خدمات الشبكة نائب الرئیس للعملیات التشغیلیة ماجستیر حاسب آلي م .محمد بن عبدالعزيز الحقباني • ۱٤
ب آليبكالوریوس  د معوضأ. ریاض بن سعی • ۱٥  سیسكو سیستم المدیر االقلیمی ألألول لشركة سیسكو سیستم نائب الرئیس للمبيعات الحكومیة والشركات حاس
 االتصاالت السعودیة مدیر عام تجارب العمالء نائب الرئیس لمراكز العنایة بالعمالء نظم معلومات بكالوریوس حمدان العنزيبن أ. ریاض  • ۱٦
ینف آ..  • ۱۷  االتصاالت السعودیة مدیر عام مبیعات قطاع األعمال عمالنائب الرئیس لقطاع مبیعات الشركات بوحدة األ ماجستیر اتصاالت بن أحمد أبانم
 عودیةاالتصاالت الس مدیر عام التشغیل وآداء العملیات الدولیة نائب الرئیس لعملیات االستثمار ماجستیر ادارة اعمال ھویج الیاميبن معی .مض  • ۱۸
یأم.  • ۱۹  االتصاالت السعودیة مدیر عام تخطیط الموارد البشریة والتطویر التنظیمي نائب الرئیس لقطاع الموارد البشریة ھندسة نظموریوس بكال حمد بن مسفر الغامد
 سیسكو رئیس التنفيذي لشركة سیسكوال نائب قطاع تنفیذ االستراتیجیة والشؤون التنفیذیة ماجستیر ادارة اعمال م .محمد بن عبالعب هللادادي • ۲۰
 حلول المتقدمة الرئیس التنفیذي لشركة حلول المتقدمة نائب الرئیس لقطاع التطویر المؤسسي تقنیة معلوماتریوس وبكال حسن بن سعیدبن سلطان أ.  • ۲۱
 العربیة لخدمات األنترنت مستشار الشركة العربیة لخدمات األنترنت مؤسسیةنائب الرئیس لقطاع التحلیل والبیانات ال دكتوراة تقنیة معلومات منصور البراكبن د. خالد  • ۲۲

ی نائب الرئیس لقطاع التسویق ماجستیر ادارة اعمال م .أاركوسجولدیر • ۲۳  سفایر مدیر المكتب التجار
 Etisalat, UAE ستراتیجیة التسعیر والحوافزنائب الرئیس إل نائب الرئیس لقطاع األعمال المالیة ماجستیر ادارة مالیة وجناند ارنست فان تیلأ.  • ۲٤
ال ویالن أ.  • ۲٥  Vertiv Cmpany Managing Director Northern Europe Vertiv نائب الرئیس لوحده النواقل والمشغلین ریوس علم نفسوبكال االن فرانسی
 االتصاالت السعودیة یر عام مراجعة انظمة المعلومات والشبكةمد رئیس المراجعة الداخلیھ ماجستیر ادارة تنفیذیة أ. عبد هللا بن صایل العنزي • ۲٦
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 أمساء الشركات اليت يكون عضو جملس اإلدارة عضوًا

 أو من مديريهاوالسابقة  يف جمالس إدارتها احلالية

۱ 
 الدكتور / عبدهللا بن حسن العبدالقادر
رئیس مجلس اإلدارة، رئیس اللجنة 

 التنفیذیة

 م

یكون أسماء الشركات التي 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 

 في مجالس إدارتھا
 ( الحالیة ) أو من مدیریھا 

 الكیان القانوني مقرھا
(مساھمة 

مدرجة/مساھمھ غیر 
مدرجة/ ذات 

مسؤولیة محددة / 
(.... 

أسماء الشركات التي یكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 
 إدارتھا (السابقة) أو من مدیریھا

 انونيالكیان الق مقرھا
(مساھمة 

مدرجة/مساھمھ غیر 
مدرجة/ ذات مسؤولیة 

 محددة / ....)

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

 مساھمة مدرجة   شركة االتصاالت السعودیة مساھمة مدرجة   شركة االتصاالت السعودیة ۱

ركة الیانز السعودي الفرنسي ش مساھمھ غیر مدرجة   شركة سنابل لالستثمار ۲
 مساھمة مدرجة   للتامین

الشركة السعودیة للخطوط  ۳
الشركة السعودیة للتنمیة  مساھمھ غیر مدرجة   الحدیدیة "سار"

ی  مساھمة غیر مدرجة   واالستثمار التقن

 -- -- -- -- مساھمھ غیر مدرجة   مجموعة الفیصلیة ٤

ی ٥  -- -- -- -- ساھمھ غیر مدرجةم   بنك الخلیج الدول

 

۲ 
 األستاذ / طھ بن عبد هللا القویز

المجلس، رئیس لجنة  نائب رئیس
االستثمار، عضو لجنة الترشیحات 

 والمكافآت

 م

أسماء الشركات التي یكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 

 في مجالس إدارتھا
 ( الحالیة ) أو من مدیريھا 

 الكیان القانوني مقرھا
(مساھمة 

درجة/مساھمھ غیر م
مدرجة/ ذات 

مسؤولیة محددة / 
(.... 

أسماء الشركات التي یكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 
 إدارتھا (السابقة) أو من مدیریھا

 الكیان القانوني مقرھا
(مساھمة 

مدرجة/مساھمھ غیر 
مدرجة/ ذات مسؤولیة 

 محددة / ....)

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 لمملكةا

خارج 
 المملكة

شركة كیان السعودیة  مساھمة مدرجة   شركة االتصاالت السعودیة ۱
 مساھمة مدرجة   للبتروكیماویات

الشركة السعودیة لھندسة وصناعة  مساھمھ غیر مدرجة   شركة درایة المالیة ۲
  الطیران

 
 مساھمة غیر مدرجة

 صندوق التنمیة العقاریة ۳
  

مجلس ادارة السوق المالیة (  كوميصندوق ح
 مساھمة مدرجة   تداول )

جامعة خاصة غیر    كلیة الفیصل ٤
 مساھمة غیر مدرجة   مجموعة سوفت ربحیة

  الھیئة العامة للسیاحة واالثار -- -- -- -- ٥
 

 ھیئة

 مساھمة مدرجة   بنك الجزیرة     ٦

شركة كیان السعودیة      ۷
 مساھمة مدرجة   یماویاتللبتروك

 
 
 

۳ 
 الدكتور / خلیل بن عبد الفتاح كردي
رئیس لجنة الحوكمة والمخاطر 
 وااللتزام، عضو لجنة المراجعة

 م

أسماء الشركات التي یكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 

 في مجالس إدارتھا
 ( الحالیة ) أو من مدیریھا 

 الكيان القانوني مقرھا
(مساھمة 
غیر مدرجة/مساھمھ 

مدرجة/ ذات 
مسؤولیة محددة / 

(.... 

أسماء الشركات التي یكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 
 إدارتھا (السابقة) أو من مدیریھا

 الكیان القانوني مقرھا
(مساھمة 

مدرجة/مساھمھ غیر 
مدرجة/ ذات مسؤولیة 

 محددة / ....)

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

 مساھمة مدرجة   مجموعة سامبا المالیة مساھمة مدرجة   شركة االتصاالت السعودیة ۱

شركة إمانتیت العربیة  ۲
الشركة الوطنیة للخدمات الجویة  مساھمة مدرجة   السعودیة

 مساھمة غیر مدرجة   (ناس)

لمتكاملة شركة االتصاالت ا مساھمھ غیر مدرجة   شركة عودة كبیتال ۳
 مساھمة غیر مدرجة   المحدودة
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٤ 
 األستاذ / عمر بن محمد التركي

عضو اللجنة التنفیذیة، عضو لجنة 
 الترشیحات والمكافآت

 م

أسماء الشركات التي یكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 

 في مجالس إدارتھا
 ( الحالیة ) أو من مدیریھا 

 الكیان القانوني مقرھا
(مساھمة 

مھ غیر مدرجة/مساھ
مدرجة/ ذات 

مسؤولیة محددة / 
(.... 

أسماء الشركات التي یكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 
 إدارتھا (السابقة) أو من مدیریھا

 الكیان القانوني مقرھا
(مساھمة 

مدرجة/مساھمھ غیر 
مدرجة/ ذات مسؤولیة 

 محددة / ....)

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

رج خا
 المملكة

 ھیئة   الھیئة السعودیة للمدن الصناعیة مساھمة مدرجة   شركة االتصاالت السعودیة ۱

 ھیئة   ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات -- -- -- ال یوجد ۲

 

 األستاذ/ محمد بن طــــالل النحاس ٥
 عضو لجنة االستثمار

 م

أسماء الشركات التي یكون 
عضواً  عضو مجلس اإلدارة

 في مجالس إدارتھا
 ( الحالیة ) أو من مدیریھا 

 الكیان القانوني مقرھا
(مساھمة 

مدرجة/مساھمھ غیر 
مدرجة/ ذات 

مسؤولیة محددة / 
(.... 

