
 

 

 

م2019التقرير السنوي  1/80  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 م2019التقرير السنوي 

 يةشركة االتصاالت السعود



 

 

 

م2019التقرير السنوي  2/80  

 

 

 

 م2019السعودية لعام  حمتوى التقرير السنوي لشركة االتصاالت

  م2019  عامخالل أواًل : أداء وأنشطة الشركة 

  األداء التشغيلي -أ

   السعودية االتصاالتشركة  -1

   الشركات التابعة احمللية -2

   الشركات التابعة الدولية -3

   االستثمارات -4

 املسجلة وفق طريقة حقوق امللكيةارات االستثم –أ 

 االستثمارات يف املشاريع املشرتكة 

 االستثمارات يف الشركات الزميلة 

  االستثمارات األخرى  -ب

  للمجموعة األداء املالي-ب 

  التوجهات االسرتاتيجية  - ج

   املوارد البشرية -د 

 االجتماعية ؤوليةاملس- هـ

 برنامج االستدامة   -و

 هـ1440حجاج بيت اهلل احلرام يف موسم حج عام خدمة - ز

 ثانيًا : جملس إدارة الشركة 

  ثالثًا : توزيع األرباح واملكافآت وتوصيات جملس اإلدارة

 

 



 

 

 

م2019التقرير السنوي  3/80  

 

 

 

 

 من حنن

حنن شركة رقمية رائدة، نهدف للتقدم دائمًا، ونسعى للتطور واالبتكار، نفكر باملستقبل لنصنعه، 

 .رادة وهدفللبقاء يف املقدمة كشركة ذات إ

نقدم احللول واخلدمات الرقمية يف جماالت متعّددة تشمل االتصاالت، وتقنية املعلومات، واملدفوعات 

الرقمية، واإلعالم الرقمي، واألمن السيرباني، وغريها من اجملاالت الرقمية املتطورة، وحنن بذلك نقود 

 .التحول الرقمي حمليًا وإقليميًا

 

 

 رؤية الشركة

 .مليني نقدم خدمات رقمية ومنصات مبتكرة لعمالئنا يف دول الشرق األوسط ومشال أفريقياحنن رواد عا

 

 غايتنا

 حنن نبتكر ونقدم أبعاد أكرب وأكثر إثراًء حلياة الناس الشخصية واملهنية.
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 قيمنا
 

 

 
 احليوية

 .نتطلع باستمرار إىل اعتماد طرق جديدة أفضل، وحتسينها يف إطار قيامنا بأعمالنا، من خالل رؤية جديدة وذكية ومبتكرة

 متجددين –متعاونني  -مرنني 

 

 
 التفاني

 .ملتزمون بتقديم "املستقبل" بأكثر الطرق مكافأة لعمالئنا وموظفينا

 بالثقةجديرين  –ملتزمني  –مهتمني 
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 اإلقدام

 .وموظفينا حنن "ال نكّل وال منّل" يف سبيل البحث عن أفضل احللول املمكنة لعمالئنا

 استباقني –فضوليني  -مبتكرين 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 الكرام                                                        السعودية  االتصاالتاإلخوة واألخوات مساهمي شركة 

 

 ،،،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 

عد جديد يف ملضي قدمًا إىل ُبام إجنازات مميزة، مكنتها من اخالل الع( stcشركة االتصاالت السعودية )حققت 

دورًا حموريًا يف متكني التحول الرقمي يف اجملموعة ؤدي ، حيث تثري حياة عمالئنا وموظفينااليت ت اخلدمات الرقمية

ة "جترأ" للنمو يف باالنسجام مع أهداف اسرتاتيجي 2030اململكة العربية السعودية  وفق رؤيةالعربية السعودية  اململكة

مقارنة بالفرتة املماثلة %4.63بنسبة  م 2019عام خالل ارتفعت االيرادات املوحدة املالي ، فعلى الصعيد مسارات جديدة

 32,391ليصل إىل  %6.29ارتفع امجالي الربح بنسبة مليون ريال، كما   54,368من العام السابق لتصل إىل

 مليون ريال 10,665الربح، ليبلغ صايف مليون ريال12,480إىل  %1.92بنسبة  ارتفع الربح التشغيلي، ومليون ريال

 ..م2019بنهاية عام 

الرائدة يف قطاع  تهانسجم مع مكانللمجموعة اليت تالسمة اجلديدة وخالل العام تّوجنا اسرتاتيجيتنا بإطالق 

ت جمرد شركة بل منظومة اتصاالت وتقنية ، فهي اليوم ليسالعربية السعودية االتصاالت وتقنية املعلومات يف اململكة

إطالق السمة اجلديدة جزءًا من حيوية اجملموعة كممّكن رقمي رائد  إذ يعكسمعلومات وحلول رقمية متكاملة، 

تتماشى مع التطور الذي تشهده اجملموعة يف جمال التحول الرقمي املتمثل ، باإلضافة إىل أنها حمليًا وإقليميًا وعامليًا

املدفوعات الرقمية واإلعالم والرتفيه، انسجامًا مع الثورة الرقمية للبيانات واملتغريات املتسارعة يف قطاع  يف مسارات

 .االتصاالت وتقنية املعلومات
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عتماد على اخلربات املؤهلة وضخ دماء سعودية شابة يف اإلوبتمكني الكوادر السعودية وواصلت اجملموعة التزامها 

موعة  اا يتوازى مع دورها احملوري اجملبهدف تعزيز أداء ؛ كني املرأة يف مناصب قيادية هامةومتُعليا  مناصب قيادية

 .2030 اململكة العربية السعودية  لتمكني التحول الرقمي يف اململكة للقطاعني احلكومي واخلاص وفق رؤية

املركز  حصدتاملية عدة، إذ تصنيفات متقدمة من قبل جهات ع على stc ويف جمال التصنيفات العاملية فقد حصلت

 50 األول على مستوى منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا وفقًا لتصنيف جملة فوربس العاملية، وضمن أفضل

، إضافة إىل سب القيمة السوقيةحبشركة رقمية على مستوى العامل، وبني أكرب عشر شركات اتصاالت عاملية 

يف فئة ذكاء األعمال والتحليالت املرئية واكتشاف البيانات م 2019جائزة أفضل املمارسات لعام حصوهلا على 

 .الذي يعد املصدر األول للتعليم والبحث املتعمق يف مجيع ما يتعلق بالبيانات TDWI املقدمة من

والكويت والبحرين كأول باململكة العربية السعودية  جتاريًا 5Gالسبق يف تدشني خدمة اجليل اخلامس  stcحققت و

وشبكة أساسية  كبريًا تقنيًا يف املنطقة، وعملت على تسريع نشر شبكة اجليل اخلامس اليت توفر حتواًلمشغل 

البنية التحتية والعربية السعودية قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات باململكة  أسهم يف تطورمما ، لتطبيقات املستقبل

 .رمتطوجل مستقبل تقين أها من فيواستثمرت  stcبها  أسهمتاليت 

 احصوهل ، حيث ُيعدم1/1/2020تبدأ من  ًاعام 15ميجاهرتز ملدة  2300 برخصة الطيف الرتددي للنطاق stcوفازت 

على هذه الرتددات استثمارًا إضافيًا يهدف إىل إحداث زيادة كبرية يف سعات شبكة اجلوال، ملقابلة الطلب املتزايد على 

باالستثمارات يف  stc. كما أدى اهتمام يم أفضل خدمات االتصاالتنرتنت وتقداخلدمات وزيادة سرعة وجودة اإل

مؤسسة اختبار سرعة  منأسرع شبكة جوال يف اململكة العربية السعودية" " على جائزةا البنية التحتية إىل حصوهل

سرعة حتميل اإلنرتنت املتنقل على كما حصلت الشركة على جائزة أعلى  OOKLA العريض النطاقاإلنرتنت 

 .تقرير "مقياس" الصادر من هيئة االتصاالت وتقنية املعلوماتضمن م 2019 لعامتوى اململكة خالل الربع الثالث مس

اتفاقية هلا، وقعت اجملموعة يف رفع القيمة املضافة  تسهملول مبتكرة حبعم املشاريع الناشئة يف جمال التقنية ولد

أعمال خدماتها لقطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة بدًءا  stc تعاون مع برنامج "بادر حلاضنات التقنية"، حيث تقدم

من تأسيس البنية التحتية للمنشأة وحتى تقديم اخلدمات التقنية اليومية كخدمات اهلاتف واإلنرتنت وكذلك 

 .اخلدمات املتقدمة كخدمات احلوسبة السحابية، وحلول األمن السيرباني وإدارة املبيعات وإنرتنت األشياء

ل االمتداد فعُيقفزات تنموية متسارعة حمليًا وإقليميًا، إذ تعد أول مشغل يف املنطقة  م2019عام  خالل stc وسجلت

اآلمن على نطاقه الرئيس، كما كانت أول شركة يف جمال االتصاالت يف منطقة الشـرق األوسـط حتصل على 

، باإلضافة إىل حصوهلا على عضوية Social Value International عضوية منظمة القيمة االجتماعية الدولية

 ، واختيارها من قبل اجلمعية الدولية لشبكات اهلاتف اجلوالNB-IoT اجملموعة العاملية اخلاصة بإنرتنت األشياء

GSMA.لتمثل اململكة العربية السعودية، ضمن التحدي العاملي للذكاء االصطناعي ، 

جملس تنسيق احملتوى احمللي املنبثق ، حصلت على عضوية ي والتوطنيتعزيز احملتوى احملليف  stcوللدور الذي تلعبه 

كأوىل مبادراتها هيئة احملتوى احمللي واملشرتيات احلكومية عن مبادرة "شراكات احملتوى احمللي"، اليت أطلقتها 
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توى االسرتاتيجية؛ لتأسيس شراكة مستدامة مع كربى الشركات الوطنية الرائدة والقطاع اخلاص لتنمية احمل

تحفيز االستثمارات احمللية واألجنبية لزيادة احملتوى ل اتفاقية تعاون مشرتك مع الصندوق الصناعي وقعت، واحمللي

 .احمللي، وإبراز فرص توطني املنتجات

ملقام ويف اخلتام وعرفانًا بالدعم الالحمدود من قيادتنا الرشيدة، ال يسعين إال أن أرفع أمسى آيات الشكر والتقدير 

 -السمو امللكي األمري حممد بن سلمان  ولي العهد صاحبلالعزيز، و الشريفني امللك سلمان بن عبد دم احلرمنيخا

، هومنو هيف تطور ، على ما جيده قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات من اهتمام كبري مما أسهم-حفظهما اهلل 

 .2030العربية السعودية  فق أهداف رؤية اململكةوحتسني بنيته التحتية يف وقت قياسي، لتحقيق التحول الرقمي و

تطوير وهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات على مساهمتهم يف  وزارة االتصاالت وتقنية املعلوماتكما أتقدم بالشكر ل

لس باجمل لثقتهم والشكر للمساهمني الكرام .قدرات اململكة الرقمية، ومواكبة املتطلبات الوطنية والتطورات العاملية

منسوبي ومنسوبات زمالئي ولالكرام، الؤنا وهم عم النجاحئنا يف لشركاموصول والشكر  له، املتواصلهم ودعم

 اجملموعة داخل اململكة وخارجها على جهودهم يف حتقيق النجاحات املتواصلة للمجموعة.

 

 ..والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 
  

 العبداهلل الفيصلصاحب السمو امللكي األمري حممد بن خالد 

 اإلدارةرئيس جملس 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 الكرام                                                        اإلخوة واألخوات مساهمي شركة االتصاالت السعودية 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

 ضحتحتى أقفزات تنموية، ( stcشركة االتصاالت السعودية )يخ اجملموعة، إذ حققت عامًا فارقًا يف تار 2019ُيعد عام 

 الذي يعد أحد األهداف الرئيسة لرؤية اململكة ،املمّكن الرقمي الرائد للقطاعني العام واخلاص حمليًا وإقليميًا

مفهوم إنرتنت وعززت ني البيانات الضخمة واحلوسبة السحابية واألمن السيربا وطورت، 2030العربية السعودية 

، باإلضافة إىل ارتفاع النتائج املواهب السعودية يف جمال التقنية واالبتكار تدعم، واألشياء والذكاء االصطناعي

مدعومًة بارتفاع إيرادات قطاع املستهلك والنواقل واملشغلني والشركات التابعة املالية مقارنة بالعام املاضي، 

 للمجموعة.

يف السعودية والكويت والبحرين لتعزيز ( stc) ةمستها التجارية اجلديدة املوحدإطالق اجملموعة م 2019وشهد عام 

دورها يف إثراء حياة عمالئها من خالل تقديم خدمات  وإبرازأدائها ودورها الرائد كممّكن رقمي رائد يف املنطقة، 

، إذ متثل مال من العمل بفعالية واقتصادية أعلىاالتصاالت املبتكرة وتقديم املنتجات واخلدمات اليت متكن قطاع األع

حدثًا مفصليًا لقطاع م 1998اليت شكل تأسيسها يف العام   stcبدء انطالقة مستقبلية جديدة ملسريةالسمة اجلديدة 

اململكة عامًا إحدى أهم قصص النجاح ملشاريع اخلصخصة والتوسع يف  21االتصاالت والتكنولوجيا وسجلت خالل 

  .واملنطقةلسعودية العربية ا

، فقد حققت جناح خططها االستثمارية يف عصر التقنيات واخلدمات الرقميةوبرهنة على املالية  stcكانة مل ًازيتعزو

ة تبلغ حص ، حيثمليار دوالر 3.1بنحو  يهااستحواذ شركة أوبر علمع إعالن يف شركة كريم  هااستثمار ًا يفجناح

أداء دورها كحاضنة للمشاريع اإلبداعية  وستواصل اجملموعة ،مليون دوالر 274، بقيمة ٪8.8منها حنو اجملموعة 

 . واألفكار اخلالقة املتوائمة مع التغريات املتسارعة يف الصناعة ومع التغري يف أسلوب احلياة للعمالء
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ى إطالقها جناحًا كبريًا على مستوى املدفوعات الرقمية يف اململكة، فبعد مرور عام عل stc payوحققت شركة 

يف أكثر  خدماتها ، وتقدممن حيث اجلودة والتكلفة لتحويل األموال واخلدمات املالية من أفضل الوسائلأصبحت 

ألف وكيل معتمد لدى ويسرتن يونيون يف مجيع  525مع أكثر من  حاليًا نتعامل، وألف نقطة بيع يف اململكة 30من 

 أحناء العامل.

أعمال، اتفاقية اسرتاتيجية مع  stcأبرمت حياة اجملتمع من أفراد ومؤسسات فقد  إلثراء أسلوب stcيف إطار جهود و

تفعيل مشروع املبادرات الرقمية لوزارة الصحة من خالل توفري خدمات الرعاية الصحّية بهدف  Philipsشركة 

تحديات يف الاجهة ستكمال رقمنة البنية التحتية وموال stc، وذلك ضمن جهود Tele-ICU للعناية املركزة عن ُبعد

 .القطاع الصحي ومتطلباته

متلك أكرب شبكة ها أن، خاصة اململكة العربية السعوديةيف  نشر خدمات النطاق العريض يف stc مبادراتوضمن 

وشركة زين السعودية اتفاقية لتقديم وقعت اجملموعة  ،األحدث واألسرع على مستوى املنطقةتعد  لأللياف الضوئية

 stcلـعريض بتقنية األلياف البصرية للمنازل، تستفيد  اوجبها زين السعودية من البنية التحتية خدمات النطاق ال

توفري تكامل للخدمات يف قطاع االتصاالت ؛ ليف نشر خدمات النطاق العريض يف جمال االتصاالت وتقنية املعلومات

 .وتقنية املعلومات ومتكني اخلدمات الرقمية يف خمتلف مناطق اململكة

اجليل اخلامس والتقنيات  مع شركائها العامليني من أجل حتسني منظومة خدمات هاتعاونخالل العام   stcتوجتو

 .اجلديدة بأول اطالق جتاري للجيل اخلامس يف اململكة العربية السعودية والكويت والبحرين

ق حتسني جتربة املوظفات يف بيئات حبث طرو، هاالوسائل املمكنة لدعم عمل املرأة فيوالتزامًا من اجملموعة بتوفري 

تعزيز مشاركتها يف سوق العمل، لأول جملس لتمكني املرأة   stcهلن، أطلقت االعمال وزيادة معدالت الرضا الوظيفي

برنامج ، ومتاشيًا مع إميانًا منها بأهمية االستثمار يف موظفيها ومنحهم أفضل الفرص لتطوير مهاراتهم ومعارفهم

ذي يهدف إىل متكني فئات اجملتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته ومعدل املشاركة التحول الوطين ال

 .االقتصادية للسعوديات

وفقا م 2019عام  عالمة جتارية سعودية يف 50أغلى قائمة التجارية  تهاعالمفقد تصدرت  موعةوتأكيدًا على ريادة اجمل

يعكس متيز العالمة  مما، مقارنة بالعام املاضي %6.7الر بارتفاع مليار دو 7.095تها قيمإذ بلغت ؤسسة براندد فايننس مل

سبع جوائز يف مهرجان "ترانزفورم أووردز" الشرق األوسط ومشال إفريقيا ، ونالت ومكانتها الرائدة stcالتجارية لـ

 . اخلاص بتطوير العالمة التجارية بدبي

عمال على شهادة تقديم خدمات احلوسبة السحابية على أ stcحصلت بعام احلصاد، إذ م 2019وحيق لنا أن نسمي عام 

واملتخصصة بتوفري برامج وخدمات احللول السحابية؛ لتكون بذلك  VMwareمستوى العامل املقدمة من شركة 

، إضافة إىل حصد اجملموعة أول شركة سعودية معتمدة وموثقة عاملًيا لتقديم خدمات احلوسبة السحابية

 العريض النطاقمؤسسة اختبار سرعة اإلنرتنت  منيف اململكة العربية السعودية" أسرع شبكة جوال " جائزة

OOKLA  سرعة حتميل اإلنرتنت املتنقل على مستوى اململكة خالل الربع كما حصلت الشركة على جائزة أعلى
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كة املدفوعات كما حازت شر، تقرير "مقياس" الصادر من هيئة االتصاالت وتقنية املعلوماتضمن  2019 لعامالثالث 

اجلائزة الذهبية يف جمال اهلوية املرئية يف الصناعة املالية إضافة إىل اجلائزة الذهبية يف تطوير  stc payالرقمية 

 .stc payعالمة جتارية جديدة ضمن حمفظة لصاحل 

ات يف املركز األول يف تقديم خدمات تقنية املعلومللمجموعة  إحدى الشركات التابعة stcsكما حققت شركة 

جائزة أفضل املمارسات لعام  على stcاملتخصصة بأحباث التســويق، كما حصلت  IDCاململكة حســب تقرير شــركة 

الذي يعد املصدر األول  TDWI يف فئة ذكاء األعمال والتحليالت املرئية واكتشاف البيانات املقدمة منم 2019

باجلائزة الذهبية يف فرع " تكنولوجيا  Mystcكما فاز تطبيق ، للتعليم والبحث املتعمق يف مجيع ما يتعلق بالبيانات

 م. 2019ألفضل تطبيق يف عام  Network PG’sاملعلومات العاملية " إحدى فروع جوائز 

خدمات  كونها رائدة يف تقديم، فيها خبطى ثابتة ورؤية واضحة حنو حتقيق اسرتاتيجية االستدامة stcوتسعى 

، إذ اعتمدت قيم احليوية والتفاني واإلقدام يف دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا هائرقمية ومنصات مبتكرة لعمال

تقديم املستقبل بأكثر الطرق مكافأة ، و، من خالل رؤية جديدة وذكية ومبتكرةاأعماهل حتسنييف ستمرار بهدف اال

 هلم.لبحث عن أفضل احللول املمكنة ، وااها وموظفيهلعمالئ

، إذ أطلقت يف دعم االبتكار وريادة األعمال وتعزيز روح املبادرة لدى الشباب السعوديدورها  stcومل تغفل جمموعة 

واليت تعنى بدعم املواهب السعودية يف جمال التقنية واالبتكار، لالستثمار وتقديم حلول ( حلول املستقبل) منصة

يف عامل  قويًا كة العربية السعودية منافسًاتقنية مبتكرة خللق بيئة مناسبة للمواهب احمللية ليساهموا يف جعل اململ

حتتضن حاضنة األعمال "إنسبايريو" لدعم رواد األعمال يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات ، كما التقنية احلديثة

د ، وقد أمثر هذا األمر عن توفري ما يزيسنويا دوالرمليون  80 ما يقارب مشروعًا باستثمارات تصل قيمتها إىل 28اليوم 

 .فرصة عمل  اا يف ذلك وظائف بدوام جزئيألف  160على 

مت إدخال تقنيات اجليل اخلامس ألول مرة باحلج ومتت  فقد يف خدمة ضيوف الرمحن، موعةستمرارًا إلجنازات اجملوا

 من حجمها العام املاضي، وأثبتت هذه التوسعات فعالياتها عند %50توسعة اجليل الرابع بنسبة إضافية وصلت إىل 

 يف حجم احلركة مقارنة بالعام املاضي. ساعات الذروة اليت شهدت منوًا هائاًل

احملوري يف متكني التحول الرقمي، وتطوير قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات باململكة والتزامها  stc دورومتاشيًا مع 

كية لالتصال باإلنرتنت، مع سرعة رقمية مبتكرة وأحدث التقنيات الالسل بإثراء حياة عمالئها عرب توفريها حلواًل

، فقد وفرت خدمات اجليل اخلامس لزوار وحضور العديد من إرسال البيانات واستقباهلا وتنزيلها بسرعة أكرب

 ،سباقات الفورميال إيومؤمتر مبادرة مستقبل االستثمار )دافوس الصحراء(، الفعاليات اليت نظمتها اململكة ومنها 

 سعودية.ومواقع فعاليات مواسم ال

 حممد بن خالد العبد اهلل الفيصل صاحب السمو امللكي األمري جملس اإلدارة سوختامًا أتقدم بالشكر والعرفان لرئي

 stcوألعضاء اجمللس الوقرين ولإلخوة املساهمني لثقتهم ودعمهم للمجموعة، وجلميع منسوبي ومنسوبات جمموعة 

إرساء بنية رقمية قوية ومتطورة، تسهم يف ًا وإقليميًا وعامليًا، عرب الذين ساهموا باملضي قدما لتعزيز ريادتها حملي
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، الرامية إىل تعزيز دور قطاع 2030العربية السعودية  تسريع عملية التحول الرقمي، وتدعم توجهات رؤية اململكة

 .االتصاالت وتقنية املعلومات لبناء جمتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر
 

 بن سليمان الناصر م. ناصر

 الرئيس التنفيذي

 

 

 

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيِم

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

لربق والربيد الذي قضى بتحويل قطاع الربق واهلاتف بوزارة اوم( 1998أبريل  21هـ )املوافق 1418ذو احلجة  24

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

م( مت اعتماد نظام الشركة األساس )النظام األساس( 1998أبريل  20هـ )املوافق  1418ذو احلجة  23بتاريخ  213رقم 

لكامل حلكومة اململكة العربية السعودية )احلكومة(. و اوجب قرار جملس يف حينه مملوكة باالشركة  وكانت

 % من أسهمها.30م(، قامت احلكومة ببيع 2002سبتمرب  9هـ )املوافق 1423رجب  2بتاريخ  171الوزراء رقم 

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

  كشركة مساهمة سعودية بتاريخ 1010150269على سجلها التجاري رقم الشركة م( وحصلت 1998مايو  2)املوافق 

يف جممع امللك عبد العزيز على طريق  املركز الرئيس للشركةم(. يقع 1998يونيو  29هـ )املوافق 1419ربيع األول  4

  ومتارس أعماهلا التشغيلية يف اململكة .ملكة العربية السعوديةاإلمام حممد بن سعود يف حي املرسالت، الرياض، امل

لغرض القوائم - وللشركة استثمارات خمتلفة يف شركات تابعة وزميلة ومشاريع مشرتكة تعرف جمتمعة

 بالشركات : . و فيما يلي بيانًا(اجملموعة)بـ -املالية

   :الشركات التابعة 

 سيبلد التأس اسم الشركة التابعة
 لكية الفعلية نسبة امل

 م2018ديسمرب  31 م2019ديسمرب  31
الشركة العربية خلدمات اإلنرتنت واالتصاالت 

 احملدودة ) حلول اس تي سي( 
 %100 %100 اململكة العربية السعودية

 شركة االتصاالت لالستثمار التجاري احملدودة
 )تي سي اي سي( 

 %100 %100 اململكة العربية السعودية

سابقًا: فيفا تي سي البحرين ) شركة اس
 (البحرين

 %100 %100 البحرينمملكة 

 %100 %100 اململكة العربية السعودية )عقاالت(شركة عقاالت احملدودة  
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شركة االتصاالت السعودية املتخصصة )اس تي 
 سي املتخصصة(

 %100 %100 اململكة العربية السعودية

 %100 %100 ة العربية السعوديةاململك )سفاير( - شركة سفاير احملدودة 

س تي سي تركيا القابضة احملدودة إشركة 
 (س تي سي تركيا)ا

 %100 %100 جزرفريجن الربيطانية

س )اس تي سي آسيا القابضة احملدودة إشركة 
 (تي سي آسيا

 %100 %100 جزرفريجن الربيطانية

 ستثمار القابضة س تي سي اخلليج لإلإشركة 
 (س تي سي اخلليج) ا-

 %100 %100 البحرينمملكة 

 %100 %100 اململكة العربية السعودية االتصاالت السعوديةشركة قنوات 

 (اس تي سي الكويتاالتصاالت الكويتية )شركة 
 (سابقًا: فيفا الكويت)

 %51.8 %51.8 الكويتدولة 

 %100 %100 اململكة العربية السعودية )توال(براج االتصاالت احملدودة أشركة 

 - %100 اململكة العربية السعودية (stc Payركة املدفوعات الرقمية السعودية )ش

 شركة املنطقة الذكية للعقار
 

 - %100 اململكة العربية السعودية

 

 :الشركات الزميلة 

 اسم الشركة الزميلة

 
 بلد التأسيس

 نسبة حصص امللكية / حقوق التصويت

 م2018ديسمرب  31 م2019ديسمرب  31

ؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية امل

 )عربسات(
 %36.66 %36.66 اململكة العربية السعودية

 %10 %10 اململكة العربية السعودية السعودية موبايل فريجن احتاد

 %35 %35 اإلمارات العربية املتحدة تيليكومشركة أوجيه 

 

 :املشاريع املشرتكة 

 بلد التأسيس اسم املشروع املشرتك
 امللكية / حقوق التصويت نسبة حصص

 م2018ديسمرب  31 م2019ديسمرب  31

الشركة العربية للكوابل البحرية 

 احملدودة
 %50 %50 اململكة العربية السعودية

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

جمموعة بيناريانج جي إس إم القابضة 

 )بي جي إس إم(

 

 ماليزيا

 

25% 

 

 

25% 

 
 

 : أعمال وأنشطة اجملموعة 
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تتمثل األنشطة الرئيسة للشركة والشركات التابعة هلا )يشار إليهم مجيعًا بـ"اجملموعة"( يف توفري وتقديم خدمات 

  :، واليت تشتمل على سبيل املثال ال احلصر، ما يليواملدفوعات الرقمية االتصاالت واملعلومات واإلعالم

  .تشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة واملتنقلة والبنى التحتيةإنشاء وإدارة و -1

  .توصيل خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات املختلفة وتقدميها إىل العمالء، وصيانتها وإدارتها-2

مجيع  إعداد اخلطط والدراسات الالزمة لتطوير خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات وتنفيذها وتوفريها من -3

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

 .املعلومات

التوّسع يف شبكات ونظم االتصاالت وتقنية املعلومات والبنى التحتية وتطويرها، عن طريق استخدام أحدث -4 

  .يف جمال تقديم اخلدمات والتطبيقات والربامج وإدارتهااالتصاالت وخصوصًا يف جمال تقنية األجهزة واملعدات 

 –تقديم حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملة  اا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر )االتصاالت -5

  اخلدمات السحابية(. –اخلدمات املدارة  –خدمات تكنولوجيا املعلومات 

  .وتوفري وسائل االتصال لنقل خــدمات اإلنرتنت واألنظمة املعتمدة على املعلومات للعمالء،توفري املعلومات -6

جتارة اجلملة والتجزئة واسترياد وتصدير وشراء وامتالك وتأجري وتصنيع وتسويق وبيع وتطوير وتصميم -7

املتعلقة بها،  اا يف ذلك  والقيام بأعمال املقاوالت وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات شبكات االتصاالت املختلفة

  .الشبكات الثابتة واملتحركة واخلاصة، وكذلك برامج احلاسب اآللي واملمتلكات الفكرية األخرى

  .استثمار العقارات وما قد يرتتب على ذلك من بيع وشراء وتأجري وإدارة وتطوير وصيانة-8

  .يق أغراضهاالقروض ومتلك األصول الثابتة واملنقولة بقصد حتق احلصول على-9

  .تقديم الدعم املالي واإلداري واخلدمات األخرى للشركات التابعة-10

  .تقديم خدمات التطوير والتدريب وإدارة األصول والتنمية واخلدمات األخرى ذات العالقة-11

  .تقديم حلول دعم القرار وذكاء األعمال واستثمار البيانات-12

 .دمات األخرىتقديم خدمات سلسلة اإلمدادات واخل-13

 .تقديم خدمات املدفوعات الرقمية-14

 براج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار.أنشاء وإقامة وإصالح حمطات وإ-15

كما جيوز هلا أن متتلك  ،إنشاء شركات  افردها ذات مسؤولية حمدودة أو مساهمة مقفلةحيق هلا عن ذلك  فضاًل

أو تندمج معها، وهلا حق االشرتاك مع غريها يف تأسيس الشركات األسهم واحلصص يف شركات أخرى قائمة 

 أو خارجها. و أي كيانات أخرى سواء داخل اململكةأاملساهمة أو ذات املسؤولية احملدودة 

ويسر جملس إدارة الشركة أن يقدم للمساهمني الكرام التقرير السنوي عن أداء اجملموعة، ونتائج أعماهلا للعام املـالي  

يف خمتلف أوجه أنشطتها، ويظهر دورها يف تعزيز وتطـوير قطـاع    الذي يعكس التطور املستمر يف أداء اجملموعة م ،2019

االتصاالت يف اململكة  اا خيدم اجملتمع السعودي وحيقق خطط التنميـة الوطنيـة ويسـهم بفاعليـة يف تعزيـز االقتصـاد       
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م واإلسـهام يف حتقيـق   2020داف برنـامج التحـول الـوطين    الوطين وحيقق عوائد جمزية ملساهميها. و اا يتوافـق مـع أهـ   

 م.2030 رؤية اململكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2019أواًل: أداء وأنشطة الشركة خالل العام املالي 

 األداء التشغيلي - أ

 اململكة العربية السعودية -(stc) االتصاالت السعوديةشركة  -1

، واليت 2030 ًا منها بتحقيق املبادرات الرقمية يف رؤية اململكةاأللياف البصرية يف اململكة وذلك التزامنشر شبكة  stcواصلت 

( حيث ارتفع عدد عمالء خدمة األلياف البصرية NBBتأتي كجزء من املبادرة الوطنية لنشر شبكة النطاق العريض )

(FTTHبنسبة ) ألف كيلو  217 م مقارنة بالعام السابق، وبلغ طول كابالت خدمة األلياف البصرية حوالي2019يف عام  %23

 اواصلة الريادة، كشف تقرير )مقياس( احلكومي الصادر من هيئة  stc على التزامًا وتأكيد. م2019مرت كما يف نهاية عام 

ألعلى متوسط لسرعة حتميل اإلنرتنت املتنقل على مستوى اململكة، حيث الشركة االتصاالت وتقنية املعلومات عن حتقيق 

وامتدادًا ملشروع التكامل لتطوير . stcلملستمر يف البنية التحتية ذلك نتيجة لالستثمار ا، انيةميجابايت يف الث 45.4 بلغت

كأول مشغل يوفر اخلدمة جتاريًا  ملكةبامل5G  بتدشني خدمة اجليل اخلامس stc البنية التحتية، فقد قامت

من أبراج اجليل اخلامس خالل عام  برج 2,300 حيث مت تركيب أكثر من ويتيحها للعمالء بعدد من املدن السعودية،

ومن املتوقع أن تلعب تقنية اجليل اخلامس دورًا كبريًا يف التحول التقين كمنصة أساسية لتطبيقات ، م2019

املستقبل يف قطاعي إنرتنت األشياء والذكاء االصطناعي، مما سيعزز من ظهور املدن واملرافق الذكية، ويدعم البنية 

 قامت وعلى صعيد آخر،اني ويوفر إنرتنت متنقل بسرعة فائقة يف مجيع مناطق اململكة. التحتية لألمن السيرب

والكويت والبحرين باملواكبة اململكة للشركة والشركات التابعة يف  (stc) بإطالق السمة التجارية اجلديدة املوحدةالشركة 

ارات املدفوعات الرقمية واإلعالم والرتفيه، وانسجامًا مع التطور الذي تشهده اجملموعة يف جمال التحول الرقمي املتمثل يف مس

 لمتغريات املتسارعة يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات. كما أن السمة اجلديدة تسهم يف تعزيز قيمة العالمة التجاريةل

مليار  7.1) مليار ريال 26.6 م وفق مؤشر براند فاينانس بقيمة2019أحد أغلى العالمات التجارية يف الشرق األوسط عن العام ك
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م واألوىل يف الشرق األوسط 2019شركة رقمية على مستوى العامل يف العام  50 دوالر(، إضافة إىل تصنيفها ضمن أفضل

 . ومشال افريقيا حبسب جملة فوربس العاملية

ات الرقمية والبيانات قامت بتطوير املدفوعحيث جماالت دعم احللول اإلبداعية والتحول الرقمي، يف  stc كما استثمرت

ومت ايضًا ، الضخمة واحلوسبة السحابية واألمن السيرباني باإلضافة إىل تعزيز مفهوم إنرتنت األشياء والذكاء االصطناعي

و اشاركة فاعلة من وزارة الصحة من إكمال الشركة  تدشني مشروع البنية التحتية ملدينة امللك سعود الطبية حيث متكنت

ير اخلدمات املدارة واحلوسبة السحابية للبنية التحتية الرقمية ملدينة امللك سعود الطبية، لتكون واحدة أعمال تنفيذ وتطو

، اتفاقية اسرتاتيجية مع شركة stc businessممثلة يف الشركة  أبرمتومن املدن الطبية الرقمية املتميزة يف املنطقة. 

Philips لوزارة الصحة من خالل توفري خدمات الرعاية الصحّية للعناية  يتم  اوجبها تفعيل مشروع املبادرات الرقمية

. كذلك مت إطالق خدمة )الطب االتصالي( بالتعاون مع وزارة الصحة اليت ستسهم يف توفري Tele-ICU املركزة عن ُبعد

 أعلى مستويات الرعاية الطبية للمرضى عن ُبعد بغض النظر عن املوقع اجلغرايف للمريض.

مؤخرًا على شهادة تقديم خدمات احلوسبة الشركة  يف تقديم خدمات احللول الرقمية، حصلت ريادةالوتأكيدًا على 

 واملتخصصة بتوفري برامج وخدمات احللول السحابية، لتكون VMwareالسحابية على مستوى العامل املقدمة من شركة 

إجنازات نوعية  شركةالحققت كما سحابية. بذلك أول شركة سعودية معتمدة وموثقة عاملًيا لتقديم خدمات احلوسبة ال

يف جمال خدمات النواقل واملشغلني واملتمثلة يف توفري كافة االحتياجات واخلدمات الدولية لوحدات األعمال داخل الشركة 

من خدمات هاتفية وإنرتنت وكذلك لعمالء الشركة من املشغلني احملليني واإلقليميني والدوليني ومقدمي اخلدمة إضافة 

 .لشرحية قطاع األعمال اإلقليمي

 

 الشركات التابعة احمللية -2

  ( س تي سي)حلول االشركة العربية خلدمات اإلنرتنت واالتصاالت احملدودة-

 العربية السعودية اململكة

، و م2002بريل أيف اململكة يف ) حلول اس تي سي)تأسست الشركة العربية خلدمات اإلنرتنت واالتصاالت احملدودة 

ويقع مركزها ، الشركة يف تقدم خدمات اإلنرتنت وتشغيل مشاريع االتصاالت ونقل ومعاجلة املعلوماتوتعمل 

 م2007االتصاالت السعودية يف ديسمرب  شركةستحوذت االرئيس يف اململكة ومتارس نشاطها التشغيلي يف اململكة. 

مليون ريال  100ت احملدودة والبالغ على كامل احلصص يف رأس مال الشركة العربية خلدمات اإلنرتنت واالتصاال

 سعودي.
 

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

 السعودية

برأس مال مليون ريال  م2007يف اململكة يف أكتوبر )تي سي اي سي) تأسست شركة االتصاالت لإلستثمار التجاري

بغرض تشغيل وصيانة شبكات االتصاالت وأعمال ، التصاالت السعوديةسعودي مملوك بالكامل من قبل شركة ا
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تنظيم  شبكات احلاسب اآللي وشبكات اإلنرتنت وصيانة وتشغيل وتركيب نظم وبرامج االتصاالت وتقنية املعلومات، 

 ويقع مركزها الرئيس يف اململكة ومتارس نشاطها التشغيلي يف اململكة.
 