أسماء الشركات التي یكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 
 إدارتھا (السابقة) أو من مدیریھا

 الكیان القانوني مقرھا
(مساھمة 

ساھمھ غیر مدرجة/م
مدرجة/ ذات مسؤولیة 

 محددة / ....)

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

 مساھمة مدرجة   شرالال االتصاالت السعودیة ۱
 شركة الشیكات السیاحیة

 
 مساھمة غیر مدرجة 

 -- -- -- -- مساھمة مدرجة   بنك الریاض ۲

   مة مدرجةمساھ   شركة سابك ۳
 

 

 مساھمھ غیر مدرجة   شركة االستثمارات الرائدة ٤
    

الشركة الدولیة لمشاریع الطاقة  ٥
 مساھمھ غیر مدرجة   والمیاه "أكواباور"

    

الشركة التعاونیال الالستثمار  ٦
   العقاري

     مساھمھ غیر مدرجة

   شركة أسماء كابیتال ۷
     مساھمھ غیر مدرجة

 

٦ 
 األستاذ / عبد العزیز بن ھبدان الھبدان
رئیس لجنة المراجعة، عضو لجنة 

 االستثمار

 م

أسماء الشركات التي یكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 

 في مجالس إدارتھا
 ( الحالیة ) أو من مدیریھا 

 الكيان القانوني مقرھا
(مساھمة 

مدرجة/مساھمھ غیر 
مدرجة/ ذات 

مسؤولیة محددة / 
(.... 

سماء الشركات التي یكون عضو أ
مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 
 إدارتھا (السابقة) أو من مدیریھا

 الكیان القانوني مقرھا
(مساھمة 

مدرجة/مساھمھ غیر 
مدرجة/ ذات مسؤولیة 

 محددة / ....)

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

 مساھمة غیر مدرجة   شركة مركز مكة الطبي مساھمة مدرجة   شركة االتصاالت السعودیة ۱

 مساھمة مدرجة   بنك الجزیرة مساھمة مدرجة   شركة سافكو ۲

 مساھمة مدرجة   البنك السعودي الفرنسي مساھمة مدرجة   شركة سابك ۳

شركة السعودي الفرنسي  ٤
 مساھمة مدرجة   فرنسي للتأمینالیانز السعودي ال مساھمھ غیر مدرجة   المالیة

 مساھمة مدرجة   شركة االتصاالت السعودیة - - - - ٥
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۸ 
األستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزیز 
مازي، عضو اللجنة التنفیذیة، عضو 

 لجنة االستثمار

 م

أسماء الشركات التي یكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 

 في مجالس إدارتھا
 یة ) أو من مدیریھا( الحال 

 الكیان القانوني مقرھا
(مساھمة 

مدرجة/مساھمھ غیر 
مدرجة/ ذات 

مسؤولیة محددة / 
(.... 

أسماء الشركات التي یكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 
 إدارتھا (السابقة) أو من مدیریھا

 الكيان القانوني مقرھا
(مساھمة 

مدرجة/مساھمھ غیر 
مدرجة/ ذات مسؤولیة 

 دة / ....)محد

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

 مساھمھ مدرجة   الشركة السعودیة للبتروكیماویات مساھمة مدرجة   شركة االتصاالت السعودیة ۱

 مساھمة مدرجة   شركة االتصاالت السعودیة مساھمھ غیر مدرجة   شركة االستثمارات التقنیة ۲

الشركة الوطنیة ألنظمة  ۳
مساھمة  Syria tel(  شركة سیریاتل ( ذات مسؤولیة محددة   المعلومات

 مدرجة/سوریا

مساھمة غیر مدرجة/  VTel(  شركة فیتل القابضة ( -- -- -- -- ٤
 دبي

مساھمة غیر مدرجة/  GlobeTel(  شركة جلوب تل (     ٥
 األردن

 ذات مسؤولیة محددة   لیةشركة العلیان الما     ٦

ة محددة   الشركة الدولیة لھندسة النظم     ۷  ذات مسؤولی

 ذات مسؤولیة محددة   الشركة الدولیة لھندسة الشبكات     ۸

 ذات مسؤولیة محددة   الشركة السعودیة لألجھزة المكتبیة     ۹

 لیة محددةذات مسؤو   شركة أنظمة المعلومات الرقمیة     ۱۰

ری السعودیة     ۱۱ ة محددة   شركة تجا  ذات مسؤولی

 
 

۹ 
 الدكتور / إبراھیم بن عبد الرحمن القاضي
رئیس لجنة الترشیحات والمكافآت، عضو 

اللجنة التنفیذیة، عضو لجنة الحوكمة 
 والمخاطر وااللتزام

 م

أسماء الشركات التي یكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 

 تھافي مجالس إدار
 ( الحالیة ) أو من مدیريھا 

 الكیان القانوني مقرھا
(مساھمة 

مدرجة/مساھمھ غیر 
مدرجة/ ذات 

مسؤولیة محددة / 
(.... 

أسماء الشركات التي یكون عضو 
مجلس إلإلدارة عضواً في مجالس 
 إدارتھا (السابقة) أو من مدیریھا

 الكیان القانوني مقرھا
(مساھمة 

مدرجة/مساھمھ غیر 
مسؤولیة  مدرجة/ ذات

 محددة / ....)

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

/  مساھمة مدرجة   شركة ماكسس المالیزیة مساھمة مدرجة   شركة االتصاالت السعودیة ۱
 مالیزیا

/  مساھمة غیر مدرجة   شركة ماكسس لالتصاالت -- -- -- -- ۲
 مالیزیا

۳ 
 

/  مساھمة غیر مدرجة   أوجیھ لالتصاالت شركة   
 دبي

 

۷ 
لعذل  األستاذ / صالح بن علي ا

 عضو لجنة الترشیحات والمكافآت،
 عضو لجنة االستثمار

 م

أسماء الشركات التي یكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 

 في مجالس إدارتھا
 یة ) أو من مدیریھا( الحال 

ی مقرھا  الكيان القانون
(مساھمة 

مدرجة/مساھمھ غیر 
مدرجة/ ذات 

مسؤولیة محددة / 
(.... 

أسماء الشركات التي یكون عضو 
س  مجلس اإلدارة عضواً في مجال
 إدارتھا (السابقة) أو من مدیریھا

 الكیان القانوني مقرھا
(مساھمة 

مدرجة/مساھمھ غیر 
مدرجة/ ذات مسؤولیة 

 دة / ....)محد

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

 مساھمة غیر مدرجة   الدار السعودیة لالستشارات مساھمة مدرجة   شركة االتصاالت السعودیة ۱

 مساھمة مدرجة   شركة الصناعات الكھربائية مساھمة مدرجة   البنك السعودي لالستثمار ۲

ركة السعودیة للمختبرات الش ۳
 مساھمة مدرجة   شركة االتصاالت السعودیة مساھمھ غیر مدرجة   الخاصة
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 اجتماعات جملس اإلدارة •

م إىل 1/1/2017، ويبني اجلدول التالي عدد اجتماعات اجمللس من تاريخ اجتماعات عقد جملس اإلدارة مثانية

 م، وحضور األعضاء لتلك االجتماعات.31/12/2017

 اسم عضو مجلس اإلدارة م

 م۳۱/۱۲/۲۰۱۷م إلى ۱/۱/۲۰۱۷لفترة من رقم وتاریخ االجتماع خالل ا

 المجموع

۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲٤ 

۱۹ 
ایر

فبر
 

۱۳ 
س

مار
 

۱۰
ریل

اب
 

۷ 
ایو

م
 

۱٤ 
نیو

یو
 

مبر ۲۷
سبت

 

۲۲ 
بر

وفم
ن

 

مبر ۲۱
یس

د
 

 

         ۸ الدكتور/ عبدهللا بن حسن العبدالقادر ۱
         ۸ األستاذ/ طھ بن عبال هللادقویز ۲
         ۸ الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي ۳
         ۷ عمر بن محمد التركي األستألذ/ ٤
 ٦         األستام /ذحمد بن الـالل النـحاس ٥
         ۸ األستاذ/ عبد العزیز بن ھبدان الھبداأل ٦
         ۸ األستاذ/ صالح بن علي العذل ۷
         ۸ مازياألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزیأل  ۸
         ۸ إبراھيم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ ۹

 .لدواعي السفر جملس اإلدارة اجتماعاتويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض 

 اجتماعات جلان جملس اإلدارة •

الالزمة  يشكل اجمللس اللجان وائح الصادرة من اجلهات ذات العالقة،، واألنظمة واللئحة حوكمة الشركةوفقًا لال

، وإجراءات عملها، من مسؤولياتهاويراعى عند تشكيل اللجان حتديد لتأدية عمله مبا حيقق كفاءة وفاعلية اجمللس، 