 اململكة العربية السعودية-(شركة عقاالت احملدودة )عقاالت 

مليون ريال سعودي مملوك  70يف اململكة برأس مال  م2013يف مارس  )عقاالت( تأسست شركة عقاالت احملدودة

وتعمل هذه الشركة يف إقامة ومتلك وإستثمار وإدارة العقار واملقاوالت ، شركة االتصاالت السعوديةمن قبل بالكامل 

ويقع مركزها الرئيس يف ، سترياد والتصدير لصاحل شركة االتصاالت السعوديةستشارات واإلوتقديم خدمات اال

 .اململكة ومتارس نشاطها التشغيلي يف اململكة
 

 العربية  اململكة-)اس تي سي املتخصصة(  شركة االتصاالت السعودية املتخصصة

 السعودية

يف اململكة، واستحوذت  م2002رباير يف ف )اس تي سي املتخصصة( تأسست شركة االتصاالت السعودية املتخصصة

مليون ريال سعودي. وتعمل هذه  252% من رأمساهلا البالغ 100على نسبة  م2014يف يناير االتصاالت السعودية  شركة

الشركة يف جمال األعمال الكهربائية وشبكات االتصاالت وجتارة اجلملة والتجزئة يف أجهزة االتصاالت السلكية 

ة واسترياد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية املعلومات واألجهزة الكهربائي

 .ويقع مركزها الرئيس يف اململكة ومتارس نشاطها التشغيلي يف اململكة، املرخصة
 

  العربية السعودية اململكة-)سفاير(شركة سفاير احملدودة 

مليون ريال سعودي مملوك بالكامـل   100برأس مال  م2014يف يونيو  يف اململكةاحملدودة )سفاير( تأسست شركة سفاير 

لشركة االتصاالت السعودية، وتعمل يف جتارة اجلملة والتجزئة يف أجهزة وأنظمة احلاسب اآللي واالتصـاالت السـلكية   

دفع اآللـي ومعـدات   والالسلكية ومعدات اإلنرتنت ومواد الدعاية واإلعـالن وقطـع الغيـار واألجهـزة الكهربائيـة وأجهـزة الـ       

ويقـع مركزهـا الـرئيس    ، نقاط البيع اآللية وبيع خدمات مشغلي االتصاالت وإنشاء مراكز االتصاالت وبيـع اخلـدمات  

قـرر جملــس إدارة الشــركة تصـفية شــركة ســفاير    م2017يف اململكـة ومتــارس نشــاطها التشـغيلي يف اململكــة. يف نــوفمرب   

. مــن املتوقــع إســتكمال اإلجــراءات القانونيــة م2018ينــاير  1ية إبتــداًء مــن ودمــج أعماهلــا مــع شــركة االتصــاالت الســعود

 .م2020لتصفية شركة سفاير خالل عام 
 

  العربية السعودية اململكة-قنوات االتصاالت السعودية شركة  

مات وتزاول جتارة اجلملة والتجزئة يف خد م2008تأسست شركة قنوات االتصاالت السعودية يف اململكة يف يناير 

بطاقات الشحن وأجهزة ومعدات االتصاالت وخدمات احلاسب اآللي وبيع وإعادة بيع كافة خدمات االتصاالت الثابتة 

واملتنقلة وصيانة وتشغيل اجملمعات التجارية، وتعمل الشركة يف السوق السعودي ويقع مركزها الرئيس يف اململكة 
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يف البحرين وُعمان تعمل يف هلا شركات تابعة من خالل ن ومتارس نشاطها التشغيلي يف اململكة والبحرين وعما

من شركة قنوات  %60على حصة بنسبة  م2011النشاط ذاته. استحوذت شركة االتصاالت السعودية يف ديسمرب 

، استحوذت الشركة على األسهم م2017ريال سعودي. يف  يناير  مليون 100االتصاالت السعودية والبالغ رأمساهلا 

مليون ريال سعودي. وبالتالي أصبحت شركة  400 شركة قنوات االتصاالت السعودية وذلك  ابلغ وقدره املتبقية يف

 %( لشركة االتصاالت السعودية.100قنوات االتصاالت السعودية مملوكة بالكامل بنسبة )
 

  )العربية السعودية اململكة -شركة أبراج االتصاالت احملدودة )توال 

 - احملدودة )توال( بتأسيس شركة أبراج االتصاالت االتصاالت السعودية ، قامت شركةم2018خالل الربع األول 

، مليون ريال سعودي 200% برأس مال 100شركة ذات مسؤلية حمدودة ومملوكة لشركة االتصاالت السعودية بنسبة 

اج االتصاالت مسؤولية ويقع مركزها الرئيس يف اململكة ومتارس نشاطها التشغيلي يف اململكة. وتتوىل شركة أبر

، حصلت شركة م2019ستثمارها جتاريًا يف اململكة. وخالل الربع األول امتلك األبراج وإنشائها وتشغيلها وتأجريها و

 م2019أبراج االتصاالت على الرتاخيص التشغيلية الالزمة من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات. وخالل الربع الرابع 

مليون ريال سعودي ليصبح  2.300رأس مال شركة أبراج االتصاالت احملدودة  ابلغ وقدره ، قامت الشركة بزيادة 

 مليون ريال سعودي. 2.500امجالي رأمساهلا 

 شركة املدفوعات الرقمية السعودية(STC Pay) -العربية السعودية اململكة  

 ملدفوعات الرقمية السعودية، قامت شركة حلول اس تي سي بتأسيس شركة ام2017ع الرابع من عام بخالل الر

(STC Pay)  تقديم خدمات املدفوعات يف الرئيسي ويتمثل نشاطها مليون ريال سعودي  100يف اململكة برأس مال قدره

مت انتقال ملكية شركة املدفوعات الرقمية السعودية من شركة حلول  م2019الرقمية. وخالل الربع الثالث من عام 

خالل الربع الرابع  .ت السعودية ومل يكن لذلك أي أثر مالي على مستوى اجملموعةاس تي سي إىل شركة االتصاال

مليون ريال ليصبح امجالي  300قامت الشركة بزيادة رأس مال شركة املدفوعات الرقمية السعودية  ابلغ  م2019

خيص شركة املدفوعات قامت مؤسسة النقد العربي السعودي برت م2020مليون ريال سعودي. ويف يناير  400رأمساهلا 

ويقع مركزها الرئيس يف اململكة ومتارس نشاطها التشغيلي يف ، الرقمية السعودية كشركة حمفظة إلكرتونية

 .اململكة

 

 اململكة العربية السعودية - شركة املنطقة الذكية للعقار  

حتت مسمى أغراض خاصة شركة تابعة ذات  االتصاالت السعودية أنشأت شركة م2019خالل الربع الرابع من عام 

مليون ريال سعودي. ونشاطها الرئيسي تطوير  107شركة املنطقة الذكية للعقار يف اململكة برأس مال يبلغ حوالي 



 

 

 

م2019التقرير السنوي  18/80  

 

ويقع مركزها الرئيس  ،ومتويل وإدارة املشاريع العقارية وإقامة املرافق واجملمعات واملباني التجارية واملكتبية والسكنية

 .اطها التشغيلي يف اململكةيف اململكة ومتارس نش
 

 

 الشركات التابعة الدولية -3

 )مملكة البحرين –شركة اس تي سي البحرين )سابقًا: فيفا البحرين 

مليون دينار حبريين أي ما  75يف مملكة البحرين برأس مال  م2009تأسست شركة اس تي سي البحرين يف فرباير 

ا يف ذلك التاريخ.  تقوم شركة اس تي سي البحرين مليون ريال سعودي بسعر الصرف كم 746يعادل حوالي 

بتقديم كافة خدمات االتصاالت املتنقلة واالتصاالت الدولية والنطاق العريض واخلدمات اأُلخرى ذات الصلة 

ويقع مركزها الرئيس يف مملكة البحرين ومتارس م، 2010مارس  3بالسوق البحريين، وقد بدأت عملياتها التجارية يف 

استحوذت شركة اس تي سي البحرين على شركة مينا  م2018خالل الربع األول  .لتشغيلي يف البحريننشاطها ا

لالتصاالت احملدودة يف مملكة البحرين )كشركة تابعة(، ونشاطها الرئيس هو تقديم خدمات االنرتنت ومتارس 

 نشاطها التشغيلي يف مملكة البحرين.
 

  س تي سي تركيا(ا)شركة تي سي تركيا القابضة احملدودة  اسشركة 

تي سي تركيا، شركة ذات مسؤولية حمدودة تأسست  اوجب قانون الشركات التجارية يف جزر فريجن اس شركة 

، وهي شركة ذات أغراض خاصة نشاطها الرئيسي تقديم اخلدمات والدعم الالزم م2007بريل أ 8الربيطانية بتاريخ 

  .موعةستثمارية اخلاصة باجملاملتعلق باألنشطة اال

مليار  3.6% من رأس مال شركة أوجيه تيليكوم احملدودة البالغ 35استحوذت شركة اس تي سي تركيا على حصة 

واليت مقرها مدينة خ، بسعر الصرف يف ذلك التاري م2008مليار ريال سعودي يف أبريل  13.5دوالر، ما يعادل تقريبًا 

 .مارات العربية املتحدةدبي، اإل

ستثمار اجملموعة يف أوجيه تيليكوم، توقفت اوبسبب اخلسائر املستمرة و استنفاد كامل رصيد  ،م2016خالل عام  

للمزيد من التفاصيل، )يف شركة أوجية تيليكوم احملدودة  عرتاف حبصتها يف اخلسائر اإلضافيةاجملموعة عن اال

 يف القوائم املالية السنوية(.  1-21أنظر إيضاح 
 

  س تي سي آسيا(اضة احملدودة )س تي سي آسيا القاباشركة  

س تي سي آسيا، شركة ذات مسؤولية حمدودة تأسست  اوجب قانون الشركات التجارية يف جزر فريجن شركة ا

ومتارس نشاطها التشغيلي من خالل تقديم  ، وهي شركة ذات أغراض خاصةم2007يوليو  24الربيطانية بتاريخ 

س تي سي آسيا يف شركات اتستثمر شركة  .االستثمار للمجموعةاخلدمات والدعم الالزم فيما يتعلق بأنشطة 

س تي سي ماليزيا( )شركة اس تي سي ماليزيا القابضة احملدودة )اعاملة يف ماليزيا ومتلك إستثمارات يف شركة 
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س تي سي آسيا( واليت أيضًا تأسست  اوجب قانون الشركات التجارية يف جزر اتابعة مملوكة بالكامل لشركة 

الربيطانية، ومتارس نشاطها التشغيلي من خالل تقديم اخلدمات والدعم الالزم فيما يتعلق بأنشطة  فريجن

% يف جمموعة بيناريانج جي إس 25س تي سي ماليزيا القابضة احملدودة متتلك حصة اركة . شاالستثمار للمجموعة

يف القوائم املالية  2-21أنظر إيضاح للمزيد من التفاصيل، ) واليت يقع مركزها الرئيس يف ماليزيا ام القابضة

 السنوية(. 
 

 

 

 

 

 

 

  مملكة  –س تي سي اخلليج( اس تي سي اخلليج لإلستثمار القابضة )اشركة

 البحرين

و هي شركة ذات أغراض خاصة ولديها  م2008مارس  12س تي سي اخلليج  املكة البحرين بتاريخ اتأسست شركة 

كما هو موضح أدناه. اهلدف الرئيسي هلذه الشركة  كة البحرينشركات تابعة )مملوكة بالكامل( يف ممل

 :وشركاتها التابعة التالية هو تقديم اخلدمات والدعم الالزم فيما يتعلق باألنشطة اإلستثمارية للمجموعة

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

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

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

)اس بي سي( و شركة اس تي سي اخلليج القابضة  3متتلك شركة اس تي سي اخلليج القابضة لالستثمار 

ة إنتغرال يف مملكة %( يف شركة إنتغرال القابضة. تأسست شرك100: م2018% )100)اس بي سي( حصة  2لالستثمار 

مليون ريال سعودي بسعر  281مليون دينار حبريين أي ما يعادل حوالي  28برأس مال يبلغ  م2009البحرين يف يونيو 

الصرف كما يف ذلك التاريخ. إنتغرال شركة قابضة متلك حصصًا يف شركات تعمل يف جمال خدمات احملتوى 

مليون  101، قامت الشركة بزيادة رأس مال شركة إنتغرال ليبلغ م2018واإلعالم الرقمي يف دول اخلليج. خالل عام 

 .م2018ديسمرب  31مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما يف  1.008دينار حبريين أي ما يعادل حوالي 
 

  دولة  – )سابقًا: فيفا الكويت( (س تي سي الكويت)اشركة االتصاالت الكويتية

 الكويت

س تي ا% من رأس مال شركة االتصاالت الكويتية )26على  م2007يف ديسمرب ودية االتصاالت السع استحوذت شركة

مليون ريال سعودي حسب سعر الصرف يف ذلك  687مليون دينار كوييت، أي ما يعادل تقريبًا  50الكويت( البالغ  سي

نشاطها التشغيلي يف الكويت( مقرها الرئيس دولة الكويت ومتارس  س تي سياالتاريخ. شركة االتصاالت الكويتية )
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. م2008ديسمرب  4يف جمال خدمات اهلاتف النقال يف السوق الكوييت وقد بدأت عملياتها التجارية يف تعمل الكويت 

 .م2014ديسمرب  14بتاريخ  مت إدراجها كشركة مساهمة عامة يف سوق الكويت لألوراق املاليةوقد 

 س تي سياراء األسهم املصدرة لشركة االتصاالت الكويتية )، قدمت الشركة عرضًا إختياريًا لشم2015يف نوفمرب 

الكويت(. مت  س تي سيا% من األسهم املصدرة لشركة االتصاالت الكويتية )74الكويت( واليت ال متلكها والبالغة 

الكويت( بقيمة دينار كوييت  تقديم هذا العرض من قبل الشركة ملساهمي شركة االتصاالت الكويتية )اس تي سي

وانتهت فرتة هذا العرض يف  ريال سعودي، حسب سعر الصرف يف ذلك التاريخ(. 12.37حد لكل سهم )أي ما يعادل وا

% من إمجالي األسهم املصدرة. 25.8سهم متثل  128.860.518. وبلغ عدد األسهم اليت قبلت هذا العرض م2016يناير  31

إمجالي األسهم املصدرة شركة االتصاالت الكويتية  % من51.8وبالتالي أصبحت ملكية شركة االتصاالت السعودية 

 الكويت(. س تي سيا)

% من إمجالي األسهم 100دخلت شركة االتصاالت الكويتية يف عقد ملزم لإلستحواذ على نسبة  2018خالل عام 

ت يف جمال املصدرة لشركة كوالييت نت للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م )كوالييت نت( واليت تعمل يف دولة الكوي

استكلمت شركة االتصاالت الكويتية إجراءات اإلستحواذ حيث بلغت  2019مايو  6تزويد خدمات اإلنرتنت. وبتاريخ 

مليون ريال سعودي(،  296.6مليون دينار كوييت )ما يعادل  23.96صايف أصول شركة كوالييت نت املستحوذ عليها 

مليون ريال سعودي( ونتج عن ذلك اإلستحواذ  364.1ا يعادل مليون دينار كوييت )م 29.41وبلغ العوض املدفوع 

مليون ريال سعودي( بناًء على أحدث التقارير اخلاصة  67.5مليون دينار كوييت )ما يعادل  5.45تسجيل شهرة  ابلغ 

ه مبلغ كما بلغ رصيد النقد وما مياثله يف الشركة املشرتا بتوزيع القيمة العادلة لصايف األصول املستحوذ عليها.

مليون ريال سعودي( وبالتالي فإن صايف التدفقات النقدية الناجتة عن  131.35مليون دينار كوييت )ما يعادل  10.61

 مليون ريال سعودي(. 232.66مليون دينار كوييت )ما يعادل  18.79دمج االعمال بلغ 
 

 :ما يلي فيما عدا أدوات دين مصدرة على شكل صكوك أو سندات للشركات أعالهاليوجد 

 شركة االتصاالت السعودية (stc) 

مجالية إم، باعتماد برنامج صكوك بقيمة 2014خالل الربع الثاني من عام   stcشركة االتصاالت السعودية قامت

ديسمرب  31وىل وفيما يلي بياناتها كما يف تبلغ مخسة مليار ريال سعودي كحد أقصى ومت اصدار الشرحية األ

 :م2018

 
القيمة  فئة اإلصدار اإلصدار تاريخ اإلصدار

اإلمجالية 

 تاريخ االستحقاق نسبة الفائدة
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 لإلصدار

 صكوك االتصاالت

 حملية

 

مليون ريال  1 م2014يونيو 

 سعودي

 مليار 2

 ريال سعودي

 م2024يونيو  %0.7شهور سايبور + 3

 

الف دوالر  200 م2019مايو  صكوك االتصاالت دولية

 امريكي

 مليار 4.670

 يريال سعود

 م2029مايو  3.89%

 االستثمارات  -4

 املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية االستثمارات  - أ

 االستثمارات يف املشاريع املشرتكة 

  اململكة العربية السعودية –الشركة العربية للكوابل البحرية احملدودة 

وإدارة وتشغيل كيبل  بغرض إنشاء وتأجري م2002تأسست الشركة العربية للكوابل البحرية احملدودة يف سبتمرب 

  .حبري يربط بني اململكة العربية السعودية ومجهورية السودان لتمرير االتصاالت بينهما وأي دول ُأخرى

على نسبة  م2002استحوذت شركة االتصاالت السعودية يف سبتمرب و ،م2003بدأ النشاط التشغيلي للشركة يف يونيو 

، مت م2016مليون ريال سعودي. ويف نوفمرب  75لبحرية احملدودة والبالغ % من رأس مال الشركة العربية للكوابل ا50

ويقع مركزها الرئيس يف اململكة ومتارس نشاطها التشغيلي ، مليون ريال سعودي 25ختفيض رأس مال الشركة اىل 

 .يف اململكة
 

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

لتقديم خدمات مراكز االتصاالت واستعالمات الدليل مع شركة )سي سي سي( التصال مت تأسيس شركة مراكز ا

مليون ريال سعودي، متتلك  4.5يف اململكة العربية السعودية، برأس مال قدره  م2010اجييس يف نهاية ديسمرب 

ركة مراكز % من حصتها يف ش1، قامت الشركة ببيع 2015% من رأمساهلا. خالل الربع الرابع من 50الشركة 

ويقع مركزها ، %49االتصال لشركاء آخرين وفقًا لشروط اتفاق الشركاء. وبذلك أصبحت حصة الشركة 

 .يف اململكة ومتارس نشاطها التشغيلي يف اململكة سالرئي
 

  )ماليزيا –جمموعة بيناريانج جي إس إم القابضة )بي جي إس إم 

قابضة ويقع مركزها الرئيس يف ماليزيا ولديها استثمارات  جمموعة بيناريانج جي إس إم، هي جمموعة استثمارية

% من جمموعة ماكسيس القابضة املاليزية )ماكسيس( 62متارس من خالهلا نشاطها التشغيلي حيث متتلك 

ستثمارات ُأخرى يف دولة اهلند )شركة اواليت تعمل يف قطاع االتصاالت املتنقلة يف ماليزيا. كذلك كانت متتلك 

% 25حازت شركة االتصاالت السعودية على نسبة  م2007يف سبتمرب  .2018ستبعادها خالل العام اليت مت إيرسيل( وا
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س تي سي ماليزيا القابضة( اس تي سي آسيا القابضة امن جمموعة بيناريانج )من خالل شركاتها التابعة: شركة 

ار ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك ملي 23مليار رينجت ماليزي أي ما يعادل حوالي  20.7والبالغ رأمساهلا 

، قامت اجملموعة  اراجعة استثمارها اخلارجي يف جمموعة بيناريانج جي إس إم القابضة 2013وخالل عام  .التاريخ

وعليه وقعت  ،)مشروع مشرتك(  اا يف ذلك طريقة إدارتها وحتديد مدى التأثري الفعلي املشرتك على هذا االستثمار

قية مع باقي الشركاء يف جمموعة بيناريانج فيما يتعلق حبقوقها التشغيلية يف جمموعة إيرسيل تعديل يف االتفا

)إحدى الشركات التابعة جملموعة بيناريانج(. وبناًء على ذلك قامت اجملموعة بالتوقف عن معاجلة استثمارها يف 

 .م2013بتداًء من الربع الثاني اجمموعة إيرسيل بطريقة حقوق امللكية 

 

 ستثمارات يف الشركات الزميلةاال 

 اململكة العربية السعودية – (عربسات) املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية 

مت إنشاء املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( من قبل الدول األعضاء يف اجلامـعة العربــية يف أبريل 

ددًا من اخلدمات هلذه الدول األعضاء إضافة إىل كافة ويقع مركزها الرئيس يف اململكة. وتوفر عربسات عم 1976

القطاعات الرمسية واخلاصة يف نطاق تغطيتها وبصورة أساسية منطقة الشرق األوسط. تشمل اخلدمات املقدمة 

حاليًا: اخلدمة اهلاتفية اإلقليمية )صوتية، نقل بيانات، فاكس وتلكس(، بث تلفزيوني، بث إذاعي إقليمي، خدمات 

على  م1999اخلدمة وتأجري ِسعات على أساس سنوي أو شهري. حازت شركة االتصاالت السعودية يف أبريل  إستعادة

مليون دوالر أمريكي )أي ما  500% من املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( والبالغ رأمساهلا 36.66حصة 

 .مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ( 1.875يعادل 
 

  اململكة العربية السعودية –احتاد فريجن موبايل السعودية 

لتقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة  م2013تأسست شركة احتاد فريجن موبايل السعودية خالل عام 

% من رأس مال شركة فريجن، إن 10ومتتلك الشركة حصة قدرها  م2014اإلفرتاضية، وقد بدأت نشاطها خالل عام 

موعة متلك القدرة على ممارسة التأثري اجلوهري على املعامالت اهلامة بني شركة احتاد فريجن والشركة من اجمل

ويقع مركزها الرئيس يف اململكة ومتارس نشاطها  .خالل اعتماد شركة احتاد فريجن على الشبكة التقنية للشركة

 .التشغيلي يف اململكة

% يف 39م على شراء حصة إضافية مقدارها 2019يناير  10هـ املوافق 1440ول مجادى األ 4وافق جملس اإلدارة يف تاريخ 

مليون ريال. ونظرًا لعدم استكمال اإلجراءات القانونية والنظامية خالل  151شركة فريجن موبايل السعودية  ابلغ 
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قى حصة الشركة ستحواذ على احلصة اإلضافية وبذلك تبفقد قررت الشركة عدم استكمال إجراءات اال م2019عام 

 .م2019ديسمرب  31% كما يف 10يف شركة فريجن موبايل السعودية 

 

 

 

 

 

 

 دولة اإلمارات العربية املتحدة –شركة أوجيه تيلكوم 

 م2008شركة أوجيه تيليكيوم احملدودة، شركة قابضة مسجلة  ادينة دبي، اإلمارات العربية املتحدة. يف أبريل 

س تي سي تركيا القابضة( على اية من خالل احدى شركاتها التابعة )شركة استحوذت شركة االتصاالت السعود

مليار  13.5مليار دوال أمريكي، ما يعادل تقريبًا  3.6تقريبًا   % من رأس مال شركة أوجيه تيليكوم احملدودة البالغ35

 1 يف أوجيه تليكوم يفاستثمار اجملموعة  ريال سعودي بسعر الصرف كما يف ذلك التاريخ. مت استنفاد كامل رصيد

شركة أوجيه تيليكوم صعوبات مالية  واجهتعرتاف باخلسائر اإلضافية. ، وعليه توقفت اجملموعة عن االم2016يناير 

لتسوية مستحقات القروض احلالية وقدرتها على االلتزام بالتعهدات املالية املتفق عليها مع املقرضني. خالل عام 

جراءات الالزمة لتصفية شركاتها التابعة الرئيسية وإعادة هيكلة إستثماراتها يف استكملت شركة أوجيه اإل م2018

)شركة  OTASشركة  بدأت تصفيةم، 2019خالل عام تركيا وجنوب أفريقيا ملقابلة االلتزامات مع املقرضني. 

من املتوقع ف OTASىل ذلك، وبعد االنتهاء من تصفية شركة إباالضافة ( تابعة لـشركة أوجيه تيلكيوم يف تركيا

 البدء يف إجراءات تصفية شركة أوجيه تيليكيوم احملدودة يف املستقبل املنظور.

 االستثمارات األخرى - ب

 ( صندوق االتصاالت السعودية لرأس املال اجلريءSTC Ventures) 

 صندوق رأس املال اجلرئ هو صندوق يستثمر يف الشركات الصغرية واملتوسطة الناشئة اليت تعمل يف جمال

 724ستثمارية  ابلغ االتصاالت وتقنية املعلومات يف السوق السعودي وأسواق عاملية ُأخرى. مت تقييم الوحدات اال

 سعودي(. الیمليون ر 614: م2018ديسمرب  31) م2019ديسمرب  31سعودي كما يف ريال مليون 

 ( صندوق إس تي فينشرزSaudi Technology Ventures) 

ل اجلريء هو صندوق يستثمر دوليًا يف الشركات التقنية الريادية اخلاصة ذات النمو الصندوق اإلستثماري للما

سعودي( ُيمول خبمس شرائح متساوية ريال  مليون 1.875 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 500العالي بقيمة إمجالية 

قامت  م2018سعودي(. خالل عام  ريالمليون  375مليون دوالر أمريكي )ما يعادل  100تباعًا، قيمة الشرحية الواحدة 

ريال  مليون 750مليون دوالر أمريكي )ما يعادل  200الشركة بدفع قيمة الشرحيتني األوىل والثانية  اجموع 
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ديسمرب  31) م2019ديسمرب  31سعودي كما يف ريال  مليون 846سعودي(. مت تقييم الوحدات اإلستثمارية  ابلغ 

 سعودي(.ريال  مليون 781: م2018

 

 

 

 االستثمار يف صكوك وزارة املالية 

 على النحو التالي: م2019اجملموعة يف الصكوك اليت أصدرتها وزارة املالية خالل الربع األول من عام  استثمرت
 

 
 ) آالف الرياالت ( الـــبــند

 
 الشرحية األوىل            

  
 الشرحية الثانية 

 2.140.000  1.762.000 قيمة االستثمار االمسية

 سنوات 10  سنوات 5 مدة االستثمار

 %3.9  %3.17 معدل العائد السنوي

 2.227.188  1.771.755 قيمة االستثمار بتاريخ اإلستحقاق
 

 

  صكوك جمموعة بيناريانج جي إس ام القابضةاالستثمار يف 

تثمار يف صكوك أصدرتها س تي سي آسيا القابضة احملدودة )شركة تابعة( باإلسا، قامت شركة م2007ديسمرب  31يف 

مليون ريال سعودي(  1.383مليون رينجيت ماليزي ) اا يعادل  1.508جمموعة بيناريانج جي إس ام القابضة بقيمة 

ثم  م2017ديسمرب 28% حتى تاريخ 10.75سنوات( وبهامش ربح سنوي يبلغ  10سنة )قابلة لإلستدعاء بعد  50ملدة 

ه الصكوك غري متأخرة السداد أو منخفضة القيمة وتبلغ قيمتها الدفرتية % للفرتات الالحقة. هذ9.25هامش ربح 

 مليون ريال سعودي(. 1.490: م2018ديسمرب  31) م2019ديسمرب  31مليون ريال سعودي كما يف  1.587
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 للمجموعة  األداء املالي - ب
  مليون ريال سعودي لعام  10,780ل دي مقابمليون ريال سعو 10,665غ م مبل2019بلغ صايف الربح لعام

 5.39ريال سعودي مقابل  5.33م 2019، وبلغت رحبية السهم لعام %(1.07) م وذلك باخنفاض قدره2018

 30.473مليون ريال سعودي مقابل  32,391م مبلغ 2019. بلغ إمجالي الربح لعام م2018 ريال سعودي لعام

 مبلغ م2019% ، كما بلغ الربح التشغيلي لعام 6.29تفاع قدره م وذلك بإر2018مليون ريال سعودي لعام 

 .%1.92 وذلك بإرتفاع قدرهم 2018 مليون ريال سعودي لعام 12.245 مليون ريال سعودي مقابل 12,480

 ( بلغ الربح قبل االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائبEBITDA لعام )مليون  21,265م 2019

 .%7.21وذلك بإرتفاع قدره  م2018 مليون ريال سعودي لعام 19.836ريال سعودي مقابل 

 مليون ريال  109.371 مقابلم 2019 مليون ريال سعودي يف نهاية عام 118.326 بلغ حجم إمجالي األصول

 .%8.19 م، بإرتفاع قدره2018سعودي يف نهاية عام 

 مليون ريال سعودي يف  42,709 م مقابل2019مليون ريال سعودي يف نهاية عام  55.271 بلغ حجم االلتزامات

 .%29.41 م، بارتفاع قدره2018نهاية عام 

 مليون  65.514م مقابل  2019مليون ريال سعودي بنهاية عام  61,763مبلغ  الشركة حقوق مساهمي بلغت

 %(.5.73م، باخنفاض قدره )2018ريال سعودي يف نهاية عام 
 

  اجملموعة مستوى يف األثر املالي لألنشطة الرئيسة 

 ودخل وأصول يتمثل بتقديم خدمات االتصاالت والسلع املتعلقة بها. إن أغلبية إيرادات يًاتزاول اجملموعة نشاطًا رئيس

وشركة قنوات االتصاالت السعودية(. تعمل  )شركة االتصاالت السعودية اجملموعة تتعلق بعملياتها داخل اململكة

 ا التابعة وشركاتها الزميلة ومشاريعها املشرتكة يف دول متعددة. من خالل شركاته اجملموعة خارج اململكة

يوزع اإليراد على القطاع التشغيلي بناًء على املنشأة اليت قامت بتقديم تقرير اإليراد. حتسب املبيعات بني القطاعات 

 وفقا ألسعار التعامل التجاري العادي.

وبالتالي مت جتميع باقي  ،من امجالي اإليرادات% 75مستوى القطاعات اليت مت اإلفصاح عنها بشكل مستقل جتاوزت 

 القطاعات التشغيلية األخرى ضمن "قطاعات تشغيلية أخرى".
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 ديسمرب: 31على أساس القطاعات للسنة املنتهية يف ونتائجها فيما يلي حتليل إليرادات اجملموعة 

 م2018  م2019 ) آالف الرياالت ( البنــد

 

    (1اإليرادات)

 39.356.283  40,259,106 شركة االتصاالت السعودية 

 16,882,726  17,409,802 شركة قنوات االتصاالت السعودية

 9.502.560  12,628,185 (2قطاعات تشغيلية أخرى)

 (13,778,326)  (15,929,562) االستبعادات/ التسويات

 51.963.243  54,367,531 إمجالي اإليرادات

 (32.127.488)  (33,102,551) ت التشغيلية )باستثناء االستهالك واإلطفاء(تكلفة العمليا

 (7.590.530)  (8,784,587) استهالك وإطفاء

 (450.000)  (600,000) تكلفة برنامج التقاعد املبكر

 551.535  639,161 إيرادات متويل

 (395.440)  (765,154) تكاليف متويل

 102.943  (76,062) أخرىإيرادات )مصاريف(  صايف
شركات زميلة ومشاريع صايف احلصة يف نتائج االستثمارات يف 

 (10.605)  49,597 مشرتكة

 (215.493)  (40,960) أخرى خسائر

 (747.667)  (762,144) الزكاة وضريبة الدخل
 

 صايف الربح
 

10,924,831 

  

 

11.080.498 

 
 صايف الربح العائد إىل :

 
  

 
 مساهمي الشركة

10.664.666  10.779.771 

 
 حقوق امللكية غري املسيطرة

260.165  300.727 

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

 
 ) آالف الرياالت ( الـــبــند

 
 م2019

  
 م2018
 

 25,408,542  26,299,935 شركة االتصاالت السعودية 

 1,314,706  1,418,463 صاالت السعودية شركة قنوات االت



 

 

 

م2019التقرير السنوي  27/80  

 

 3,795,174  4,910,725 (2)قطاعات تشغيلية أخرى

 (45,340)  (237,898) االستبعادات/ التسويات

 30,473,082  32,391,225 إمجالي الربح

 

 

 على أساس القطاعات كما يف: والتزامات اجملموعةوفيما يلي حتليل أصول 

 

 ت () آالف الرياال الـــبــند
 م2018ديسمرب  31 م2019ديسمرب  31

  األصول
 

 116,882,397 125,104,941 شركة االتصاالت السعودية 

 3,333,662 4.560.238 تصاالت السعودية االشركة قنوات 

 19,539,165 34,355,695 (2) قطاعات تشغيلية أخرى

 (30.384.630) (45,694,618) االستبعادات/ التسويات

 109,370,594 118,326,256 صولإمجالي األ

   االلتزامات

 38,998,013 49,484,795 شركة االتصاالت السعودية 

 2,068,819 3.122.999 شركة قنوات االتصاالت السعودية 

 10,512,261 22,438,203 (2) قطاعات تشغيلية أخرى

 (8.870.097) (19,774,787) االستبعادات/ التسويات

 42.708.996 55,271,210 إمجالي االلتزامات

 :ديسمرب31 يف املنتهية للسنة القطاعات أساس على املتداولة غري لألصول وفيما يلي اإلضافات

  
 املتداولة غري لألصول اإلضافات

 
 ) آالف الرياالت ( الـــبــند

 
 م2019

 
 م2018
 

 11,373,307 9,109,544 السعودية االتصاالت شركة

 56,427 116,352 لسعوديةا االتصاالت قنوات شركة

 1,118,474 2,412,991 (2) ُأخرى تشغيلية قطاعات

 12,548,208 11,638,887 إمجالي

(  متثل إيرادات القطاعات املذكوره أعاله، اإليرادات الناجتة من العمالء اخلارجيني والداخليني. بلغت املبيعات والتسويات بني 1) 

 :م2018ديسمرب  31مليون ريال سعودي ) 15,930 مبلغ م2019ديسمرب  31نة املنتهية يف القطاعات )بني شركات اجملموعة( للس

 مليون ريال سعودي( واليت مت استبعادها عند التوحيد. 13,778
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س تي سي احلول شركة اس تي سي البحرين و شركةو (اس تي سي الكويتاالتصاالت الكويتية ) (  يتضمن قطاع "أخرى" شركة2)

وشركة  احملددودة أبراج االتصاالتشركة عقاالت و شركة سفاير وشركة ووشركة اس تي سي اخلليج ي املتخصصة س تي سشركة او

 املدفوعات الرقمية السعودية.

 

ألغراض مراقبة أداء القطاعات، يتم توزيع األصول/ االلتزامات على القطاعات وال يوجد أصول والتزامات  

 مستخدمة بشكل مشرتك بني القطاعات.

 لسنوات املالية اخلمس األخرية:لالصة أصول وخصوم اجملموعة ونتائج أعماهلا خ

 طبيق املعايريت

مت اإلعداد 

وفقًا ملعايري 

احملاسبة 

 السعودية

 مت اإلعداد وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املالي واملعايري واإلصدارات األخرى املعتمدة

  *العربية السعودية يف اململكة

 م2019 **م2018 م2017 م2016 م2015 يني الرياالت(البيان )مال

 
 موحدة موحدة موحدة موحدة موحدة

 مراجعة معدلة معدلة مراجعة مراجعة  

 قائمة الدخل:
 

      

 54,367 51.963 50,661 52,674 50.651 إيرادات النشاط

 )21.976( (21.490) (22,106)    (23,986) (20,306) تكاليف إيرادات النشاط

 32.391 30.473 28.555  28,688 30,345 جممل ربح النشاط

 (19.911)   (18.228) (17.569) (18,737) (18,486) املصاريف التشغيلية

 12.480 12.245 10.986 9,951 11,859 ربح النشاط التشغيلي

 (793) (417) 3  (74) (1,373) صايف –اإليرادات واملصروفات األخرى 

 (1,022) (1,048 ) (973)  (978) (1,228) ب وحقوق امللكية غري املسيطرةالزكاة والضرائ

 10.665 10.780 10.016  8,899 9,258 صايف الربح العائد إىل مساهمي الشركة

      الدخل الشامل اآلخر 

 10.925 11.080 10,269 9,126  صايف الربح شامال حقوق امللكية غري املسيطرة

لن يعاد تصنيفها الحقا إىل قائمة الربح أو إمجالي البنود اليت 

 اخلسارة املوحدة

- (64)  (27) 127 (710) 

إمجالي البنود اليت  سيعاد تصنيفها الحقا إىل قائمة الربح أو اخلسارة 

 املوحدة

- 141  (24) (257) 212 

 (498) (130) (51)  77 - إمجالي ) اخلسارة الشاملة ( / الدخل الشامل اآلخر 

 10.427 10.950 10,218 9,203 - لي الدخل الشامل إمجا

 10.164 10.651 9,958 8,980  العائد إىل مساهمي الشركة  إمجالي الدخل الشامل

 263 299 260 223  العائد إىل حقوق امللكية الغري مسيطرة  إمجالي الدخل الشامل

      قائمة املركز املالي:

 44.841 46.030 44.436  40,834 36,989 أصول متداولة ) أ (

 33.190 29.457 33.639  30,055 22,714 التزامات متداولة ) ب (

 11.651 16.573 10.797  10,779 14,275 ب ( -رأس املال العامل ) أ 

       

 44.841 46,030 44.436  40,834 36,989 أصول متداولة

 54.992 51.481 47.115  46,667 45,271 األصول الثابتة وغري امللموسة

 18.493 11.860 16.931  15,157 14,401 األصول األخرى غري املتداولة
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 118.326 109.371 108.482  102,658 96,661 إمجالي األصول

  
 

   
  

 33.190 29.457 33.639  30,055 22,714 االلتزامات املتداولة

 8.923 3.965 4.006  4,017 3,744 قروض طويلة األجل

 13.158 9.287 7.036  6,644 8,241 تزامات األخرى الغري متداولةاالل

 55.271 42.709 44.681  40,716 34,699 إمجالي االلتزامات

       

 20.000 20.000 20,000 20,000 20,000 رأس املال املدفوع

 41.763 45.514 42.862  40,687 40,541 االحتياطيات واألرباح املبقاة وفروقات الرتمجة

 61.763 65.514 62.862  60,687 60,541 حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة 

 1.292 1.148 939  1,255 1,421 حقوق امللكية غري املسيطرة

 63.055 66.662 63.801  61,942 61,962 إمجالي حقوق امللكية

 118.326 109.371 108.482  102,658 96,661 إمجالي االلتزامات وحقوق امللكية

      قائمة التدفق النقدي: 

 9.921 19.132 15.916  18,375 20,716 صايف التدفق النقدي التشغيلي

 (1.977) (5.027) (7.006)  (7,728) (11,737) صايف التدفق النقدي االستثماري

 (8.068) (8.517) (9.980)  (11,511) (9,942) صايف التدفق النقدي التمويلي

 (124) 5.588 (1.070)  (864) (963) النقديصايف التدفق 

 8.154 2.567 3.631  4,488 5,467 النقد والنقد املماثل أول السنة

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

 8.031 8.154 2,567 3,631 4,504 النقد والنقد املماثل أخر السنة

      

وفددددع امردددد لية الملول ددددا ل تقريددددر امدددد  و امرت ددددملع اددددو ام  اددددا وامردددد لية واودددددملاحاج ان ددددر  امرت ددددملع  دددد  الة  ددددا السددددرو لا ل     دددد ي  م 2016و م 2017م و 2018م و2019وحددددملع لمعددددوام أعددددملج اعة وعددددا اوال ةدددد  ام ل ددددا ام*

 الق نون ي .