القة بها على حنو ذلك، وتعريف ذوي العل ةالالزمات ، وإصدار القراروتوثيق هذ  املسؤوليات واإلجراءاتقبل اجمللس 

 ( على النحو التالي:السادسةجلان اجمللس للدورة احلالية ) ُشكلتمناسب. وقد 

 :اللجنة التنفيذية

 سرتاتيجياتوختتص اللجنة مبراجعة االتتكون اللجنة من أربعة أعضاء مجيعهم من أعضاء جملس اإلدارة، 

لشركة يف جماالت العمل األساسية وغري األساسية، واألعمال احمللية والدولية لواملوازنات السنوية التقديرية 

، وقد عقدت اللجنة سبعة اجتماعات واملوافقة عليها حبسب الصالحيات املنوطة بها واحملددة من قبل جملس اإلدارة

 م، كما هو موضح يف اجلدول التالي:2017خالل عام 

 المنصب االسم م

 م۳۱/۱۲/۲۰۱۷لى م إ۱/۱/۲۰۱۷رقم وتاریخ االجتماع خالل الفترة من 

 المجموع
۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱٤ ۱٥ ۱٦ 

۲۱ 
ایر

فبر
 

۱۱ 
ایو

م
 

۲۳ 
ایو

م
 

۱٤ 
نیو

یو
 

۲۱ 
مبر

سبت
 

۱٤ 
مبر

وف
ن

 

٦ 
مبر

یس
د

 

        ۷ رئیساً  الدكتور/ عبدهللا بن حسن العبدالقادر ۱
 ٦        عضواً  عمر بن محمد التركي األستاهللا/ ۲
        ۷ عضواً  مازين عبدالعزیز األستاذ/ عبدالرحمن ب ۳
        ۷ عضواً  إبراھيم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ ٤

 .لدواعي السفر االجتماعاتويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض 
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 :جلنة الرتشيحات واملكافآت

مبراجعة عملية تصميم آلية اللجنة وختتص تتكون اللجنة من أربعة أعضاء مجيعهم من أعضاء جملس اإلدارة، 

التشغيل املالئمة واملصادقة عليها وإقرارها ووضع ومراجعة هيكل الرواتب مبا يتناسب مع معايري وتطورات السوق، 

وتطبيقها تطبيقًا عاداًل مبا يؤّمن احلوافز الالزمة لإلدارة واملوظفني للقيام بالدور املطلوب، ومراجعة هيكل جملس 

إجراؤها، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية يات جمللس اإلدارة بشأن التغيريات اليت ميكن اإلدارة ورفع التوص

األعضاء املستقلني وعدم وجود أي تعارض مصا  خصوصًا إذا كان العضو يشغل عضوية جملس إدارة شركة 

إلحالتها إىل جملس  ، وكذلك مراجعة سياسة املميزات والتعويضات جمللس اإلدارة واملصادقة عليها متهيدًاأخرى

 م، كما هو موضح يف اجلدول التالي:2017، وقد عقدت اللجنة تسعة اجتماعات خالل عام اإلدارة

 المنصب االسم م

 م۳۱/۱۲/۲۰۱۷م إلى ۱/۱/۲۰۱۷رقم وتاریخ االجتماع خالل الفترة من 

 المجموع

۱٤ ۱٥ ۱٦ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ 

٦ 
ایر

فبر
 

۷ 
ایر

فبر
 

۱۳ 
س

مار
 

۲٥ 
 یلابر

٦ 
نیو

یو
 

۱٤
نیو

یو
 

۲۰ 
مبر

سبت
 

۸ 
مبر

وف
ن

 

۱۹ 
بر 

سم
دی

 

          ۳ الرئیس السابق الدكتور/ عبهللاهللا بن حسن العبدالقادر * ۱
          ۹ رئیساً  * إبراھيم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ ۲
          ۹ عضواً  األألألاذ/ طھ بن عبال هللادقویز ۳
          ۸ عضواً  عمر بن محمد التركي ذ/األستا ٤
          ۹ عضواً  / صالح بن علي العذلاألستألذ  ٥

 لدواعي السفر. االجتماعاتويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض 

ملتضـمن قبـول اسـتقالة الـدكتور/ عبـداهلل بـن حسـن العبـدالقادر مـن رئاسـة           (، ام13/3/2017)املوافـق   هــ 14/6/1438بناًء على قرار جملس اإلدارة يف اجتماعه الثامن عشر، بتاريخ  •

إبـراهيم   /ملكافـآت، برئاسـة الـدكتور   جلنة الرتشيحات واملكافآت وعضويتها التزامًا بالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية، وإعادة تشكيل جلنة الرتشـيحات وا 

 .عذلـا  بن علي الـاألستاذ/ صطه بن عبداهلل القـويز، واألستاذ/ عمر بن مـحمد الرتكي، واألستاذ/ ن: بن عبد الرمحن القاضي، وعضوية كل م

 

  :جلنة املراجعة

تتكون اللجنة من أربعة أعضاء من أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء خارجيني خمتصني بالشؤون املالية واحملاسبية 

سات واإلجراءات املالية واإلدارية للشركة، وإجراءات إعداد التقارير مبراجعة السيااللجنة وختتص وأعمال املراجعة، 

والتوصية جمللس اإلدارة بتعيني  املراجعة الداخلية وملحوظاتاللجنة على تقارير  تّطلعاملالية وخمرجاتها، كما 

ية األولية والسنوية احملاسبني القانونيني وفصلهم وحتديد أتعابهم والتأكد من استقالليتهم، ودراسة القوائم املال

قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوجيه بشأنها، ودراسة ملحوظات احملاسب القانوني على القوائم 

وغريها من األعمال بصورة  ،املالية وكذلك دراسة خطة املراجعة مع احملاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها

، وقد عقدت كفاءة وفاعلية األنشطة الرقابية وإدارة املخاطر يف الشركةدورية ومنتظمة، ومبا ميكن من تقويم 

 م، كما هو موضح يف اجلدول التالي:2017اللجنة عشرة اجتماعات خالل عام 
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 المنصب االسم م

 م۳۱/۱۲/۲۰۱۷م إلى ۱/۱/۲۰۱۷رقم وتاریخ االجتماع خالل الفترة من 

 المجموع
۱٦ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲٤ ۲٥ 

۱۹ 
ایر

ین
 

۱٥ 
ایر

فبر
 

۲۲ 
س

مار
 

۲٦ 
ریل

أب
 

٤ 
ایو

م
 

۱۳
لیو

یو
 

۲٦ 
لیو

یو
 

۲٦ 
وبر

أكت
 

۱٦ 
مبر

وف
ن

 

٥ 
بر 

سم
دی

 

           ۱۰ رئیساً  عبد العزیز بن ھبدان الھبدان / األستاذ ۱
           ۹ عضواً  الدكتور/ خلیل بن عبدالفتاح كردي ۲
           ۳ عضواً  * / یحیى بن علي الجبرالدكألر ۳
           ۱۰ عضواً   خالد بن محمد الخویطر / األستاذ ٤
           ۹ عضواً  الدكتور/ خالد بن داؤد الفداغ ٥

 لدواعي السفر. االجتماعاتيعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض و

م(، على تشكيل جلنة املراجعة، ابتداًء من يـوم انعقـاد   16/3/2017هـ )املوافق 17/6/1438ا املنعقد بتاريخ وافقت اجلمعية العامة غري العادية للشركة يف اجتماعه •

م، مـن األعضـاء التاليـة أمسـاؤهم: األسـتاذ/ عبـدالعزيز بـن هبـدان اهلبـدان، الـدكتور/ خليـل            27/4/2018اجلمعية إىل انتهاء دورة جملس اإلدارة احلالية بتـاريخ  

 دي، األستاذ/ خالد بن حممد اخلويطـــر، الدكتور/ خـــالــــد بن داود الفـــداغ.بن عبدالفتاح كر

  :جلنة االستثمار

ستثمارات وختتص اللجنة مبراجعة سياسة االتتكون اللجنة من مخسة أعضاء مجيعهم من أعضاء جملس اإلدارة، 

ا، وقد والتوصية باملناسب منه ةرتاتيجيسفرص االستثمار االتدرس اللجنة وتراجع سرتاتيجيات الشركة، كما اوفق 

 م، كما هو موضح يف اجلدول التالي:2017عقدت اللجنة مثانية اجتماعات خالل عام 
 

 المنصب االسم م

 م۳۱/۱۲/۲۰۱۷م إلى ۱/۱/۲۰۱۷رقم وتاریخ االجتماع خالل الفترة من 

 المجموع

۱٥ ۱٦ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ 

۷ 
س

مار
 

۱۱ 
س

مار
 

۲٥ 
ریل

اب
 

۳۱ 
یو 

ما
 

۱۰ 
لیو

یو
 

۹ 
وبر

اكت
 

۲۰ 
مبر

وف
ن

 

۱۷ 
مبر

یس
د

 

         ۸ رئیساً  األستاذ/ طھ بن عبال هللادقویأل ۱
 ٦         عضواً  األألألام /ذحمد بن الـالل النـحاس ۲
         ۸ عضواً  عبد العزیز بن ھبدان الھبدان / األستاذ ۳
         ۸ عضواً  / صالح بن علي العذلاألستاذ  ٤
         ۸ عضواً  مازياألستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزیز  ٥

 لدواعي السفر. االجتماعاتيعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض و

 :احلوكمة واملخاطر وااللتزامجلنة 

هـ )املوافق 27/7/1437ريخ بقرار جملس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتا وااللتزام واملخاطر احلوكمةجلنة ُأسست 

م( وتتكون اللجنة من مخسة أعضاء، ثالثة من أعضاء جملس اإلدارة وعضوين خارجيني خمتصني 4/5/2016

التأكد من أن أعمال الشركة تتماشى مع أفضل املمارسات يف جمال ب باحلوكمة وإدارة املخاطر، وختتص اللجنة

ارسات العاملية وااللتزام باألنظمة والتعليمات ذات العالقة، وقد ، وإدارة املخاطر وفق أفضل املمحوكمة الشركات

 م، كما هو موضح يف اجلدول التالي:2017عقدت اللجنة سبعة اجتماعات خالل عام 
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 المنصب االسم م

 م۳۱/۱۲/۲۰۱۷م إلى ۱/۱/۲۰۱۷رقم وتاریخ االجتماع خالل الفترة من 

 المجموع
۳ ٦ ٥ ٤ ۷ ۸ ۹ 

۱۱
ایر

ین
 

۲۰
مار

 س

۳۰ 
ریل

اب
 

۳۱ 
ایو

م
 

۱۸ 
مبر

سبت
 

۱۹ 
مبر

سبت
 

٦ 
مبر

وف
ن

 

        ۷ رئیساً  الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي ۱
        ۱ عضواً  * بن عبدالعزیز العرفج الدكتور/ خالد ۲
        ۷ عضواً  إبراھیم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ ۳
 ٦        عضواً  الھویشاألستاذ /عبد هللا بن ابراھیم  ٤
أل ٥         ۷ عضواً  األستاذ / بكر بن عبد اللطیف الھبو

 *لدواعي السفر. االجتماعاتويعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض 

ي حمافظ املؤسسة العامـة للتقاعـد األسـتاذ/ حممـد بـن      م( على تعيني معال2017/ 10/4هـ )املوافق 1438/ 13/7وافقت اجلمعية العامة غري العادية للشركة يف اجتماعها بتاريخ  •

ــن      ــارًا مـ ــس اإلدارة اعتبـ ــوًا مبجلـ ــاس عضـ ــالل النحـ ــتنتهي يف      2/2/2017طـ ــيت سـ ــس اإلدارة الـ ــة جمللـ ــدورة احلاليـ ــة الـ ــى نهايـ ــس املســـتقيل    27/4/2018م وحتـ ــو اجمللـ ــًا لعضـ م، خلفـ

 الدكتور/خالد بن عبدالعزيز العرفج.

م وأمسـاء  2017مة للمساهمني املنعقدة خالل السـنة املاليـة   بيان بتواريخ اجلمعيات العا •

 أعضاء اجمللس احلاضرين هلذ  اجلمعيات

 م۱۰/٤/۲۰۱۷اجتماع الجمعیة بتاریخ  االسم م

  الدكتور/ عبدهللا بن حسن العبدالقادر ۱
  األستاذ/ طھ بن عبال هللادقویز ۲
  األستام /ذحمد بن طالل النحاس ۳
   ل بن عبدالفتاح كرديالدكتور/ خلی ٤
  عمر بن محمد التركي األستاذ/ ٥
  األستاذ/ عبد العزیز بن ھبدان الھبداأل ٦
  األستاذ/ صالح بن علي العذل ۷
یاألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزیز  ۸   ماز
  إبراھیم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ ۹

 كردي لظروفه اخلاصة.ن عبدالفتاح الدكتور/ خليل بيعزى عدم حضور  •

 www.stc.com.saميكن االطالع على حماضر االجتماعات يف موقع الشركة اإلكرتوني  •

 السنوي جمللس اإلدارة مالتقيي •

مرب تطبيقا ألفضل املمارسات يف جمال احلوكمة وتعزيـز فاعليـة جملـس اإلدارة، فقـد تعاقـدت الشـركة يف شـهر ديسـ        

م وعرضــت نتـــائج  2016م مــع استشـــاري متخصــص ومســـتقل إلجــراء دراســـة وتقيــيم لفاعليـــة وأداء اجمللــس عـــام      2016

م، حيــث شــارك أعضــاء اجمللــس يف عمليــة التقيــيم مــن خــالل اإلدالء   7/5/2017التقيــيم النهائيــة علــى اجمللــس بتــاريخ  

ة وجلانه، والتفاعل بني أعضاء اجمللس كفريـق واحـد،   بآرائهم يف عدد من اجملاالت من بينها )هيكل ودور جملس اإلدار

وخطــط واســرتاتيجية الشــركة ومــدى تنفيــذها وآليــات احلوكمــة والتحــديات واملخــاطر وكيفيــة إدارتهــا وخطــط            

التعاقب اإلداري وغريها من اجلوانب( وقرر اجمللـس بهـذا اخلصـوص مراجعـة التوصـيات وخطـة تنفيـذها بشـكل دوري،         

م( سياســـة تقيـــيم أداء جملـــس اإلدارة 21/3/2018هــــ )املوافـــق 4/6/1439رة يف اجتماعـــه بتـــاريخ وقـــد أقـــر جملـــس اإلدا

تابعـة  املغـرض  أداء اجمللـس وجلانـه، ل  قواعد العمل والضوابط املعنية بتقيـيم  إىل حتديد هذ  السياسة  تهدفوجلانه، و

 .والوفاء باملتطلبات النظاميةوتطوير األداء، 
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 ألرباحسياسة الشركة يف توزيع ا •

تصاالت السعودية على توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد ( من النظام األساس لشركة اال44تنص املادة )

 خصم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي: 

هذا التجنب متى  % من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العامة العادية وقف10جينب  -1

م 2010عام  يفبل  االحتياطي املذكور نصف رأس املال علمًا بأن هذا االحتياطي قد بل  احلد األعلى النظامي 

، علمًا بأن التغيري اجلديد يف نظام الشركات، يتضمن توقف التجنيب لالحتياطي ولذلك مت وقف التجنيب

هذا %. 50ال، اال أن الشركة أبقت على االحتياطي املكون بنسبة % من رأس امل50% بدال من 30النظامي عند وصوله إىل 

 الشركة. مساهمياالحتياطي غري قابل للتوزيع على 

للجمعية العامة العادية، بناء على اقرتاح جملس اإلدارة، أن جتنب نسبة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي  -2

 اتفاقي وختصيصه لغرض أو أغراض معينة.

 %( من رأس املال املدفوع.5الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني تعادل ) يوزع من -3

خيصص بعد ما تقدم نسبة مئوية من الباقي حتددها اجلمعية العامة ملكافأة جملس اإلدارة على أال تتجاوز  -4

املساهمني كحصة %( )نصف يف املائة( من صايف األرباح بعد االقتطاعات السابقة، ويوزع الباقي بعد ذلك على 0.5)

 مع مراعاة ما تصدر  وزارة التجارة من تعليمات يف هذا الشأن.أو يرحل لألعوام القادمة إضافية يف األرباح 

تصاالت السعودية، على أن يتم توزيع األرباح املقرر توزيعها على ( من النظام األساس لشركة اال45كما تنص املادة )

حيددها جملس اإلدارة على أال يتجاوز موعد توزيع األرباح شهرًا من تاريخ إقرار  املساهمني يف املكان واملواعيد اليت

 اجلمعية العامة للتوزيع.