 م.2019 يس بة  31ع التصن ف امستخملم او القوالم ام ل ا ل سنا امنته ا او لتت  ش ى   م2018 يس بة  31** تم إع  ع تصن ف برض أحا م امق حنا ل سنا امنته ا او 

 

  املوحدة على مستوى اجملموعةإليرادات اخلدمات التحليل اجلغرايف: 

مليون ريال سعودي ساهمت االستثمارات اخلارجية  54.367 م إمجالي إيرادات بلغت2019حققت اجملموعة خالل عام 

 تقريبًا منها واجلدول التالي يوضح التوزيع اجلغرايف هلا:% 8 ا نسبته على مستوى اجملموعة  ا

 غري حملية )ماليني الرياالت(-إيرادات أخرى  حملية )ماليني الرياالت(-إيرادات اململكة العربية السعودية 

 اإلمجالي

الشركة العربية خلدمات  شركة االتصاالت السعودية،

 س تي سي(، الول نرتنت واالتصاالت احملدودة )حاإل

تي سي اي سي(  شركة االتصاالت لالستثمار التجاري احملدودة

،شركة االتصاالت  السعودية،شركة قنوات االتصاالت 

 (اس تي سي املتخصصة السعودية املتخصصة )

، شركة سفاير احملدودة  )عقاالت( شركة عقاالت احملدودة

، (STC Pay) شركة املدفوعات الرقمية السعودية، )سفاير(

شركة املنطقة توال(، ( شركة أبراج االتصاالت احملدودة

 الذكية للعقار.

فيفا سابقًا: البحرين ) اس تي سيشركة 

س تي سي اخلليج لإلستثمار االبحرين(، شركة 

س تي سي االقابضة )إس تي سي اخلليج(، شركة 

س تي سي شركة اتركيا القابضة احملدودة )

قابضة احملدودة تركيا(، شركة إس تي سي اسيا ال

الكويتية  س تي سي آسيا(، شركة االتصاالتا)

 )فيفا الكويت سابقا: ))اس تي سي الكويت 
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49.970  4.397  54.367 

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

راد النــاتج عــن العميــل لــيس مــرتبط  انطقــة واحــدة، حيــث يــتم انشــاء حســاب      لطبيعــة عمــل القطــاع وذلــك ألن اإليــ  

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

ي منطقـة ألنهـا تـتم    اململكة، و فيما خيص املكاملات الدولية والتجوال الـدولي الـيت جيريهـا العميـل فـال ميكـن ربطهـا بـأ        

 خارج احلدود اجلغرافية للمملكة.

 م:2018م مقارنة بعام 2019أبرز النتائج التشغيلية على مستوى اجملموعة لعام 

 البيان )ماليني الرياالت(
 م2018  م2019

 % التغري
 

 موحدة )معدلة( موحدة   

    
 

 قائمة الدخل: 
   

 

 %4.63 2.404 51.963  54.367 اإليرادات 

 %2.26 (486) (21.490)  (21.976) تكلفة اإليرادات 

 %6.29 1.918 30.473  32.391 إمجالي الربح 

      

 %9.23 (1.683) (18.228)  (19.911) إمجالي املصاريف التشغيلية

      

 %1.92 235 12.245  12.480 الربح التشغيلي 

      

 %90.17 (376) (417)  (793) اإليرادات واملصروفات األخرى 

 %1.87 (14)  (748)  (762) ضريبة الدخل  الزكاة و     

 %(1.40) (155) 11.080  10.925 صايف الدخل

 %(1.07) (115) 10.780  10.665 مساهمي الشركة  صايف الدخل العائد إىل

 %(13.33) (40) 300 260 حقوق امللكية غري املسيطرة صايف الدخل العائد إىل

 

مليون ريال مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إىل  115م  ابلغ 2019يعود سبب اخنفاض صايف الربح خالل عام 

 :األسباب التالية

 مليون ريال. 486ارتفاع تكلفة اإليرادات  ابلغ  (1

يف البنية مليون ريال نتيجًة الستمرار الشركة باالستثمار  1.194طفاء  ابلغ (ارتفاع مصاريف االستهالك واإل2

التحتية لتقنية اجليل اخلامس واأللياف الضوئية وكذلك االستثمارات الكبرية يف الربامج واألنظمة املتعلقة 

خبدمات احلوسبة السحابية واخلدمات املدارة وبرامج أمن املعلومات وأيضًا نتيجًة لتأثري تطبيق املعيار الدولي 

 م.2019من يناير ابتداًء من األول  IFRS 16للتقارير املالية 
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( مليون ريال للعام السابق، 417بلغ ) ا( مليون ريال مقارنة 793أخرى  ابلغ ) (مصاريف)مجالي إيرادات إتسجيل  (3

مليون ريال بسبب إصدار الشركة صكوك دولية  370والسبب بشكل رئيسي يعود إىل ارتفاع تكاليف التمويل  ابلغ 

جيار ضمن تكاليف التمويل إثر تطبيق ة تصنيف جزء من مصاريف عقود اإلمليون دوالر أمريكي وإعاد 1,250 ابلغ 

 .م2019ابتداًء من األول من يناير  IFRS 16 املعيار الدولي للتقارير املالية

م، تأثر الربح قبل االستهالك 2019ابتداًء من األول من يناير  16نتيجة لتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  (4

 .مليون ريال 756للفرتة احلالية إجيابًا  ابلغ  (EBITDA) الفوائد والزكاة والضرائبواإلطفاء و

 

 قروض اجملموعة وتتمثل فيما يلي:

 البيان )ماليني الرياالت(
 م2018 م2019

 موحدة موحدة

 321  327  مراحبات قصرية األجل 

 1.965  2.253 مراحبات طويلة األجل

 2.286  2.580 إمجالي املراحبات 

 2.000 6.670 صكوك 

 - 62 تورق

 4.286  9.312  اإلمجالي         

 

 :و فيما يلي تفاصيل الصكوك 

برنامج صكوك بقيمة امجاليـة تبلـغ مخسـة مليـار ريـال سـعودي كحـد         stcاعتمدت شركة االتصاالت السعودية 

 م:2019ديسمرب  31وىل وفيما يلي بياناتها كما يف صدار الشرحية األإأقصى ومت 

القيمة  فئة اإلصدار تاريخ اإلصدار اإلصدار

اإلمجالية 

 لإلصدار

 تاريخ االستحقاق نسبة الفائدة

 صكوك االتصاالت

 حملية

 

مليون ريال  1 م2014يونيو 

 سعودي

 مليار 2

 ريال سعودي

 م2024يونيو  %0.7شهور سايبور + 3

 

الف دوالر  200 م2019مايو  صكوك االتصاالت دولية

 امريكي

 مليار 4.670

 ريال سعودي

 م2029مايو  3.89%

 

 :و فيما يلي تفاصيل املراحبات 
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م 2019لعام االتصاالت السعودية التقرير السنوي لشركة   

 

 الرصيد القائم  المسدد خالل العام جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية 

تاريخ الحصول  مدة التمويل طبيعة التمويل الجهة المانحة الشركة
 على التمويل

قيمة  قيمة التمويل العملة
 المستخدم

 الجزء غير المتداول الجزء المتداول م 1820 م 2019

 م 2018 م 2019 م 2018 م 2019

شركة 
االتصاالت 
 –السعودية 

المملكة 
العربية 

 السعودية

 0 0 55 0 1,000 1,000 لاير سعودي 2008 –ابريل  سنوات 10 مرابحة بنك سامبا
0 

0 

 0 0 194 0 3,500 3,500 يلاير سعود 2008 –ابريل  سنوات 10 مرابحة بنك الرياض
0 

0 

 0 0 278 0 5,000 5,000 لاير سعودي 2008 –ابريل  سنوات 10 مرابحة بنك األهليال
0 

0 

سوق أدوات 
 الدين

 2,000 2,000 0 0 0 0 2,000 2,000 لاير سعودي  2014 –يناير  سنوات 10 صكوك 

سوق أدوات 
 الدين

 4,670  دوالر امريكي 2019 -مايو  سنوات 10 صكوك 

 

4,670 

 

0 0   4,670 

 

0 

 16,170  المجموع

 

16,170 

 

0 527 0 0 6,670 

 

2,000 

 

الشركات 
 التابعة

بنوك دولية 
 ومحلية

مرابحة وتورق 
 وتسهيالت ائتمانية

من سنة إلى عشر 
 سنوات

 4,333 متنوع 2011منذ 

 

953 

 

6 

 

117 

 

389 

 

92 

 

2,253 

 

596 

 

 

إجمالي 
مرابحات أو 

قروض 
 ةالمجموع

     

20,503 

 

17,123 

 

6 

 

644 

 

389 

 

320 

 

8,923 

 

3,965 

 

 .بعض املراحبات املذكورة أعاله مضمونة بسندات ألمر واعتمادات مستندية -

 .مليون ريال مقابل رهن أصول ثابتة  54يتضمن اجلزء املتداول وغري املتداول من املراحبات على مراحبات حبوالي  -
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  الغ النظاميــة املســتحقة واملدفوعــة مــن قبــل الشــركة مــع وصــف مــوجز هلــا وبيــان    فيمــا يلــي بيــان بقيمــة املبــ

 أسبابها:  

 بيان 

  
 الوصف ماليني الرياالت 

 السبب

  

 الرسوم احلكومية
866 

 

ما يتم سداده أو حتميله على الفرتة وفقًا ألحكام الرتاخيص 

املمنوحة للشركة مقابل تقديم اخلدمة جتاريًا ورسوم استخدام 

 يف الرتددي.الط

 متطلب نظامي

 4,707 أنصبة أرباح

ما يتم سداده أو حتميله على الفرتة كتوزيعات أرباح للحكومة 

واجلهات شبه احلكومية )صندوق االستثمارات العامة واملؤسسة 

 العامة للتقاعد واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(.

 متطلب نظامي

  623  التأمينات االجتماعية
سداده أو حتميله على الفرتة وفقًا ألحكام نظام العمل يف  ما يتم

 اململكة.
 متطلب نظامي

الزكاة وضريبة    

        االستقطاع

 وأخرى 

803 
ما يتم سداده أو حتميله على الفرتة وفقًا ألحكام وقواعد فريضة 

 الزكاة ونظام ضريبة الدخل ورسوم نظام سداد يف اململكة. 
 متطلب نظامي

املستحق واملدفوع إمجالي 

إىل اجلهات احلكومية وشبه 

 احلكومية

   حكومة.لمتثل املبالغ النظامية املستحقة واملدفوعة ل    6,999

 

 العقوبات واجلزاءات والقيود االحتياطية  

ًا عدد وجملس املنافسة (CITC) أصدرت جلنة النظر يف خمالفات نظام االتصاالت يف هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات

من القرارات ضد شركة االتصاالت السعودية، وانطالقًا من مسؤولية الشركة يف دفاعها عن حقوق املساهمني بناًء 

تلك القرارات  اوجب دعاوي قضائية مت رفعها أمام  األنظمة، فقد مت التظلم علىعلى احلق املمنوح هلا  اوجب 

 القضاء.

حسب نوع االدعاء املنسوب للشركة، فبعضها يتعلق بتأسيس  وتتنوع أسباب تلك القرارات الصادرة ضد الشركة

شرائح االتصال مسبقة الدفع، والبعض اآلخر يتعلق  اا ُينسب للشركة من ادعاء بعدم مترير املكاملات الدولية عرب 

شبكة مشغل آخر أو رفض طلبات نقل األرقام، أو تقديم عروض غري معتمدة من اهليئة، واستخدام ترددات بدون 

 رخيص، أو عدم تنفيذ توجيهات اهليئة املتعلقة بشكاوى العمالء خالل املهلة احملددة.ت

م، بقيمة إمجالية 2019قضية بنهاية العام املالي  1.306 وقد بلغ عدد القضايا اليت رفعتها الشركة ضد تلك القرارات

 :، وتفصيل موقف هذه القضايا على النحو التاليمليون ريال 919قدرها 
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  قضية بقيمة إمجالية  878عددها  م2019 منتهية  اوجب أحكام نهائية ضد الشركة بنهاية العام املاليقضايا

 .مليون ريال سعودي 293قدرها 

  قضية بقيمة إمجالية  336عددها  م2019قضايا منتهية  اوجب أحكام نهائية لصاحل الشركة بنهاية العام املالي

 .مليون ريال سعودي 553قدرها 

 قضية بقيمة إمجالية  92عددها م 2019 مة وما زالت متداولة أمام ديوان املظامل بنهاية العام املاليقضايا قائ

درها قضية صدر بشأنها أحكام ابتدائية لصاحل الشركة بقيمة إمجالية ق 26مليون ريال سعودي منها  74قدرها 

 .مليون ريال سعودي 31

 
 

  املؤسساتيةاملخاطر إدارة 

 :تيجية والتشغيليةاالسرتااملخاطر  -

ممـــــا يـــــؤدي يف جمـــــاالت تقنيـــــة وتشـــــريعية واقتصـــــادية وغريهـــــا،  قطـــــاع االتصـــــاالت تغـــــريات متســـــارعةيشـــــهد 

ــاطر  جتــــدد إىل ــلبية، وي خمــ ــة وســ ــرافا  تطلــــب إجيابيــ ــئات استشــ ــن املنشــ ــذا مــ ــاعال،  هــ ــتقبل، وتفــ ــة،  للمســ ومرونــ

تثمار الفــــــرص واســــــتيعاب وســــــعيًا مــــــن جمموعــــــة االتصــــــاالت الســــــعودية الســــــ   ودراســــــة شــــــاملة للمخــــــاطر. 

مسعــــــة واســــــتثمار اإلجيابيــــــة منهــــــا،  ولتعزيــــــز   الســــــلبية املخــــــاطر مــــــن أجــــــل احلــــــد مــــــن آثــــــار التحــــــديات؛ 

ــة  ــاظاجملموعــ ــى واحلفــ ــوق علــ ــات      حقــ ــعت السياســ ــد وضــ ــا، فقــ ــدمات لعمالئهــ ــل اخلــ ــديم أفضــ ــاهمني، وتقــ املســ

التعـــــرف لضـــــمان  إلدارة املخـــــاطر، واألطـــــر واإلجـــــراءات الضـــــرورية؛ القائمـــــة علـــــى املعـــــايري الدوليـــــة املعتمـــــدة 

ــة   ــاطر احملتملــ ــى املخــ ــؤثرة علــ ــبقا املــ ــا،   مســ ــالك هلــ ــد مــ ــم حتديــ ــن ثــ ــط    ، ومــ ــع خطــ ــها، ووضــ ــها، وقياســ وحتليلــ

ــة املراجعــــة دو علــــى حنــــوالتقــــارير  ورفــــعدرئهــــا،  ، كــــذلك تقــــوم اجملموعــــة بالتنســــيق  ري جمللــــس اإلدارة وجلنــ

ـــ     ــاالت وتقنيــ ــا وزارة االتصـــ ــة ومنهـــ ــات احلكوميـــ ــع اهليئـــ ــات،    مـــ ــة املعلومـــ ــاالت وتقنيـــ ــة االتصـــ ــات وهيئـــ ة املعلومـــ

ــارير           ــع التقـــ ــة ورفـــ ــات ذات العالقـــ ــن اجلهـــ ــا مـــ ــيرباني، وغريهـــ ــن الســـ ــة األمـــ ــة، وهيئـــ ــاطر الوطنيـــ ــدة املخـــ ووحـــ

 املتضمنة للتوصيات الالزمة للجنة املخاطر التنفيذية وجلنة املراجعة.

ــاس أداء إدارة       ــرًا لقيــ ــام مؤشــ ــذا العــ ــة هــ ــتحدثت اجملموعــ ــد اســ ــيس،     وقــ ــب رئــ ــل نائــ ــة كــ ــمن بطاقــ ــاطر ضــ املخــ

ــن             ــاطر مــ ــة املخــ ــتم متابعــ ــتويات، وتــ ــل املســ ــى كــ ــاطر علــ ــة املخــ ــع ثقافــ ــدفان لرفــ ــا، يهــ ــدريبا إلزاميــ ــنت تــ ودشــ

 خالل ممثلي املخاطر يف كل قطاع.  

ــاه   ــراء   الـــــيتأهـــــم املخـــــاطر االســـــرتاتيجية والتشـــــغيلية  ويوضـــــح اجلـــــدول أدنـــ مت حتديـــــدها بعـــــد تطبيـــــق إجـــ

ــاطر، و ــاطر   إدارة املخــــ ــدولي إلدارة املخــــ ــار الــــ ــا للمعيــــ ــط ، وبعــــــض ISO_31000وفقــــ ــا، خطــــ ــع  درئهــــ ــد مت وضــــ وقــــ

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

 :السيربانيةاهلجمات 

على القطاعات احليوية ومنها قطاع  اهلجمات السيربانية

تزداد احتماليتها على ضوء ت االتصاالت وتقنية املعلوما

تؤدي إىل تعطيل  قد ، واإلقليمية والدوليةاملستجدات 

، تعرض البيانات املعلومات قنيةالتصاالت وتا خدمات

 .لالخرتاق

 

 تطويرتم ي، وانيتعزيز وحدة األمن السيربيف  اجملموعة تستمر

ات الداخلية، ورفع مستويات إجراءات األمان، اساألنظمة والسي

 علومات. املخطط أمن  اختبار فعاليةتم ي، كما التوعية وتكثيف

 استمرارية األعمال واحتواء الكوارث:

ــا    ــدمات وتوافرهـــ ــتمرارية اخلـــ ــا   اســـ ــبة وفقـــ ــاءة املناســـ بالكفـــ

ــايري الدوليـــــة ــيا تســـــعى شـــــركة    للمعـــ ــدفا أساســـ يعتـــــرب هـــ

االتصاالت السعودية لتحقيقه، وذلك مـن خـالل تـوفري بيئـة     

ســتوعب أي طــارئ يــؤدي لتوقــف    متكاملــة وخطــط وبــرامج ت  

 .كل أو بعض خدمات اجملموعة

 

 

الــذي  ،تقــوم اجملموعــة باســتكمال مراحــل برنــامج احتــواء الكــوارث     

 تطرحـــالبنيـــة التحتيـــة، حيـــث  يســـتهدف أهـــم أنظمـــة وتطبيقـــات 

لضــمان  نظــم احتــواء الكــوارثتعزيــز لإضــافية مشــروعات اجملموعــة 

تبـــــــار خمتلـــــــف اســـــــتمرارية األعمـــــــال واخلـــــــدمات أخـــــــذا يف االع 

االحتمــــاالت. ويقــــوم فريــــق االســــتجابة للطــــوارئ باإلشــــراف علــــى 

أعمال خطط الطوارئ الرئيسـة، وإجـراء التجـارب االفرتاضـية علـى      

 .حنو دوري

 التنظيمية:  التطورات

بــالتطور يف أمــاكن عمــل اجملموعــة تتســم البيئــة التنظيميــة 

 ، ومـــع تعـــددااملســـتمر، وتـــؤثر علـــى حنـــو مباشـــر علـــى أعماهلـــ

ــب     ــديات والفـــرص. ويتوجـ ــدد التحـ ــريعية تتجـ ــات التشـ اجلهـ

مكتسـبات   حيـاف  علـى  التعامل معها وااللتزام بها على حنو 

 مصاحل ذوي العالقة.اجملموعة و

 

، علــى حنــو مســتمر  بدراســة التشــريعات التنظيميــة  اجملموعــةتقــوم 

وتنســق اجلهــود مــع القطاعــات ذات العالقــة بهــا يف داخــل اجملموعــة   

طبــق أفضــل املعــايري لضــمان تقــديم أفضــل اخلــدمات     وت وخارجهــا،

ــة.      ــط الوطنيـ ــداف اخلطـ ــو حيقـــق أهـ ــى حنـ ــا علـ ــا مت  لعمالئهـ كمـ

اعتمــاد تنظــيم إداري جديــد لقطــاع الشــؤون التنظيميــة ليســاهم يف 

 تعزيز قدرات اجملموعة يف اجملال التنظيمي.