م( 10/11/2015املوافق هـ )1437/01/28يوم الثالثاء املنعقد جملس إدارة شركة االتصاالت السعوديـة يف اجتماعه ّر أق

اجتماع اجلمعية واعتمدت يف م، 2015من الربع الرابع من العام  ثالث سنوات بداية ملدةاألرباح للشركة  سياسة توزيع

هي سياسة توزيعات تقوم على أساس احلفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على  وم. 2015لعام العامة 

 :توزيع األرباح للسنوات الثالث متماشيا مع هذ  السياسة، وهي على النحو التالي، وسيكون أساس ربع سنوي

إضافة الثالث. ملدة السنوات تلتزم شركة االتصاالت السعودية بتوزيع ريال سعودي واحد عن كل ربع سنة، وذلك 

ضافية ضافية على أساس ربع سنوي، حبيث ختضع هذ  التوزيعات اإلإإىل ذلك، سوف تنظر الشركة بدفع توزيعات 

ات املستقبلية واملتطلبات الرأمسالية للشركة. ومن دارة بعد تقييم الوضع املالي للشركة والتوقعملوافقة جملس اإل

وسوف تظل ، ىل الربع الذي يليه بناء على أداء الشركةإضافية من ربع سنة املرجح أن تتفاوت هذ  التوزيعات اإل

 :سياسة توزيعات األرباح قابلة للتغيري بناء على التالي

 (.يف ذلك البيئة التجارية اليت تعمل بها الشركةأي تغيريات جوهرية يف اسرتاتيجية وأعمال الشركة )مبا  -
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 .القوانني، األنظمة، التشريعات والضوابط املنظمة للقطاع واليت ختضع هلا الشركة -

أي التزامـات أو تعهــدات جلهــات مصــرفية أو متويليــة أو مقابلــة متطلبـات وكــاالت التصــنيف االئتمــاني، والــيت قــد    -

 خر.تكون ملزمة على الشركة من وقت آل

 وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء

 جملس اإلدارة وأقربائهم يف أسهم أو أدوت دين شركة االتصاالت السعودية

  م( على تعيني معالي حمافظ املؤسسة العامـة للتقاعـد األسـتاذ/ حممـد بـن      2017/ 10/4هـ )املوافق 1438/ 13/7وافقت اجلمعية العامة غري العادية للشركة يف اجتماعها بتاريخ

م، خلفـًا لعضـو   27/4/2018نهايـة الـدورة احلاليـة جمللـس اإلدارة الـيت سـتنتهي يف        م وحتـى 2/2/2017طالل النحاس عضوًا مبجلـس إدارة شـركة االتصـاالت السـعودية اعتبـارًا مـن       

 اجمللس املستقيل الدكتور/خالد بن عبدالعزيز العرفج.

 

 وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء

 جملس اإلدارة وأقربائهم يف أسهم أو أدوت دين الشركات التابعة

م( على تعيني معالي حمافظ املؤسسة العامة للتقاعد األستاذ/ حممد بن 2017/ 10/4فق هـ )املوا1438/ 13/7وافقت اجلمعية العامة غري العادية للشركة يف اجتماعها بتاريخ  •

م، خلفًا لعضو 27/4/2018م وحتى نهاية الدورة احلالية جمللس اإلدارة اليت ستنتهي يف 2/2/2017طالل النحاس عضوًا مبجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية اعتبارًا من 

 خالد بن عبدالعزيز العرفج .اجمللس املستقيل الدكتور/

 

 

 

 

 اسم العضو ال
 م۲۰۱۷نھایة العام  م۲۰۱۷بدایة العام 

 نسبة التغییر صافي التغییر
 أدوات الدین عدد االسھم أدوات الدین عدد االسھم

 %۰ ۰ - ۱٫۰۰۰ - ۱٫۰۰۰ كتور/ عبدهللا بن حسن العبدالقادرالد ۱
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ األألألاذ/ طھ بن عبدهللا القویز ۲
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ * األستاذ/ محمد بن طالل النحاس ۳
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الدكتور/ خلیل بن عبدالفتاح كردي ٤
ی األستاذ/ ٥  %۰ ۰ - ۰ - ۰ عمر بن محمد الترك
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ لعزیز بن ھبدان الھبداناألستاذ/ عبد ا ٦
 %۰ ۰ - ۲٥٤٫۰۳۸ - ۲٥٤٫۰۳۸ األستاذ/ صالح بن علي العذل ۷
 %۰ ۰ - ٥۱٫۰۰۰ - ٥۱٫۰۰۰ مازياألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز  ۸
 %٦۲- ۱٫٦٦٦- - ۱٫۰۰۰ - ۲٫٦٦٦ إبراھیم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ ۹

عبدالعزیز الع ۱۰  %۰ ۰ - ۰ - ۰ رفج *الدكتور/ خالد بن 

 شركة التابعةاسم ال اسم العضو م
 م۲۰۱۷نھایة العام  م۲۰۱۷بدایة العام 

 نسبة التغییر صافي التغییر
 أدوات الدین عدد االسھم أدوات الدین الالال االسھم

 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد الدكتور/ عبدهللا بن حسن العبدالقادر ۱
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد األستاذ/ طھ بن عبدهللا القویز ۲
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد * بن طالل النحاساألستاذ/ محمد  ۳
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد الدكتور/ خلیل بن عبدالفتاح كردي ٤
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد عمر بن محمد التركي األستاذ/ ٥
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد األستاذ/ عبد العزیز بن ھبدان الھبدان ٦
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد األستاذ/ صالح بن علي العذل ۷
یاألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز  ۸  %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجال ماز
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد إبراھیم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ ۹

 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد الدكتور/ خالد بن عبدالعزیز العرفج * ۱۰
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 وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود

 لكبار التنفيذيني يف أسهم أو أدوت دين شركة االتصاالت السعودية

 

 وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود

 لكبار التنفيذيني يف أسهم أو أدوت دين الشركات التابعة

 

 الدینأدوات  عدد االسھم أدوات الدین عدد االسھم نسبة التغيير صافي التغییر م۲۰۱۷نھایة العام  م۲۰۱۷بدایة العام  اسم العضو م
 %۰ ۰ - ۲٫۰۰۰ - ۲٫۰۰۰ خالد بن حسین البياري د. ۱
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ ارردیس اوزیر أ. شنك ۲
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ د. طارق بن محمد عنایة ۳
٤ .  %۰ ۰ - ۰ - ۰ م. ناصر بن سلیمان الناص
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ أ. أمین بن فھد الشدي ٥
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ د. حمود بن محمد القصیر ٦
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ د بن عودة العودةم. عم. ۷
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ د. غریغ رولي ۸
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ م. عبهللاهللا عبدالرحمن الزمامي ۹
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ م. ھيثم بن محمد الفرج ۱۰
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ عبدالرحمن الكنھلبن ولید أ.  ۱۱
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ محسن العوینيبن عبدهللا أ.  ۱۲
 %۰ ۰ - ٤٫٥۰۰ - ٤٫٥۰۰  القطعيعبدهللابن عبدالعزیز أ.  ۱۳
 %۰ ۰ - ٥۲ - ٥۲ م .محمد بن عبدالعزیز الحقباني ۱٤
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ أ. ریاض بن سعید معوض ۱٥
یبن أ. ری.ض  ۱٦  %۰ ۰ - ۰ - ۰ حمدان العنز
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ م. آنف بن أحمد أبانمي ۱۷
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ ھویج الیاميبن معی .مض  ۱۸
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ فر الغامديحمد بن مسأم.  ۱۹
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ م .محمد بن عبالعب هللادادي ۲۰
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ حسن بن سعيدبن سلطان أ.  ۲۱
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ منصور البراكبن د. خالد  ۲۲
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ م .أاركوسجولدیر ۲۳
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ وجناند ارنست فان تیلأ.  ۲٤
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ االن فرانسیس الی.ن أ.  ۲٥
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ أ. عبهللا هللا بن صایل العنزي ۲٦

 أدوات الدین عدد االسھم أدوات الدین السھمعدد ا نسبة التغییر صافي التغییر م۲۰۱۷نھایة العام  م۲۰۱۷بدایة العام  اسم الشركة التابعة اسم العضو م
ی د. ۱  %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد خالد بن حسین البیار
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد ارردیس اوزیر أ. شنك ۲
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد .. طارق بن محمد عنایة ۳
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد م. ناصر بن سلیمان الناصر ٤
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد أ. أمین بن فھد الشدي ٥
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد د. حمود بن محمد القصیر ٦
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد م. عماد بن عودة العودة ۷
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد د. غریغ رولي ۸
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد م. عبدهللا عبدالرحمن الزمامي ۹

 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد م. ھیثم بن محمد الفرج ۱۰
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد بدالرحمن الكنھلعبن ولید أ.  ۱۱
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد محسن العوینيبن عبدهللا أ.  ۱۲
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد عبال هللادقطعيبن عبدالعزیز أ.  ۱۳
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد م .محمد بن عبدالعزیز الحقباني ۱٤
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد أ. ریاض بن سعید معوض ۱٥
یبن .. ریاض  ۱٦  %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد حمدان العنز
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد م. آنف بن أحمد أبانمي ۱۷
یبن معی .مض  ۱۸  %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد ھویج الیام
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد م. احمد بن مسفر الغامدي ۱۹
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ اليوجد . ..حمد بن عبالعب هللادادي ۲۰
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ وجدالی حسن بن سعیدبن سلطان ..  ۲۱
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد منصور البراكبن د. خالد  ۲۲
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد . ..اركوسجولدیر ۲۳
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد وجناند ارنست فان تیلأ.  ۲٤
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد االن فرانسیس ویالن أ.  ۲٥
 %۰ ۰ - ۰ - ۰ الیوجد أ. عبد هللا بن صایل العنزي ۲٦
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 مة الشركةحوك •