 اضطرابات سلسلة التوريد:

ــزودي اخلـــ       ــن مـ ــبري مـ ــدد كـ ــع عـ ــة مـ ــل اجملموعـ دمات، تتعامـ

ــذ       ــد لتنفيـ ــزود واحـ ــى مـ ــاد علـ ــر االعتمـ ــب ذلـــك خطـ ويواكـ

 أعمال أساسية يف اجملموعة.

 

 

 

تقوم اجملموعة بتنويع سالسل اإلمدادات حبيث ال تعتمد على 

أعداد حمدودة من املوردين، كما تؤكد يف عقودها على أن تكون 

األنظمة متوافقة مع بعضها مهما اختلف املورد. كما تراجع 

كات املتعاقد معها، وتضع تشريعات للتأكد من أوضاع الشر

مالءتها املالية والتشغيلية ملتطلبات اجملموعة،  اا يواكب التطور 

  التقين وسالمة خطط أعماهلا.
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 :املخاطر املالية-

 إدارة خماطر االئتمان 

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

 لدى فقط باالستثمار اجملموعة وإرشادات سياسات تسمح .طرف لكل للمخاطر التعرض  اقدار حدود وتضع

 لكل للمخاطر التعرض وتقيد عاملية ائتمان تصنيف وكاالت عن صادرة جيد ائتماني تصنيف ذات ُأخرى أطراف

 خماطر مراقبة تتم .اآلخر الطرف يف ءالشركا ملكية حقوق من %30 عن التعرض نسبة تتعدى ال أن على جهة

يف  11إيضاح  يف املذكور االئتمان خماطر تركيز ستثناء با .سنوي ربع بشكل للمجموعة اخلاصة اإلئتمان

 اجملموعة ألن عمالء حمدود يعترب التجاريني باملدينني املتعلقة املخاطر تركيز فإن ،القوائم املالية السنوية

 معايري مع بالتوافق االئتماني واحلد الدفع شروط وضع يتم .العالقة ذوي غري مالءع من كبري عدد من يتكونون

 .االتصاالت قطاع

 خماطر خمصص لتكوين احلاجة عدم اإلدارة وتعتقد التجاريني للمدينني املالي للوضع مستمر تقييم إجراء يتم 

يف  11ح رقم إيضا د من التفاصيل، أنظرللمزي(األرصدة  هذه قيمة يف لإلخنفاض احلالي املخصص عن ائتمان زيادة

 القوائم املالية السنوية(.

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

 قد الذي األعلى املبلغ هو املخاطر هلذه اجملموعة لتعرض األعلى احلد إن. التابعة الشركات لبعض التمويل

 أي ستتكبد اجملموعة أن على تدل واقعة أو مؤشر أي يوجد ال .الضمان استحقاق عند سداده اجملموعة على يتعني

 .املوحدة املالية القوائم إعداد بتاريخ املالية ضماناتها بشأن خسائر

 إدارة خماطر العمالت األجنبية 

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

عدا الدوالر األمريكي. ولذا فإن خطر  اأُلخرىمعرضة فقط لتقلبات أسعار الصرف من العمليات بالعمالت األجنبية 

 تقلب العمالت االجنبية منخفض على مستوى اجملموعة.

 إدارة خماطر السيولة 

 القصرية والسيولة التمويل  اتطلبات الوفاء أجل من السيولة خماطر إلدارة شامل عمل إطار اجملموعة وضعت
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 .املعتمدة التعليمات ضوء على للمجموعة األجل والطويلة واملتوسطة

 األجل قصرية وإستثمارات نقدية بإحتياطيات االحتفاظ طريق عن السيولة توفر من بالتأكد اجملموعة تقوم

 اجملموعة حتدد .عالي ائتماني تصنيف ذات ودولية حملية بنوك من بةمسحو وغري بها تلتزم وتسهيالت ائتمانية

 النقدية التدفقات مع باملقارنة األجل وطويلة قصرية النقد لتوقعات املستمرة املراقبة طريق سيولتها عن متطلبات

 دةع باستخدام الضغط اختبارات إجراء ويتم دوري بشكل باجملموعة السيولة موقف مراجعة يتم .الفعلية

 إعادة بدون القروض وسداد التجاريني، املدينني حتصيل األرباح، توزيعات الرأمسالية، متعلقة باملصاريف إفرتاضات

 .التمويل

يبني اجلدول أدناه تواريخ اإلستحقاق التعاقدية املتبقية لاللتزامات املالية للمجموعة وفرتات السداد املتفق عليها. مت 

فقات النقدية غري املخصومة لاللتزامات املالية ووفقا القرب تاريخ جيب على اجملموعة إعداد اجلدول على أساس التد

 السداد فيه.

 م2019ديسمرب  31

 ) آالف الرياالت ( 

 
 التدفقات النقدية غري املخصومة

 سنة فأقل القيمة الدفرتية
 5أكثر من سنة اىل 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات

 - - 9,007,687 9,007,687 (32دائنون جتاريون وآخرون )إيضاح 
 6,053,423 2,918,857 401,967 9,312,815     (25قروض )إيضاح 

 - - 2,111,161 2,111,161 (30توزيعات أرباح مستحقة )إيضاح 
 483,919 1,689,324 1,532,798 2,881,177 (29التزامات عقود اإلجيار )إيضاح 
 1,068,815 885,386 221,347 1,618,653 (30التزامات مالية ُأخرى )إيضاح 
 607 1,243 5,523 7,373 (30التزامات مشتقة )إيضاح 

 24,938,866 13,280,483 5,494,810 7,606,764 

 م2018ديسمرب  31

  ) آالف الرياالت (

 - - 4,082,329 4,082,329 (32دائنون جتاريون وآخرون )إيضاح 
 2,000,000 2,020,001 323,196 4,286,012      (25قروض )إيضاح 

 - - 81,927 81,927 (30توزيعات أرباح مستحقة )إيضاح 
 1,290,161 885,386 221,347 1,528,923 (30التزامات مالية ُأخرى )إيضاح 
 - 1,689 4,451 6,140 (30التزامات مشتقة )إيضاح 

     9,985,331 4,713,250 2,907,076 3,290,161 

    م2019 ديسمرب 31 يف كما سعودي ريال مليون 4.611  ابلغ مستخدمة غري ويلمت تسهيالت اجملموعة لدى

 النقدية التدفقات خالل من بالتزاماتها وفاءها اجملموعة إدارة سعودي( تتوقع ريال مليون 1.072م: 2018)
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 مع تفاقياتاال لشروط وفقًا .السداد املستحقة املالية األصول من مياثله واملتحصالت وما والنقد التشغيلية

 املبالغ صايف سداد ويتم املكاملات والتجوال برسوم يتعلق فيما التجاريني والدائنني املدينني مقاصة يتم املشغلني،

 .املالي املوحدة املركز قائمة يف بالصايف بها املتعلقة املبالغ إظهار مت وبالتالي .املستحقة

رئيسية  واليت مت عمل مقاصة هلا، أو أنها خاضعة التفاقيات مقاصةيوضح اجلدول التالي األدوات املالية املعرتف بها 

 ملزمة واتفاقيات مشابهة ُأخرى كما يف: 

 م2019ديسمرب  31

 ) آالف الرياالت ( 

 

 املبالغ اإلمجالية
املبالغ اليت مت إجراء 

 مقاصة هلا
 صايف املبالغ

 األصول املالية

 21,372,368 (4,758,685) 26,131,053 مدينون جتاريون وآخرون
    املالية االلتزامات

 18,694,412 (4,758,685) 23,453,097 جتاريون وآخرون دائنون
 م2018ديسمرب  31

    ) آالف الرياالت (

 األصول املالية

 14,493,149 (2,559,381) 17,052,530 مدينون جتاريون وآخرون
 املالية االلتزامات

 14,092,907 (2,559,381) 16,652,288 جتاريون وآخرون دائنون

 :فيما يلي التغريات يف االلتزامات الناشئة عن األنشطة املالية 

 ) آالف الرياالت (البند 
 

 2019ديسمرب  31 تغريات غري نقدية تدفقات نقدية 2019يناير  1

(242,147) 320,533  قروض قصرية االجل  310,953(1)  389,339 

 - اإلجيار التزامات عقود

(712,467) 1,471,935 زءاملتداولاجل  540,774(2)  1,300,242 

(314,619) 5,272,616 3,965,479 االجل طويلةقروض    8,923,476 

 10,613,057 537,108 4,318,002 5,757,947 األمجالي

 ) آالف الرياالت (البند 
 

 2018ديسمرب  31 تغريات غري نقدية تدفقات نقدية 2018يناير  1

(1)133,610 (460,840) 647,763  رية االجلقروض قص   320,533 

(1) (40,501) - 4,005,980  االجل طويلةقروض    3,965,479 

 4,286,012 93,109 (460,840) 4,653,743 األمجالي

 تتضمن بشكل رئيسي إعادة تصنيف من اجلزء غري املتداول إىل اجلزء املتداول. (1
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 ار جديدة.تتضمن بشكل رئيسي التزامات عقود إجي (2

 خماطر معدل الربح 

 تقوم .متغرية فائدة  اعدالت املالية واألصول القروض من الربح  اعدل املتعلقة الرئيسية اجملموعة خماطر تنشأ

 .الربح معدل مقايضة عقود استخدام خالل من الربح معدالت خماطر بإدارة اجملموعة شركات بعض

 .وقياسها املخاطر هذه بها تدار اليت الطريقة أو الربح ملخاطر اجملموعة تعرض على تغيري أي حيدث مل

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

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

 السنة نهاية يف القائمة املبالغ أن بافرتاض التحليل هذا إعداد مت فقد العائم، املعدل ذات وااللتزامات باألصول

 املعقولة للتغريات اإلدارة تقييم متثل أساس نقطة 20  اقدار النقص أو الزيادة إن .السنة طوال قائمة هي

 املتغريات بقية إبقاء مع أساس نقطة 20  اقدار )أقل(أعلى  الربح معدالت كانت إذا .الربح معدل يف احملتملة

 هذامليون ريال سعودي(  4.5م: 2018) سعودي ريال مليون 18  ابلغ اجملموعة ربح )سريتفع( سينخفض ثابتة،

 ري.متغ ربح  اعدل املالية لاللتزامات احملتمل األثر من أساسي بشكل ينشأ اجملموعة ربح على األثر اإلفرتاضي

 القيم العادلة لألدوات املالية 

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

استنادًا إىل درجة ما  3أو  2، 1ألغراض إعداد التقارير املالية، يتم تصنيف عمليات قياس القيمة العادلة ضمن املستوى 

ه املدخالت إىل عمليات قياس القيمة العادلة ميكن مالحظتها، وأهمية املدخالت لقياس القيمة العادلة إذا كانت هذ

 يف القوائم املالية السنوية(. 2-42)للمزيد من التفاصيل، أنظر إيضاح رقم  بصورة شاملة

 إدارة رأس املال 

 تدير اجملموعة رأس ماهلا لضمان:

 االستمرارية.قدرتها على االستمرار وفقًا ملبدأ  -

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

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

 زيادة  العوائد للمساهمني ألقصى حد ممكن. -

 امللكية. احلفاظ على تركيبة مالئمة من الدين وحقوق  -
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تقوم اجملموعة  اراجعة هيكلة رأمساهلا يف ضوء قرارات االستثمارات االسرتاتيجية، وتغريات البيئة االقتصادية، 

 وتقوم بتقييم تأثري هذه التغريات على تكلفة رأس املال واخلطر املتعلق برأس املال. 

تدخل اجملموعة أي تعديالت على أهداف  ال ختضع اجملموعة ألي متطلبات خارجية تتعلق بهيكل رأس ماهلا. ومل

 .2019ديسمرب  31وإجراءات إدارة رأس املال خالل السنة املنتهية يف 

تقوم اجملموعة  اراجعة هيكلة رأس املال بشكل سنوي لتقييم تكلفة رأس املال واألخطار املتعلقة به. تهدف اجملموعة 

 :لتحقيق النسب التالية

 .% أو أقل200ل ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء تساوي نسبة مستوى الدين مقابل الدخ (1)

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

 يف القوائم املالية السنوية(. 1-42)للمزيد من التفاصيل، أنظر إيضاح رقم      

 ذات العالقة  اجلهاتمعامالت مع 

 صدة مع اجلهات ذات العالقة )شركات زميلة ومشاريع مشرتكة(املعامالت التجارية واالر 

ديسـمرب كمـا    31بلغت تعـامالت اجملموعـة التجاريـة مـع اجلهـات ذات العالقـة للسـنة املنتهيـة يف         ، السنةخالل 

 :يلي

 البيان ) آالف الرياالت ( م2019 م2018

 خدمات االتصاالت املقدمة  430.682  503.008

 مات االتصاالت املستلمةخد  29.050  17.188
  

تتم عمليات البيع والشراء من اجلهات ذات العالقـة وفقـا لشـروط التعامـل العاديـة. ان األرصـدة القائمـة غريمضـمونة         

 .  ىل اجلهات ذات العالقةإو أوبدون عمولة ومل يتم تقديم او استالم أي ضمانات بشأن املبالغ املستحقة من 

 لقائمة يف نهاية السنة املالية:وفيما يلي بيانًا باألرصدة ا 

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

  م2019ديسمرب  31 م2018ديسمرب  31 م2019ديسمرب  31 م2018ديسمرب  31

       

 شركات زميلة  292.020 338.652 38.910 23.184

 مشاريع مشرتكة   12.215 5.444 168.173 112.801
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135.985 207.083 344.096 304.235   

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

 31للسنة املنتهية يف واجلهات ذات العالقة باحلكومة بلغت اإليرادات املتعلقة بالتعامالت مع اجلهات احلكومية 

مليون ريال سعودي( وبلغت املصاريف  6.335: م2018ديسمرب  31مليون ريال سعودي ) 6.873 مبلغ :م2019ديسمرب 

)متضمنة الرسوم احلكومية( للسنة واجلهات ذات العالقة باحلكومة املتعلقة بالتعامالت مع اجلهات احلكومية 

 .مليون ريال سعودي( 3.214: م2018ديسمرب  31) مليون ريال سعودي 2.748 مبلغ :م2019ديسمرب  31املنتهية يف 

( م2018ديسمرب  11هـ )املوافق 1440ربيع ثاني  4( بتاريخ 196جتدر اإلشارة اىل أنه بناء على قرار جملس الوزراء رقم )

بة مت تعديل نسب املقابل املالي الذي تتقاضاه الدولة نظري تقديم خدمات االتصاالت جتاريًا يف اململكة لتصبح نس

عوضا عن النسب السابقة والبالغة  م2018يناير  1% سنويًا من صايف إيرادات االتصاالت اعتبارًا من 10موحدة قدرها 

% من صايف إيرادات 8% من صايف إيرادات خدمات اهلاتف الثابت و10% من صايف إيرادات خدمات اهلاتف اجلوال و15

 .ص اخلدمات للشركة لتكون ترخيصًا موحدًاخدمات املعطيات. وباإلضافة إىل ذلك مت دمج تراخي

 31مليون ريال ) 18.508 مبلغ :م2019ديسمرب  31بلغ إمجالي رصيد الذمم املدينة مع اجلهات احلكومية كما يف 

يف القوائم املالية  2-11أنظر ايضاح رقم للمزيد من التفاصيل، مليون ريال سعودي( ) 12.343: م2018ديسمرب 

مليون ريال  953مبلغ  م2019ديسمرب  31الي رصيد الذمم الدائنة مع اجلهات احلكومية كما يف (. وبلغ إمجالسنوية

مليون ريال سعودي(. علمًا أنه من ضمن املعامالت التجارية مع اجلهات احلكومية،  3.706: م2018ديسمرب  31سعودي )

ها وزارة املالية خالل الربع األول من عام مليون ريال سعودي يف الصكوك اليت أصدرت 3.902استثمرت اجملموعة  ابلغ 

 .(يف القوائم املالية السنوية 2-17أنظر ايضاح رقم م )للمزيد من التفاصيل، 2019
 

 القروض إىل جهات ذات عالقة  

م2019ديسمبر  31 البيان ) آالف الرياالت ( م2018ديسمبر  31   

 2,360 5,358  إلى كبار تنفيذيي المجموعةقروض ال
 

 واإلدارة التنفيذية( أعضاء جملس اإلدارةاالطراف ذات العالقة ) مصاحل 

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 التنفيذي للمالية
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 ةسرتاتيجيالتوجهات اال –ج 
وبالتالي متكني اقتصاد منوع ورقمي يف اململكة ، يًاد اخلدمات الرقمية الرائد اقليمتكون مزوعلى أن  stcرؤية نصت 

"جترَّأ" هي خمطط إلدراك هذه الرؤية بالرتكيز على  stcاسرتاتيجية وومنطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا. 

 احملاور التالية:

 الشركة"حجم ونطاق يف تَوسَّْع " –ت 

 "جتربة العميل لتتوافق مع املعايري الدولية دِّْد"ج –ج 

 "stcشركة  َرْقِمْن" –ر  

 ."أْسِرْع يف تطوير األداء" –أ 

 متكني خالل من اإلقليمية االقتصادات من وغريها اململكة اقتصاد تنويع يف الرائد دورها stc واصلت ،م2019 عام يف

 منذ- املاضية السنتني خالل. واحلكومات والشركات لألفراد املبتكرة الرقمية واخلدمات وتوفري املنتجات الرقمنة

 البشرية القدرات بناء وساهمت يف لعمالئها اخلدمات أفضل توفري على stc حرصت - جترأ اسرتاتيجية انطالق

 تعترب، وأساسية ونتائج اسرتاتيجية املالي األداء يف مبهرة نتائج stc حققت ونتيجة لذلك. والعمليات والتكنولوجية

stc املستثمر املال رأس على والعائد الرحبية هامش حيث من العامل مستوى علىأداًء  االتصاالت شركات أفضل من .

 دليًلا ذلك وكان السوقية، القيمة حيث من عامليًا اتصاالت شركات 10 أفضل ضمن من بتصنيفها stc متيزت كما

 احلديثة التجارية العالمة تعززو. للنمو املستقبلية كانياتهاوإم وقدراتها الشركة أداء يف املستثمرين ثقة على قوًيا

بقيمها  ممتثلة أفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة يف الرقمية االقتصادات متكني على قدرتها stcلشركة 

 اإلقدام(.- التفاني- )احليوية

 االتصاالت خدمات عن بعيدًا، ملبتكرةوا الرقمية اخلدمات يف التنوع هو "جترأ" سرتاتيجيةإل الرئيسة الدوافع أحدن إ

 الرقمي والتحول للعمالء الرقمية اخلدمات تقديم حول متمحور الشركة إدارة تركيز استمر لذلك، التقليدية

ووسائل  (stc pay) املالية التكنولوجيا جمال يف stc لشركة االسرتاتيجية التحركات حققت، حيث للشركة الداخلي

 يف كبرية حتسينات إىل الداخلية الرقمنة جهود أدت العمالء، كما من قويًا وإقبااًل أداًء (Jawwy TV) الرقمية اإلعالم

 على املستندة التحليالت استخدام زيادة يف ساهمت كما احلمالت، وتنفيذ اخلدمات إلطالق الزمنية واملدة الكفاءة

 بالشركات اخلاص( MyBusiness) وتطبيق ادباألفر اخلاص(  Mystc) تطبيقاستخدام  زيادة إىل باإلضافة البيانات

. م2019 عام يف التحتية بنيتها حتديث يف stc استثمرتكما  .(الرقمية واملبيعات العمالء خبدمة اخلاصة التطبيقات)

 من كجزء واملتنقلة الثابتة العريض النطاق تكنولوجيات يف والسرعة بالتغطية املتعلقة الوطنية بالتزاماتها أوفتو

 . 5G اخلامس اجليل خدمة ونشر توسيع إىل باإلضافة العريض، للنطاق الوطنية اخلطة
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 املوارد البشرية  – د
جمموعة من املبادرات واملشاريع االسرتاتيجية  العمل علىعلى  م2019البشرية خالل العام  ونشاطات املواردتركزت أعمال 

 يف جعلها أكثر متحورًا حول عمالؤها وموظفيها على حدًا سواء.وتساهم  stcعمال أيف إحداث نقلة نوعية  ساعدت علىواليت 

وتتكامل معها من خالل الرتكيز  stcعداد اسرتاتيجية لنشاط املوارد البشرية تدعم اسرتاتيجية إبادر قطاع املوارد البشرية يف 

يف الشركات املتقدمة. وقد مت إجناز العمليات اليت تّنظم نشاط املوارد البشرية وإدخال أفضل املمارسات الناجحة  رقمنهعلى 

 :أبرزها وكان منالعديد من الربامج 

 هيكلة قطاع املوارد البشرية 

 رفع نسبة السعودة ومتكني املرأة 

والتوجهات االسرتاتيجية للشركة من  2030 اململكة  اا يتوافق مع رؤية م2019مت العمل على وضع خطط توظيف للعام املالي 

من جهة أخرى وكانت دعم توظيف الكوادر الوطنية الشابة وذلك لغرض رفع نسبة السعودة من جهة وخالل ضخ دماء جديدة 

 :خمرجات هذه العمليات على النحو التالي

موظف من حديثي التخرج يف  379سعودي منهم  570لشركة من خالل توظيف عدد يتجاوز ضخ دماء جديدة يف ا •

 م.2019عام 

 م.2019يف نهاية  %90.8 م لتصبح2018يف نهاية  %90.43 رفع نسبة السعودة يف الشركة من •

م ويتوقع 2018م كما كان يف نهاية عام 2019يف نهاية  40.7 احلفاظ على متوسط أعمار املوظفني يف الشركة  اعدل •

 .ان يتم ختفيض متوسط العمر اىل مستويات أدنى على املدى املنظور

، حيث مت توظيف عدد عن العام املاضي %42 بزيادة السيداتتوظيف العمل على متكني املرأة من خالل زيادة نسبة  •

      .موظفة 317 م2018كان العدد يف نهاية  وحيث م2019موظفة يف عام  233 يتجاوز

  على وظائف قيادية، حيث بلغ عدد املوظفات الالتي يشغلن مناصب إدارية يف الشركة التعينيمتكني املرأة من خالل  •

 13 مدير إدارة و 3 مدير عام و 2 منها عدد 2019موظفة على وظائف إشرافية يف عام  18 عدد ، حيث مت توظيف21

  .مدراء شعب

مت  ملوظفي العقود وذلك ضمن خمرجات مشروع حتسني جودة املقاولني، حيث %10مت زيادة نسبة السعودة بنسبة •

 م.2019يف نهاية  %61 م لتصبح2018يف نهاية  %51 زيادة نسبة السعودة من

 برنامج التقاعد املبكر 

والذي ساهم يف رفع كفاءة  2019موظف يف عام  586استمرار تطبيق برنامج التقاعد املبكر الذي استفاد منه عدد 

الشركة من خالل تقليل عدد العمالة الفائضة والذي انعكس إجيابا على ارتفاع صايف أرباح الشركة وختفيض 

 باإلضافة إىل ختفيض متوسط أعمار موظفي الشركة. تكاليف الشركة املالية طويلة األمد،

 سياسات املوارد البشرية 
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بادر قطاع املوارد البشرية بإجراء مراجعة شاملة للسياسات احلالية اليت حتكم وتنظم نشاط املوارد البشرية يف الشركة، 

ت تطوير تلك السياسات من واقع آخذين بعني االعتبار مصلحة املوظف والشركة يف آٍن واحد، حيث مت رصد جوانب وجماال

املمارسة والتطبيق على أرض الواقع لتنظيم العالقة بني الشركة واملوظفني، هادفني بذلك إىل إجياد بيئة عمل حاضنة 

 :للكفاءات، وعلى وجه اخلصوص ما يلي

 حتديث واعتماد سياسة املوارد البشرية االسرتاتيجية •

 .التعليم والتطوير سياسة واعتماد حتديث •

 .إدارة الرواتبسياسة واعتماد حتديث  •

 .واعتماد سياسة إدارة أداء املوظفنيحتديث  •

 .بدالتسياسة الواعتماد حتديث  •

 .التكليف الوظيفيسياسة  واعتماد حتديث •

 .واعتماد سياسة التوظيف الداخلي )نافس(حتديث  •

 .واعتماد سياسة قروض السياراتحتديث  •

 .واجلزاءاتحتديث واعتماد سياسة قواعد السلوك  •

 .حتديث واعتماد جدول املخالفات واجلزاءات •

 إعادة تصميم اهليكل التنظيمي لوحدة املستهلك 

 رفع املستوى التنظيمي لإلدارة العامة للشؤون التنظيمية إىل قطاع الشؤون التنظيمية 

 استحداث قطاع الشؤون القانونية 

 إعادة تصميم اهليكل التنظيمي لوحدة األعمال 

  الشؤون املؤسساتية ةوحداستحداث 

 إعادة هيكلة وحدة االسرتاتيجية 

 هيكلة الوحدة التنظيمية ألمن املعلومات 

 مراجعة بعض املزايا للموظفني  اا يتوافق مع اسرتاتيجية الشركة 

 اجلودة واملواصفات الدولية املعتمدة 

لطرق وأعلى مواصفات اجلودة ا أحدثسعت الشركة ومازالت على ان تكون منهجية وعمليات التعليم والتطوير وفق 

العاملية املعتمدة يف جماالت التعليم والتطوير، لذا حرصت على تكليل هذه اجلهود باحلصول على شهادات دولية يف 

 وهي:اجلودة 

• ISO9001:2015 quality management systems  

• ISO10667-2 Assessment service delivery 

• iso 29993  learning services outside formal education  

• iso 40180 information technology  
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  م2019إجنازات التعليم والتطوير يف أرقام خالل عام  

 .موظف 10.755 مت تطوير وتدريب عدد 2019خالل عام  •

كرتوني والتفاعلي يف جماالت برامج التدريب االليف  13.132 املتدربني يف برامج التدريب االلكرتونيةعدد  •

 .اللغة االجنليزية، التدريب االداري، التدريب املتخصص

  .ساعة 156.4.31 م2019عدد الساعات التدريبية االلكرتونية خالل عام  •

فعالية تدريبية مشلت العديد من الربامج الفنية التخصصية، والربامج االدارية والشهادات  1.048 عقد •

 .الدولية املتخصصة

 موظف. 831 لعددنفيذ التدريب اخلارجي ت •

 . 2.339 لعددتنفيذ عدد من ورش العمل والندوات  •

 TIP.موظف يف برنامج  379 تطوير وتأهيل عدد •

 التعاقب الوظيفي •

من القادة  توفر جمموعةميزة تنافسية من خالهلا تضمن الشركة  شركةال متنحهامة واستباقية  الوظيفي عمليةالتعاقب 

وقد ساهمت عملية التعاقب الوظيفي ، لتحسني مستوى االستعداد للبدالء املعتمدين ل املناصب التنفيذيةاجلاهزين لشغ

كما بلغت نسبة التدوير  ،م2019خالل العام  %84نسبة التوظيف الداخلي للمناصب القيادية حيث بلغت النسبة  رفع يف

   القيادية. للمناصب % 29الوظيفي 

 برنامج القرض السكين  •

ي الشركة اهتماما كبريا بالعنصر البشري وملا ميثله متلك املنزل من أهمية كبرية لالستقرار االسري وأثر إجيابي تول

موظف  1.218 كبري على إنتاجية املوظف واحلفاظ على املواهب ساهمت الشركة خالل هذا العام يف متلك ما يقرب من

يف رفع نسبة متلك املساكن بني املواطنني كأحد  م جهود اململكةملنازهلم عن طريق برنامج القرض السكين وهي بذلك تدع

 .2030اململكة أهم أهداف رؤية 

 

 قروض السيارات 

بغرض  ماليا حمددا قرض الشركة موظفيها "السعوديني" املعينني على وظائف مدير شعبة فأعلى ومن يف حكمهم مبلغات 

  .موظف 509 الربنامجحيث استفاد من هذا  شراء سيارة

 مساهمة تعليم األبناء 

انطالقا من حرص الشركة على توفري أفضل بيئة عمل ولضمان استقرار املوظفني تساهم الشركة يف تغطية تكاليف تعليم 

  .طالب 3000من  الربنامج أكثرأبناء املوظفني شاغلي الوظائف اإلشرافية حيث استفاد من هذا 

 برامج الدعم املالي للموظفني 

صممت ، ملوظفني املتوفني(ابرنامج دعم أسر ، إعانة الزواج، برنامج القروض احلسنة، برنامج املنح التكافليةهي أربعة برامج )

هذه الربامج لدعم موظفي الشركة ممن يواجهون أعباء مالية لدعمهم بقروض حسنة وميسرة أو منحهم إعانات مالية غري 
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 2.580 يدين من برامج اإلعانة يف الشركة  اختلف أنواعهابلغ عدد املوظفني املستفومسرتدة حسب شروط كل برنامج. 

 .موظفا

 

 برنامج صندوق احلاالت الطبية اخلاصة  

 يستفيد منه املوظفني وعوائلهم يف بعض احلاالت اخلاصة اليت ال تغطيها وثيقة التأمني الطيب، وقد استفاد منه ما يقارب

املتقدم لألطفال وعمليات تصحيح النظر وعالج حاالت العقم واألجهزة حالة ما بني الربامج التأهيلية وعالج األسنان  630

 .التعويضية

  ذوي االحتياجات اخلاصةلبدل تعليم 

 .بنة من ذوي االحتياجات اخلاصةإبن وإ 358 مت تغطية بدل تعليم ملا يقارب

 )تطوير وحتسني برنامج عمولة املبيعات )تستاهل 

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

 :من برامج فرعيه عوضا عن الربنامج السابق لتحقيق أهداف الشركة

برنامج تستاهل لعمولة املبيعات يهدف إىل حتفيز موظفني املبيعات ورفع معدالت اإلنتاجية ورضى العميل  اا  •

 .ةينعكس على أرباح وايرادات الشرك

 .موظف 766 عدد املوظفني املستفيدين من الربنامج خالل العام •

 .ريال مليون 81.6 بلغت احلوافز املدفوعة ملوظفني املبيعات من خالل برنامج عمولة املبيعات تستاهل خالل العام •

 س تي سيشركاء أكادميية ا 

ة وخارجية على سبيل املثال وليس احلصر داخليشراكات اسرتاتيجية مع عدة جهات  stc يف الوقت احلاضر لدى أكادميية

مركز القيادة اإلبداعية، يوداسيت، مؤسسة مسك اخلريية، وشركة جوجل وشراكات قادمة مع جامعة هارفارد ومعهد  منها

 ماساتشوستس للتكنولوجيا وامربيال كوليدج يف لندن.

 س تي سياملشاركات منذ إطالق أكادميية ا 

 عدد املشرتكني اجلهة املقدمة اسم الربنامج 

 مشرتك( 20)  رييت أنكوريوشركة سيك برنامج األمن السيرباني 

 مشرتك( 200) برنامج يودسييت عدة برامج متخصصة يف حتليل البيانات و الذكاء اإلصطناعي

 مشرتك( 50) شركة مايكروسوفت AIDEAمسابقة الذكاء اإلصطناعي 

 كمشرت( 240) شركة جوجل برنامج التسويق الرقمي 

 مشرتك(1.200) برنامج يوداسيت بالتعاون مع مسك عدة دورات يف حتليل البيانات والربجمة 

 مشرتك ( 600) وزارة العمل والتنمية االجتماعية مبادرة صناعة احللم 

 مشرتك stc (56 )أكادميية  معسكر لطالب املرحلة الثانوية لسايرب كرافت 

يف ذلك برامج األكادميية يف  ) اا جمال الرقمنةيف  س تي سيبرامج ا

 القيادة الرقمية(

 مشرتكstc (3.774 )أكادميية 
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 املسؤولية االجتماعية – هـ

مسريتها احلافلة باإلجنازات يف املسؤولية االجتماعية، كونها الشركة الوطنية الرائدة يف قطاع االتصاالت وتقنية  stcتواصل 

تقليدية إلثراء حياة  جديدة غري مسارات يف تحول الرقمي مع حرصها على تعزيز النمواملعلومات باململكة، واملمكن الرئيس لل

 اجملتمع.

وتشمل رحلة التحول مجيع أعماهلا وحتسني طرق أدائها بالتشارك مع مجيع األطراف ذات الصلة، ملواكبة التوجهات العاملية، 

يري املطلوب، مع التطوير وتنمية القدرة على التكيف مع واليت من خالهلا يتم رصد الفرص واحلد من املخاطر وإحداث التغ

إىل تبين أهداف التنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة، وأجرت تقوميا لألهداف اليت  stcبيئة األعمال املتجددة. حيث سعت 

ت ثقافة املسؤولية ، كما ساعدstcميكن أن تسهم يف تعزيزها، ومن ثم ربطت هذه األهداف بنهج االستدامة على مستوى 

يف دعم ومساندة مسرية مشاريع وبرامج املسؤولية االجتماعية. وقد  -منذ تأسيسها  - stcاالجتماعية واملتأصلة لدى 

إىل آفاق أبعد وأكثر  stcم مع مؤسسة امللك خالد اخلريية اىل الدفع برحلة االستدامة لدى 2018ساهمت الشراكة يف عام 

لتعظيم أثر برامج املسؤولية االجتماعية وإىل التأثري املستدام وقياس األداء غري املالي، مع االستفادة من  م،2019يف العام  ًاابداع

تنوع العالقات الثرية لدى املؤسسة مع كيانات القطاع غري الرحبي باململكة. وقد ارتكزت اسرتاتيجية االستدامة على ركائز 

 أربعة وهي: 

 .لتقنيةزيادة الوصول والربط من خالل ا .1

 .االستثمار يف تنمية ورفاهية القوى العاملة .2

 للمساءلة.تبين ممارسات األعمال املسؤولة واخلاضعة  .3

 .إعداد حلول رقمية مبتكرة للمستقبل .4

حنو االستدامة والريادة فيها، وتفعيل شراكاتها وعالقاتها مع حميطها  stcالعام، والتزاما من خالل ويف مسريتها احلافلة 

إىل عدد من املنظمات الدولية الرائدة يف جماالت االستدامة واملسؤولية االجتماعية  stcالدولي، انضمت اإلقليمي و

ومقرها  Social Value Internationalواملتخصصة يف قياس األثر، حيث انضمت ملنظمة القيمة االجتماعية الدولية 

 SROIمعايري قياس العائد على االستثمار االجتماعي  بريطانيا، واملعتمدة من جملس الوزراء الربيطاني واملتخصصة يف

مسريتها  stcدولة، وتهدف اىل قياس النتائج االجتماعية والبيئية واالقتصادية للمشاريع. كما توجت  45وتضم أعضاء من 

يف إعداد تقارير ، وتعترب منظمة دولية مستقلة رائدة GRI العام بانضمامها لشبكة املبادرة العاملية إلعداد التقارير خالل

م، وتساعد الشركات على فهم وتوضيح تأثري عملياتها على القضايا املتعلقة باالستدامة مثل تغيري 1997االستدامة منذ عام 

أول شركة اتصاالت يف املنطقة عضو يف هذه املنظمات  stcاملناخ وحقوق االنسان واحلوكمة والرفاه االجتماعي، وتعترب 

انضمت لعضوية مجعية سالسل اإلمداد واملشرتيات، واليت أنشأت مؤخرا وتعترب مجعية وطنية غري  كماالدولية، وحمليا، 

رحبية تركز على تطوير قطاع سالسل اإلمداد واملشرتيات يف اململكة، وتسعى لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة ومستدامة 
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ة، وتهدف إىل بناء عالقات اسرتاتيجية مع شركاء حمليني لدعم احملتوى احمللي ونقل وتوطني املعرفة والتقنية للكوادر الوطني

واخلاصة وتفعيل التعاون والتكامل  وعامليني العتماد نظام حوكمة وبناء نظام واتصال مؤسسي فعال مع اجلهات احلكومية

 والشركة بهذه اخلطوات حتقق سبقا يف مسرية إجنازاتها الثرية. .مع هذه اجلهات

 م.2019يف جمال املسؤولية االجتماعية يف  اجملموعةيع والربامج اليت حققتها إجنازات املشار وهنا أهم

 املشاريع االسرتاتيجية: 

 متكني املرأة يف جمال االتصاالت وتقنية املعلومات

هذا بتصميم وختطيط   اجملموعة إميانًا منها بالدور اهلام الذي تضطلع به املرأة السعودية يف مسرية التنمية الوطنية، بادرت

م مواكبا السرتاتيجية االستدامة يف الشركة، حنو متكني املرأة وتعزيز حضورها يف جماالت 2018املشروع والذي اطلق عام 

متخصصة يف االتصاالت والتقنية، وبناء جمتمع رقمي يسهم بفاعلية يف حتقيق التنمية الشاملة، وقد نظمت جلسة ضمن 

اليت تواجهها املرأة العاملة يف  ة حول "احملادثات الصعبة" يف بيئة العمل والتحدياتوذلك للحديث واملناقش  stcمبادرة أقِدمي

سوق العمل وكيفية البحث عن احللول والطرق الكفيلة لتعزيز دور املرأة ومتكينها يف جمال االتصاالت وتقنية املعلومات، 

وتقنية املعلومات" والذي نظمته وزارة االتصاالت  كما متت املشاركة كراعي بالتيين يف "ملتقى املرأة يف قطاع االتصاالت

سيدة من املهتمات باجملال التقين، وهدف امللتقى إىل  400حبضور أكثر من  ،وتقنية املعلومات  اركزها الرئيس بالرياض

ة أعلنت تثقيف السيدات السعوديات يف جمال التقنية، وحتفيزهن على اكتساب املعرفة واخلربة. ويف هذه املسرية احلافل

الشركة تأسيس أول جملس لتمكني املرأة وتعزيز مشاركتها يف سوق العمل، حتت رئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة، حيث 

يعد اجمللس مرجعًا داخليًا لكل ما يتعلق جبميع شؤون منسوبات الشركة، ودعمهن ومتكينهن يف اجملاالت املختلفة، السيما يف 

حيث تفخر الشركة  انح املواطنات السعوديات الفرصة إلثبات جدارتهن يف جمال  الكفاءة.أ املناصب القيادية من خالل مبد

 االتصاالت وتقنية املعلومات.