عن حوكمة الشركات ، وصدور الئحة هـ28/1/1437وتاريخ  3نظام الشركات باملرسوم امللكي رقم م/بعد صدور 

(؛ عمدت شركة االتصاالت السعودية إىل م13/2/2017هـ )املوافق 16/5/1438 هيئة السوق املالية بتاريخجملس 

إلدارة وجلانه املنبثقة )التنفيذية، والرتشيحات حتديث نظامها األساس والئحة احلوكمة، ولوائح عمل جملس ا

واملكافآت، واملراجعة، واالستثمار، واحلوكمة واملخاطر وااللتزام(، مبا يتوافق مع نظام الشركات اجلديد والئحة 

م( استحداث جلنة دائمة منبثقة 4/5/2016هـ )املوافق 27/7/1437حوكمة الشركات، وقد أقر جملس اإلدارة بتاريخ 

لس اإلدارة باسم "جلنة احلوكمة واملخاطر وااللتزام"، تضطلع بتلك املسؤوليات، كما اسُتحدثت وحدة عن جم

إدارية يف اهليكل التنظيمي للشركة تهتم بأعمال اللجنة وأغراضها وتوصياتها وتكون حلقة الوصل مع األجهزة 

 التنفيذية واإلدارة العليا. 

، والئحة عمل جلنة الرتشيحات واملكافآت والئحة عمل جلنة املراجعة شركةساس للالنظام األوقد مت اعتماد تعديل 

(، كما اعتمد جملس اإلدارة الئحة م10/4/2017املوافق )هـ 13/07/1438من قبل اجلمعية العامة للشركة بتاريخ 

وااللتزام(  حوكمة الشركة والئحة عمل اجمللس ولوائح عمل جلانه )التنفيذية، واالستثمار، واحلوكمة واملخاطر

 م(.22/11/2017هـ )املوافق 4/3/1439بتاريخ 

م مت 2018، ويف بداية عام الصادرة من هيئة السوق املاليةوقد مت تطبيق مجيع أحكام الئحة حوكمة الشركات 

متت )سياسة السلوك املهين( بعد أن  86)سياسة االبالغ عن حاالت الغش واالختالس والفساد(، واملادة  84تطبيق املادة 

 م.21/3/2018املوافقة عليهما يف اجتماع جملس اإلدارة بتاريخ 

 الرقابة الداخلية •

وأن نظـام وإجـراءات الرقابـة الداخليـة أعـد       يقر جملس إدارة الشركة بأن سجالت احلسابات أعدت بالشـكل الصـحيح،  

 قـدرة الشـركة علـى    وأنـه ال يوجـد شـك يـذكر يف    بـدون وجـود مالحظـات جوهريـة،     على أسس سـليمة وُنفـذ بفاعليـة،    

 مواصلة نشاطها.

ــة الــيت تقــوم بشــكل دوري             ــى أعمــال املراجعــة الداخلي ــة املراجعــة املنبثقــة مــن جملــس اإلدارة باإلشــراف عل وتقــوم جلن

بفحــص مــدى كفايــة وفاعليــة نظــام وإجــراءات الرقابــة الداخليــة مبــا ميكــن مــن تــوفري تقــويم مســتمر لنظــام الرقابــة     

ويأتي ذلـك ضـمن أهـداف جملـس اإلدارة يف احلصـول علـى اقتنـاع معقـول عـن مـدى سـالمة            الداخلية ومدى فاعليته. 

تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة، حيـث قامـت جلنـة املراجعـة يف هـذا السـبيل وخـالل العـام املـالي          

جنـة ومنهـا علـى سـبيل املثـال      ناقشت خالهلا عددًا من املوضـوعات ذات الصـلة بأعمـال الل    بعقد عشرة اجتماعاتم 2017

ــذلك      ــركة وكــــــــــ ــال يف الشــــــــــ ــدات األعمــــــــــ ــة وحــــــــــ ــتثمارات ومراجعــــــــــ ــة واالســــــــــ ــوائم املاليــــــــــ ــة القــــــــــ مراجعــــــــــ

، أنظمــة وأنشــطة تقنيــة املعلومــاتإضـافة إىل مراجعــة  واملشــرتيات والتنظيميــة واملــوارد البشــرية  االســرتاتيجية ونؤالشـ 
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ت ذات العالقـة بالشـركة، إىل غـري ذلـك مـن املسـائل املتعلقـة        يف املراجعة الداخلية والقطاعاؤولني وذلك حبضور املس

 بسري العمل يف الشركة من كافة اجلوانب.

  املراجعة الداخلية •

تقوم املراجعة الداخلية يف شركة االتصاالت السعودية بتقديم خـدمات تأكيديـة واستشـارية باسـتقاللية وموضـوعية      

ــق أهــدا      ــات وحتقي ــة الشــركة يف      بغــرض إضــافة قيمــة وحتســني العملي ف الشــركة العليــا. وتســاعد املراجعــة الداخلي

حتقيق أهدافها مـن خـالل تـبين مـدخل منـتظم لتقـويم وحتسـني فاعليـة إدارة املخـاطر والرقابـة الداخليـة. وقـد قامـت              

مـن  املراجعة الداخلية بتنفيذ العديـد مـن عمليـات املراجعـة الدوريـة واخلاصـة وفقـا خلطـة املراجعـة السـنوية املعتمـدة            

قبـــل جلنـــة املراجعـــة بهـــدف إعطـــاء التأكيـــدات الالزمـــة بشـــأن فاعليـــة وكفـــاءة الرقابـــة الداخليـــة وإدارة املخـــاطر يف  

الشركة، مع الرتكيز على األنشطة والوظائف ذات املخاطر العالية. ومشلت خطة املراجعة السنوية على سبيل املثال 

ــرتيات و     ــة باملشـ ــراءات املتعلقـ ــات واإلجـ ــة السياسـ ــمراجعـ ــدات األعمـــال     ؤوالشـ ــات ووحـ ــة املعلومـ ن االســـرتاتيجية وتقنيـ

كمــا تقــوم املراجعــة الداخليــة بتقــديم خــدمات استشــارية بغــرض املســاهمة مــع اإلدارة        باإلضــافة إىل القطــاع املــالي،  

، والــيت كــان مــن شــأنها احلــد مــن فقــد اإليــرادات   التنفيذيــة يف حتســني كفــاءة وفاعليــة عمليــات الشــركة املختلفــة، 

يف مراجعــة القــوائم املاليــة األوليــة والســنوية وتنســيق أعمــال اجلهــات الرقابيــة    اإلســهامض التكــاليف، إضــافة إىل وخفــ

 اخلارجية، علما بأن عمليات املراجعة املشار اليها مل تظهر وجود مالحظات جوهرية.

 سجل املساهمني •

م وذلك لألغراض 2017الية خالل عام مر  لسجل املساهمني من شركة مركز ايداع االوراق امل( 15) مت الطلب

 التالية :
 حتديث سجل املساهمني شهريًا . •
 توزيع االرباح الربع سنوية . •

 عقد اجلمعية العمومية . •
 مبررات الطلب تاریخ طلب سجل المساھمین م
 تحدیث سجل المساھمین م ۲۰۱۷/  ۲/  ۲۲ ۱
 تحدیث سجل المساھمین م ۲۰۱۷/  ۳/  ۳۰ ۲
 تجربھ للجمعیة العمومیة م ۲۰۱۷/  ٤/  ٤ ۳
 تجربھ للجمعیھ العمومیھ م ۲۰۱۷/  ٤/  ۹ ٤
 ۲۰۱٦عقد جمعیھ عمومیھ وارباح الربع الرابع من  م ۲۰۱۷/  ٤/  ۱۰ ٥
 تحدیث سجل المساھمین م ۲۰۱۷/  ٤/  ۳۰ ٦
 رباح الربع األولأ م ۲۰۱۷/  ٥/  ۱٥ ۷
 تحدیث سجل المساھمین م ۲۰۱۷/  ٥/  ۳۱ ۸
 رباح الربع الثانيأ م ۲۰۱۷ / ۷/  ۱٦ ۹
 تحدیث سجل المساھمین م ۲۰۱۷/  ۸/  ۲ ۱۰
 تحدیث سجل المساھمین م ۲۰۱۷/  ۹/  ۲۸ ۱۱
 رباح الربع الثالثأ م ۲۰۱۷/  ۱۰/  ۱٦ ۱۲
 تحدیث سجل المساھمین م ۲۰۱۷/  ۱۱/  ۲ ۱۳
 تحدیث سجل المساھمین م ۲۰۱۷/  ۱۱/  ۳۰ ۱٤
 ل المساھمینتحدیث سج م ۲۰۱۷/  ۱۲/  ۳۱ ۱٥
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 توزيع األرباح واملكافآت وتوصيات جملس اإلدارة ثالثًا: 
 األرباح اتتوزيع •

 م،2015متاشيا مع سياسة الشركة يف توزيع األرباح لفرتة الثالث سنوات القادمة واليت بدأت من الربـع الرابـع مـن عـام     

م( وأعتمــدتها اجلمعيــة العامــة 2015وفمرب نــ 10هـــ )املوافــق 1437حمــرم  28والــيت أقرهــا جملــس ادارة الشــركة بتــاريخ 

م، وهي سياسة توزيعات تقوم على أساس احلفاظ على حد أدنى من التوزيعات بواقـع ريـال سـعودي    2016أبريل  4بتاريخ 

لكل سهم على أساس ربع سنوي، ستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع مـن عـام   

ريـال سـعودي عـن كـل سـهم. علمـا أن الشـركة خـالل العـام           1مليـون ريـال سـعودي بواقـع      2.000دار  م، مببلـ  مقـ  2017

 2.000م مببلـ  وقـدر    2017قامت بتوزيع ارباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع االول والثاني والثالث من العـام  

ح إمجـالي األربـاح املوزعـة عـن عـام      ريال سعودي عن كـل سـهم. وبـذلك يصـب     1مليون ريال سعودي عن كل ربع بواقع 

 م:2017و فيما يلي بيان للتوزيعات عن عام  ريال سعودي للسهم(. 4م: 2016ريال سعودي للسهم ) 4م مبل  2017

 البيان

 إجمالي

 التوزيع

)ماليين 

 الرياالت(

 

نصيب 

 السهم

 )ريال(
 

 تاريخ اإلعالن
 

 تاريخ االستحقاق
 

 تاريخ التوزيع

 م29/5/2017  م11/5/2017  م 4/5/2017  1  2,000 م2017لربع األول توزيعات نقدية عن ا

 2,000 م2017توزيعات نقدية عن الربع الثان  
 

1 
 

 م26/7/2017
 

 م31/7/2017
 

 م20/8/2017

 م21/11/2017  م31/10/2017  م26/10/2017  1  2,000 م2017توزيعات نقدية عن الربع الثالث 

   م25/1/2018  1  2,000 م2017ابع توزيعات نقدية عن الربع الر 
ً
   تحدد الحقا

ً
 تحدد الحقا

       4  8,000 إجمالي التوزيعات

 كبار التنفيذينيمخسة من فآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة ومكا •

على مكافآت أعضاء م، على سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه، و2017وافقت اجلمعية العامة للشركة لعام 

( ريال، نظري عضويته يف اجمللس، 200.000حيث حيصل عضو جملس اإلدارة على مكافأة بقيمة )ة املراجعة، جلن

( ريال، نظري عضويته يف جلان اجمللس، وبدل حضور جلسات اجمللس واللجان 200.000وحيصل على مكافأة بقيمة )

( ريال، نظري عضويته 100.000ة بقيمة )( ريال، عن كل جلسة، وحيصل عضو جلنة املراجعة على مكافأ5000بقيمة )

 يف جلنة املراجعة.

يف خالل السنة املنتهية  وجلانهبلغت مكافآت وبدالت أعضاء جملس إدارة الشركة عن حضورهم جللسات اجمللس و

خالل والرئيس التنفيذي للمالية إىل أكرب مخسة تنفيذيني يف الشركة مبا فيهم الرئيس التنفيذي،  م إضافة2017

 :دنا أوفق اجلدول م 2017 عام

 

 



  
 

55 
 

م2017لعام  التقرير السنوي لشركة اإلتصاالت السعودية   

 

 يف الدورة السادسة( مكافآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة) 

 م31/12/2017م إىل 1/1/2017للفرتة من 

 )ريال(

 املكافآت املتغرية املكافآت الثابتة

 مكافأة

 نهاية

 اخلدمة

 اجملموع

 الكلي
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ا
 

 أواًل : األعضاء املستقلني

 - ۲٤۰۰۰۰ - - - - - - - ۲٤۰۰۰۰ - - - ٤۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ الح بن علي العذلص -۱

 - ۲٤۰۰۰۰ - - - - - - - ۲٤۰۰۰۰ - - - ٤۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ عبدالرحمن بن عبدالعزیز مازي -۲
 - ۲٤۰۰۰۰ - - - - - - - ۲٤۰۰۰۰ - - - ٤۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ إبراھیم بن عبدالرحمن القاضي -۳

 - ۷۲۰۰۰۰ - - - - - - - ۷۲۰۰۰۰ - - - ۱۲۰۰۰۰ ٦۰۰۰۰۰ المجموع

 ثانيًا: األعضاء غري التنفيذيني
 - ۲٤۰۰۰۰ - - - - - - - ۲٤۰۰۰۰ - - - ٤۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ **عبدهللا بن حسن العبدالقادر -۱
 - ۲٤۰۰۰۰ - - - - - - - ۲٤۰۰۰۰ - - - ٤۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ طھ بن عبدهللا القویز -۲
 - ۲۳۰۰۰۰ - - - - - - - ۲۳۰۰۰۰ - - - ۳۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ *محالال الال الـــالل الـنحـاس -۳

 - ۲٤۰۰۰۰ - - - - - - - ۲٤۰۰۰۰ - - - ٤۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ خلیل بن عبدالفتاح كردي -٤

 - ۲۳٥۰۰۰ - - - - - - - ۲۳٥۰۰۰ - - - ۳٥۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ عمر بن محمد التركي-٥

 - ۲٤۰۰۰۰ - - - - - - - ۲٤۰۰۰۰ - - - ٤۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ عبدالعزيز بن ھبدان الھبدان -٦
 - ۰ - - - - - - - ۰ - - - ۰ ۰ *خالد بن عبدالعزیز العرفج -۷

 - ۱٤۲٥۰۰۰ - - - - - - - ۱٤۲٥۰۰۰ - - - ۲۲٥۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ المجموع

 ثالثًا : األعضاء التنفيذيني
 - - - - - - - - - - - - - - - الیوجد

 - - - - - - - - - - - - - - -  المجموع
  ۲٫۱٤٥٫۰۰۰ - - - - - - - ۲٫۱٤٥٫۰۰۰ - - - ۳٤٥۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰  الكلي اجملموع

م( على تعيني معالي حمافظ املؤسسة العامة للتقاعد 2017/ 10/4هـ )املوافق 1438/ 13/7وافقت اجلمعية العامة غري العادية للشركة يف اجتماعها بتاريخ * 

م وحتى نهاية الدورة احلالية جمللس اإلدارة و اليت 2/2/2017صاالت السعودية اعتبارًا من األستاذ/ حممد بن طالل النحاس عضوًا مبجلس إدارة شركة االت

 م، خلفًا لعضو جملس اإلدارة الدكتور/خالد بن عبدالعزيز العرفج املستقيل من عضوية اجمللس.27/4/2018ستنتهي يف 
( مائة ألف ريال 100.000(، على تعديل مكافأة رئيس جملس اإلدارة؛ لتكون )م13/3/2017ق )املواف هـ14/6/1438وافق جملس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ   **

 شهريًا.
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 م(31/12/2017م إىل 1/1/2017أعضاء اللجان يف الدورة السادسة للمدة من مكافآت ) 

 اللجان االسم
 املكافآت الثابتة 

 )عدا بدل حضور اجللسات(
 اجملموع بدل حضور جلسات

 250000 50000 200.000 التنفيذية • / عبداهلل بن حسن العبدالقادرالدكتور

 األستاذ/ طه بن عبداهلل القويز
 الرتشيحات واملكافآت •
 االستثمار •

200.000 60000 260000 

 الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي
 املراجعة •
 احلوكمة واملخاطر وااللتزام •

300.000 60000 360000 

 رتكيعمر بن حممد ال األستاذ/
 الرتشيحات واملكافآت •
 التنفيذية •

200.000 65000 2650000 

 230000 30000 200.000 االستثمار • *األستاذ/ حممد بن طـالل النحاس

 عبد العزيز بن هبدان اهلبدان / األستاذ
 املراجعة •
 االستثمار •

300.000 60000 360000 

 / صا  بن علي العذلاألستاذ 
 الرتشيحات واملكافآت •
 راالستثما •

200.000 60000 260000 

 مازياألستاذ/ عبدالرمحن عبدالعزيز 
 االستثمار •
 التنفيذية •

200.000 60000 260000 

 إبراهيم بن عبدالرمحن القاضي الدكتور/

 الرتشيحات واملكافآت •
 التنفيذية •
 احلوكمة واملخاطر وااللتزام •

200.000 60000 260000 

 الدكتور /خالد بن عبدالعزيز العرفج*
 تيجية الشركةاسرتا •
 احلوكمة واملخاطر وااللتزام •

18333 10000 28333 

 15000 15000 - املراجعة • / حييى بن علي اجلرب** الدكتور

 150000 50000 100.000 املراجعة • خالد بن حممد اخلويطر  / األستاذ

 145000 45000 100.000 املراجعة • الدكتور  / خالد بن داود الفداغ 

 125000 25000 100.000 احلوكمة واملخاطر وااللتزام • بن ابراهيم اهلويش األستاذ /عبد اهلل

 135000 35000 100.000 احلوكمة واملخاطر وااللتزام • األستاذ / بكر بن عبد اللطيف اهلبوب
 

ني معالي حمافظ املؤسسة العامة للتقاعد األستاذ/ حممد بن طالل النحاس عضوًا مبجلس م( على تعي2017/ 10/4هـ )املوافق 1438/ 13/7* وافقت اجلمعية العامة غري العادية للشركة يف اجتماعها بتاريخ 

 م، خلفًا لعضو جملس اإلدارة الدكتور/خالد بن عبدالعزيز العرفج27/4/2018م وحتى نهاية الدورة احلالية جمللس اإلدارة و اليت ستنتهي يف 2/2/2017إدارة شركة االتصاالت السعودية اعتبارًا من 

 املستقيل من عضوية اجمللس.

م(، على تشكيل جلنة املراجعة، ابتداًء من يوم انعقاد اجلمعية إىل انتهاء دورة جملس اإلدارة 16/3/2017هـ )املوافق 17/6/1438** وافقت اجلمعية العامة غري العادية للشركة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 

/ خـــالــــد بن داود الية أمساؤهم: األستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان اهلبدان، الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي، األستاذ/ خالد بن حممد اخلويطـــر، الدكتورم، من األعضاء الت27/4/2018احلالية بتاريخ 

 الفـــداغ.
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 (م الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للماليةمخسة من كبار التنفيذيني من ضمنهمكافآت )

 م(31/12/2017م إىل 1/1/2017للفرتة من  

 (لایر)

 المكافآت المتنغیرة المكافآت الثابتة

مكافأت نھایة 
 الخدمة

مجموع مكافآت 
التنفیذیین عن 

 المجلس إن وجدت
 المجموع الكلي
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 ۳۹٫٤۹۰٫۱۹۷ - ٥٫۲٤٤٫۹۳۷ ۱۷٫۸۷۲٫٤۰۰ - - ۱۷٫۸۷۲٫٤۰۰ - - ۱٦٫۳۷۲٫۸٦۰ - ۳٫۸۰٥٫۲٦۰ ۱۲٫٥٦۷٫٦۰۰ المجموع

 

 الحقة األحداث ال •

و  لكــرة القــدم م، وقعــت شــركة االتصــاالت الســعودية مــذكرة تفــاهم مــع االحتــاد الســعودي  2018فربايــر  5بتــاريخ  •

 لنقـل ملباريـات مسـابقات كـرة القـدم احملليـة      للرعايـة وا عامـة للرياضـة للحصـول علـى احلقـوق احلصـرية       اهليئة ال

ن مــدة العقــد املزمــع بــأ علمــًاالــيت ميتلــك حقوقهــا االحتــاد الســعودي لكــرة القــدم.  وومباريــات املنتخــب الســعودي 

مائة وسـتون مليـون ريـال سـعودي     سـت تبلـ   توقيعه تبل  عشرة سنوات ميالدية، و قيمة احلصول على تلك احلقوق 

تـدفع سـنويًا وملـدة عشـر سـنوات أي بقيمـة امجاليـة قـدرها سـتة مليـار وسـتمائة مليـون              ،ريـال سـعودي(   مليون 660)

تفق الطرفان على أن تكون مدة مذكرة التفاهم شهرين مـيالديني  أوقد . ريال سعودي( مليون 6.600ريال سعودي )

يث يقوم الطرفان بالنقاش واالتفـاق علـى األحكـام والشـروط التفصـيلية للعقـد       تبدأ من تاريخ توقيع املذكرة، حب

 .املدةاالساسي خالل هذ  

ميجـاهريتز   1800و  700م، حصـلت شـركة االتصـاالت السـعودية علـى تـرددات يف النطـاقني        2018فربايـر   22بتاريخ  •

م 2018عــام( تبــدأ خــالل عــام   15ملــدة ) و مــن خــالل فوزهــا بــاملزاد الــذي عقدتــه هيئــة االتصــاالت و تقنيــة املعلومــات   

 م.2019عام ابتدأ من عام  14مليون ريال، يدفع على دفعات متساوية خالل  1.560وذلك مببل  إمجالي قدر   ،

ذات مســؤلية حمــدودة   شــركة-م، قامــت الشــركة بتأســيس شــركة أبــراج االتصــاالت      2018خــالل الربــع االول   •

مليـون ريـال سـعودي. وسـتتوىل شـركة أبـراج        200% برأس مـال  100بنسبة ومملوكة لشركة االتصاالت السعودية 

متلك االبراج وإنشائها وتشغيلها وتأجريها واستثمارها جتاريًا.ال زالت الشركة قيد االنشـاء   االتصاالت مسؤولية

 .حني احلصول على الرتاخيص الالزمة من اجلهات املعنية ىلإ
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دوالر  مليون 65بزيادة رأس مال شركة إنتغرال القابضة مببل  قدر  م، قامت الشركة 2018خالل الربع االول  •

 مليون ريال سعودي(. 244أمريكي، ما يعادل )

 100م، قامت الشركة بدفع الشرحية االوىل من االستثمار يف صندوق املال اجلرىء بقيمة 2018خالل الربع االول  •

 .مليون ريال سعودي( 375)مليون دوالر امريكي ما يعادل 
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 إقرارات جملس اإلدارة •

 يلي: السعودية مبا االتصاالتيقر جملس إدارة شركة 

 بالشكل الصحيح. أعدت سجالت احلساباتأن  •

   اعلية.بف وُنفذأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة  •

 ا.طهال يوجد لدى اجمللس أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاأنه  •

م وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املالي 2017ديسمرب  31مت إعداد القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  •

املعتمدة يف اململكة العربية السعودية واملعايري  و اإلصدارات األخرى املعتمدة من اهليئة السعودية للمحاسبني 

 القانونيني.

أو أكثر من األسهم املصدرة للشركة خالل  (%5)يعي أو اعتباري متلك أي شخص طب عنالشركة ُتبّل  مل  •

 .م2017عام 

ال يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة  •

 .م2017أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 

 ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد. م2017شركة خالل عام ال يوجد أي اسرتداد أو شراء أو إلغاء قامت به ال •

أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي  هال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجب •

 راتب أو تعويض.

 أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق يف األرباح. هال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجب •

طرفًا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء جملس تكون الشركة عقد  ال يوجد أي •

فيما عدا ما مت ، أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم الرئيس التنفيذي للماليةأو الرئيس التنفيذي أو اإلدارة 

 ذكر  يف وصف مصا  األطراف ذات العالقة.

عضاء جملس إدارتها أو ضمنت أي قرض عقد  واحد منهم مع مل تقدم الشركة قرضًا نقديًا من أي نوع أل •

 غري .

ال يوجد أي حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء جملس اإلدارة أو كبار التنفيذيني أو أزواجهم أو  •

 أوالدهم القصر. 

 م.2017أن املراجع اخلارجي للشركة قد أبدى رأيه دون حتفظ على القوائم املالية املوحدة لعام  •
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 :الخاتمة
بالشـكر ملقـام خـادم احلـرمني الشـريفني امللـك        -بعد شكر اهلل عز وجل علـى توفيقـه   -يتقدم جملس إدارة الشركة 

عبـد العزيـز آل   حممـد بـن سـلمان بـن     ولـي عهـد  األمـني صـاحب السـمو امللكـي األمـري        وبـن عبـدالعزيز آل سـعود    سلمان 

ة والتشـجيع الـذي تلقـا  الشـركة مـنهم يف سـعيها لتطـوير أدائهـا         وحكومتنا الرشيدة. مشيدين بالـدعم والرعايـ   سعود

بالشــكر والتقــدير لعمــالء الشــركة ومســاهميها الكــرام علــى ثقــتهم،    اإلدارة وحتســني خــدماتها، كمــا يتقــدم جملــس  

وجلميــع مــوظفي الشــركة علــى إخالصــهم وتفــانيهم يف أداء أعمــاهلم، ولكــل املتعــاملني معهــا، ويؤكــد اجمللــس ســعي      

، وخيــدم األهــداف االجتماعيــة،  مســاهميها، وحيقــق تطلعــات عمالئهــاة لتطــوير أعماهلــا مبــا يلــيب احتياجــات  الشــرك

 يف اململكة العربية السعودية. االتصاالتويؤكد املكانة الريادية للشركة يف قطاع 
 

 