 التطوع املتخصصنادي مشروع 

، يف ظل التحديات واستدامتهرحبية وبناء قدراتها بهدف حتقيق األثر الغري متكني القطاع الثالث واملؤسسات  ىلا stcتسعى 

املهنية يف تنمية القطاع الثالث غري  وقلة املمارساتواليت يواجهها ذلك القطاع مثل نقص املوارد البشرية املتخصصة  املتعددة

مهام ومسؤوليات إدارة املسؤولية االجتماعية، وتعدت أعداد املوظفني املسجلني  كمبادرة ضمنهذا املشروع  إطالقرحبي. ومت ال

توى اململكة. وأهتم النادي منذ إنشائه بنشر ثقافة التطوع املتخصص بني املوظفني موظفا متطوعا على مس 1000أكثر من 

وترسيخ اهميته يف تنمية اجملتمع من خالل استغالل الكفاءات البشرية املتخصصة العاملة يف الشركة يف كافة العلوم 

درات املتطوع من خالل اكتساب مهارات باإلضافة إىل تطوير ق الرتمجة( الربجمة، التسويق، املعلومات،املختلفة )تقنية 

وخربات جديدة من خالل التطوع لساعات عمل معينه يف اجلمعيات اخلريية ومناشط العمل اخلريي والتطوعي وجهاته 

على تنظيم وتوسيع أنشطة التطوع لتعظيم األثر كذلك تقديم  انطالقهالنادي التطوعي منذ  اهتمامكما تركز  املتعددة.
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املتخصص للجمعيات الغري رحبية اليت تهتم بصعوبات التواصل لتوفري التكاليف وزيادة كفاءة العمل خدمات التطوع 

 8أسبوعيا و اا ال يقل عن  أدنى ساعتنيالتطوع على ساعات تطوع حبد  فكرة ناديوركزت  .للوصول إىل املستفيدين النهائيني

   سنويا.ساعة تطوع  24ساعات شهريا و 

 مشروع خّلك التغيري

 ذلك مشروععلى نشر ورفع ثقافة الريادة االجتماعية جملتمع االتصاالت الداخلي واخلارجي وتبنت يف سبيل  اجملموعةحترص 

" كحاضنة أعمال اجتماعية للمساهمة يف تطوير حلول مبتكرة ملشاكل اجملتمع العصرية أو Impact- U"خّلك التغيري

حيث تسعى من خالله إىل حتقيق تفعيل مساهمة افراد اجملتمع البتكار  إجياد واستغالل الفرص لتطوير اجملتمع احمللي،

احللول التنموية املستدامة وتوطني ثقافة االبتكار االجتماعي ألحداث أثر جمتمعي او للتحديات احمللية االقتصادية او 

حتديد مشكلة اجتماعية واقرتاح حل البيئية. ومن خالل هذا املشروع يتم خلق التحدي لكافة املشاركني للتعاون واملنافسة يف 

هلا، ومن ثّم احتضان األفكار من خالل مرحلة االحتضان األولي اليت سيتم فيها حتليل املشكلة ثّم فهم وتطوير احلل قبل 

ج دراسة األثر املتوقع، فيما تكون املرحلة األخرية هي مرحلة االحتضان الرئيس اليت يتم فيها إقامة ورش العمل إلجناح منوذ

اهلادفة اىل استدامة  2030 اململكة احلل وبناء منوذج العمل باإلضافة لنموذج نظرية التغيري. كما يتوافق املشروع مع رؤية

القطاع غري الرحبي وتعزيز دوره وتعظيم أثره من خالل تفعيل املسؤولية االجتماعية يف القطاع الرحبي عرب ابتكار مشاريع ذات 

ضافة إىل تشجيع القطاع اخلاص على رد اجلميل للمجتمع من خالل برامج املسؤولية االجتماعية عائد اجتماعي إجيابي، باإل

 .واالستدامة

 ERPمشروع نظام ختطيط موارد اجلمعيات اخلريية 

ساهم عدم وجود مظلة تقنية موحدة ومتقنة وشفافة يف خلق كثري من التحديات واإلشكاالت للعمل اخلريي وللجمعيات 

بشكل أكثر دقة وكان أبرزها اخنفاض مستوى الشفافية إضافة اىل تدني األداء واإلنتاجية  الرحبية يف اململكة اخلريية وغري

ضعف وعدم وجود بنية  لدى القطاع الثالث، وكذلك عدم وجود تكامل بني بيانات اجلمعيات اخلريية مع األخذ باالعتبار

اىل عدم كفاءة اخلدمات املقدمة للمستفيد، كل تلك األسباب حتتية لألنظمة التقنية للجمعيات اخلريية مما أفضى 

يف جماالت املوارد البشرية  جمتمعة تطلبت احلاجة اىل وجود نظام متقدم وكفؤ يهدف لتنظيم احتياجات اجلمعيات اخلريية

عية ، تبنت بناء برنامج "نظام املهم واملؤثر والتزاما  اسؤوليتها االجتما stcواحملاسبة وإدارة التربعات وغريها. وإميانا بدور 

" عرب شركاء خمتصني وهلم خربة واسعة يف اجملال التقين، واليوم تستفيد منه  ERPختطيط موارد اجلمعيات اخلريية 

مجعية خريية وغري رحبية، وقريبا ستلحق بها نظرياتها يف كل مناطق ومدن اململكة. ويعترب املشروع منصة  20حوالي 

لتخطيــط وإدارة مـوارد املنظمات واجلمعيات اخلريية وميكـن تكييـف إعداداتـه بعـدد غيـر حمـدود مـن إلكرتونية متكاملة 

احلسـابات واإلدارات واألقســام ومراكــز التكلفــة واالنشــطة ومراكــز الرحبيــة وحتليــل احلســابات وتصنيفـات البضائـع 

 واخلدمـات.

   stc Grantبرنامج املنح االجتماعية  

على االرتقاء بأعماهلا ومبادراتها لتكون متوافقة مع رحلة االستدامة والتأثري االجتماعي والتزامًا منها  اجملموعةحرصًا من 

؛ للمساهمة يف تغيري ثقافة الرعايات املباشرة ملشاريع stc Grantبرنامج املنح  مت تصميمبتبين ممارسات جتارية مستدامة 

ية عرب تبين مشاريع ذات أثر وقيمة اجتماعية عالية تساعد يف حتسني جودة وإجراءات العمل داخل وبرامج القطاعات اخلري
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املنظمة أو حل مشكلة اجتماعية بطريقة إبداعية خلدمة املستفيد األخري وذلك وفقا ملعايري وضوابط هادفة لتحقيق غايات 

إجياد حلول مبتكرة ومستدامة ملشاكل تنموية، ليكون ممكنًا الربنامج. ويستهدف الربنامج بناء قدرات القطاع غري الرحبي و

لفئات كثرية يف اجملتمع ويساهم يف تعظيم األثر يف جمتمعنا، وذلك من خالل استهداف املنظمات غري الرحبية اليت تركز 

لتوحد. باإلضافة اىل ا داون،متالزمة  التأتأة، والبكم،على الفئة اليت تعاني من مشكالت التواصل مثل: املكفوفني والصم 

، SROIالرتكيز على بناء حلول تقنية مبتكرة للتحديات االجتماعية. ووفقا ملعايري قياس العائد على االستثمار االجتماعي 

مراحل، واليت تتضمن وضع وكتابة نطاق  6وكذلك املنهجية املتبعة للقياس، فإن املشاريع والربامج املقدمة ختضع لـ 

اب املصلحة وإشراكهم، وحتديد النتائج ووصفها عرب إنشاء "خريطة التأثري"  اشاركة أصحاب املشروع وحتديد أصح

املصلحة، والتثبت من النتائج وإعطائها قيمة، باإلضافة إىل حتديد األثر عرب استخدام عدة طرق معتمدة للتقييم، وقياس 

أصحاب املصلحة. ومن أجل االستفادة من الربنامج فيجب  العائد على االستثمار االجتماعي، وإعداد ورفع التقرير النهائي إىل

أن تكون اجلمعية اخلريية مرخصة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وأن تستهدف املنظمات اليت سيتم متويلها ذوي 

على واحد على  الدخل احملدود/ املنظمات ذات االهتمام بالفئات اليت لديها مشاكل يف التواصل، وتركز املنظمات والربامج

 األقل من جماالت االستثمار االجتماعي مثل التواصل من خالل التقنية، االستثمار يف القوى العاملة، حلول رقمية مبتكرة.

 مشاريع وبرامج االستثمار االجتماعي

 ر متكني مؤسسة "سعفة القدوة احلسنة" عرب دعمها  ابلغ مليون ريال، وذلك لتحقيق أهدافها واملتمثلة يف نش

وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والعدالة يف اجملتمع، وأن تكون  اثابة مرجع وطين للمعرفة واخلربة يف املواضيع 

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

 الفساد.

 لصاحل املرضى املنومني باملستشفيات  رئيس للشركة وعدد من مناطق اململكةإقامة محالت للتربع بالدم يف املركز ال

 احلكومية. 

 باحتضان تطبيق اجملموعة بادرتThe Clinicians  بالتعاون مع جمموعة من االطباء  وتصميمه وتطويره

البعيدة عن املدن  السعوديني للمساهمة يف نشر اخلدمات واالستشارات الطبية الالزمة للحاالت املرضية يف املناطق

 45من  –يصل عدد األطباء املسجلني فيه حوالي ألفي طبيب  الرئيسة عرب منصة تقنية مبتكرة جيتمع بها أطباء، و

 حالة على مستوى اململكة. 500وعدد احلاالت اليت عاجلها التطبيق حوالي  –ختصص طيب 

 اض، حيث ُتعنى بالوسائل امللموسة للمكفوفني وتنتج مشروع وحدة طباعة الرسومات البارزة يف مجعية املكفوفني بالري

متّكن املكفوفني من تكوين ُصور ذهنيه لألشياء. وتعليمهم من خالل  للنسخ،وقوالب  وثالثية االبعادلوحات ثنائية 

فة إضا فيه،الوسائل التعليمية البارزة اليت تنتجها هذه الوحدة و ليكونوا أعضاء فاعلني يف جمتمعهم ويسهل دجمهم 

حيتوي املشروع على وحدة  واملبتكرة.اىل متكني اجلمعية من قيامها  اهمة التعليم من خالل الوسائل املتخصصة 

متكاملة ألجهزة حاسب آلي ومرتبط بها أجهزة طابعات متخصصة إلنتاج الوسائل التعليمية امللموسة كالكتب 

لتمكني الكفيف  تعليمية،غة برايل بالتعاون مع عدة جهات التعليمية واالرشادية واللوحات ثالثية االبعاد والطباعة بل
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من استخدام تلك الكتب وقراءتها والتعلم واالندماج من خالل حاسة اللمس، ويشرف على الوحدة فريق فين 

 األجهزة.متخصص يف هذه النوعية من 

  بادرتstc حد باملنطقة الشرقية، طيف التوحد يف مجعية اسر التو بتجهيز قاعات لألطفال املصابني باضطراب

 وحتتوي على:

o غرفة النطق والتخاطب 

o غرفة العالج الطبيعي والوظيفي 

o  غرفة تنمية املهارات وتعديل السلوك 

o غرفة التكامل احلسي 

o غرفة ورش العمل واحملاضرات 

 للغة إطالق قاموس إشاري تعليمي لألطفال بالتعاون مع اجلمعية السعودية ملرتمجي لغة اإلشارة لتمكني هذه ا

 العاملية ونشر املعرفة عنها وخدمة إخواننا واخواتنا من الصم.

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

 .يف اختيار املشاريع احملتضنة

 خدمة "التربع عرب الرسائل النصية Short code وهي من احللول التقنية هلذه اجلهات،  اململكةللجمعيات اخلريية ب

 مجعية. 300الستدامة مشاريعها وبراجمها، ووصل عدد املستفيدين منها حوالي 

 االمان االسري  لربنامج والذي يعد أحد املشاريع الرائدة 116111"مساندة الطفل" رقم  الدعم الفين لربنامج خط

 تواصل سهلة وميسرة للمستفيدين من خدمات اخلط. الوطين خلدمة الطفولة باململكة، ليكون قناة

  املساهمة يف متكني احملتوى احمللي من خالل برنامج روافد، بهدف الرتكيز على تطوير قطاع املنشآت الصغري

واملتوسطة والرتكيز على االبتكار والصناعات احمللية وتوطني الوظائف لرفع نسبة السعودة يف الوظائف القيادية 

 . ريالمليار  4 حوالياحمللي  احملتوى يف مساهمته بلغ حجمو والفنية.

  مشروع جتهيز معمل متكامل للحاسب االلي وتقنياته ومعمل لألدوات السمعية للمكفوفني  اعهد النور لتوفري

 .وتدريبهم عليهاالتقنيات املساندة لطالب املعهد من ذوي اإلعاقة البصرية 

 ملحقاتها مع اجلمعية اخلريية لتأهيل احلاسبات اآللية "ارتقاء" لالستفادة من مشروع التربع بأجهزة احلاسب االلي و

أجهزة احلاسب اآللي وملحقاتها اخلارجة عن اخلدمة لتقوم اجلمعية بإعادة تأهيلها وتوزيعها على اجلهات اخلريية 

اخلارجة عن اخلدمة  باألجهزةأو التعليمية خلدمة الفئات اليت لديها حتديات يف التواصل، ومتكينهم تقنيا 

  آلي.جهاز حاسب  100 عددهاوالصاحلة لالستخدام، وسلمت الشركة الدفعة األوىل من االجهزة و
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 stcيف االستدامة  – و

ة بطريقة تزيد من اآلثار اإلجيابية واملنطقملكة امليف التحول الرقمي  يف متكني اجملتمع من خالل قيادة stc يتمثل طموح

بسبعة جماالت أساسية مهمة للنجاح، ومن خالل التميز  stcاعيًا وبيئيًا، حيث يتحدد إطار عمل االستدامة يف اقتصاديًا واجتم

 أن تساهم بطموح يف مستقبل مستدام. stcيف هذه اجملاالت ميكن لـ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممارسة األعمال بنزاهة

 باستمرار معايري اليت تضع التجارية املسؤولة املمارسات من وتعزز القانوني، جمرد االلتزام تتجاوز نلتزم بقيادة منهجية

 برامج وجود ضمان يف stc هوية من أساسي جزء كما يتمثل. الفعالةو احلوكمة  والثقة للشفافية والنزاهة جديدة

 والسلوكوإدارة سلسلة توريد مسؤولة،  وااللتزام، ، العمل وأخالقيات ، الفعالةاحلوكمة  مثل قضايا تعاجل اسرتاتيجية

 .اإلنسان وحقوق املخاطر إلدارة القوي التنافسي

 تعزيز اآلثار االقتصادية

 وسوف. واملنطقة 2030اململكة  حتقيق رؤية مساهمني يف توسع االقتصاد بشكٍل مزدهر  اا يتوافق مع نكون أن هو طموحنا

 التصاالتنا واملنصات التحتية تصادي للبنيةاالق النمو من خالل دعم املباشرة، االقتصادية نسعى لتحقيق ذلك عرب أنشطتنا

 .املتنامية الرقمية واخلدمات

 إثراء احلياة والتجارب

 العمالء ذات جودة عالية تساعد خدمات وتوفري أمانا، وأكثر أسهل االتصاالت استخدام جعل خالل من والتجارب احلياة إثراء

 األساسية باإلضافة إىل توفري املتطلبات .اجلديدة التقنيات ثها حتد أن ميكن اليت احملتملة املخاطر من أنفسهم محاية على

 .للتكنولوجيا املسؤول االستخدام أسهل، نعزز فيها الرقمية احلياة للعمالء وجعل جتربة اخلدمات؛ إلجياد أفضل جلودة
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 توسع الوصول إىل التكنولوجيا واالتصال

باإلضافة إىل عزمنا على ضمان . 5Gحتتية بقوة  اململكة وبناء بنية يف لالتصاالت رقمية حتتية بنية أفضل باعتماد ملتزمون

 االتصاالت بأسعار يف متناول اجلميع. وخدمات الرقمية اخلدمات إىل شخص كل وصول

 تعزيز الفرص الرقمية املبتكرة

 .املستدامة للتنمية ديدةج إمكانيات خلق تعرف حدودًا يف التكنولوجيا والتحول الرقمي واليت ال يف متكني ودعم االبتكارات

 املشاريع من اآلالف مع متكني الصحة اإللكرتونية والتعلم اإللكرتوني، التطور يف جمال باإلضافة إىل عزمنا على تسهيل هذا

 آثارها البيئية من خالل التحول الرقمي. من للحد

  العناية بالبيئة

 تغري اا يساهم بشكل إجيابي يف معاجلة أثار  على البيئة،صاالت اآلثار املباشرة خلدمات التقنية ومنتجات االت تقليل هدفنا

بتحقيق صايف   التزمنا ولذلكبشكل خاص.  ومنطقتنابشكل عام  البشرية تواجه اليت التحديات أهم أحد والذي يعترب املناخ

 .اإلقليمي املستوى على اهلدف هذا حتقيق يف رائدين نكون ألن فيه نسعى ،انبعاثات صفرية

  القوى البشريةمتكني

باإلضافة إىل استهداف متكني . فيها نعمل اليت البلدان يف الوطنية العاملة القوى تطوير يف بشكل مستمر ومكثف االستثمار

 .املرأة من خالل رفع نسبة القوى العاملة النسائية على كافة املستويات
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  ـه1440يف موسم حج عام  خدمة حجاج بيت اهلل احلرام - ز

حيث نشرت  ،هـ 1440يف حج عام القطاعات املشاركةتقديم أفضل اخلدمات حلجاج بيت اهلل احلرام و   stcواصلت جمموعة

العديد من  إىل موقعًا يف املدينة املنورة ومكة املكرمة واملشاعر املقدسة، باإلضافة 196 أكثر من شبكة اجليل اخلامس يف

يف  واليت تعترب األضخم يف تاريخ املشاعر املقدسة، التوسعات اليت قامت بها وقد ساهمتاخلدمات والتقنيات واحللول الرقمية، 

عند ساعات الذروة اليت شهدت منوًا هائاًل يف حجم احلركة  فعالياتها أثبتت هذه التوسعات، وألرقام قياسية stcتسجيل شبكة 

جــم منو حب VoLTEكــة الصوتية عبــر اجليل الرابع مقارنة بالعام املاضي، ومت كذلك نقل احلر %137بلغت ذروته بنسبة 

 مقارنة بالعام املاضي. %366يف ســاعات الذروة أكثر من بلغ 

بشكل رئيس يف ثالث خدمات هي: الواي فاي وتقنية اهلولوجرام والطائرات املسرية "الدرونز"  شبكة اجليل اخلامس stcأتاحت و

االتصال بالشبكة السريعة عرب الواي فاي يف عدد من املواقع باحلرم من حلجاج ا ومكنتج، احلألول مرة يف استخدمت واليت 

تقدم تعليمات وإرشادات تفاعليه ومباشرة ، يف مواقع حمددة املكي واملشاعر املقدسة، إضافة إىل عرض استخدام تقنية اهلوجلرام

 .ومرتمجة للحجيج تتعلق باملناسك وطرق السالمة وتوجيهات الطوافة

سرعات االنرتنت سرعات قياسية غري مسبوقة يف تاريخ مكة املكرمة بشكل خاص وعلى مستوى اململكة بشكل عام حسب  وسجلت

املتخصصة، رغم االرتفاع والنمو اهلائل يف حجم اخلدمات املنقولة عرب الشبكة واالمطار والتقلبات اجلوية  Oocklaتقارير 

 .اليت واكبت موسم احلج

بلغ امجالي ، حيث جيجابايت 7اعر املقدسة ألول مرة استهالك بيانات باجليل اخلامس بلغ حجمها باملش stcشهدت شبكة و

مقارنة  %39تريا بايت عرب شبكة اجلوال يف منى بزيادة  6حجم مترير البيانات يف مشعر منى أكثر من سبع تريا بايت، منها 

مقارنة  %12، كما زاد عدد عمالء التجوال الدولي بنسبة جيجا بايت عرب شبكة اجليل اخلامس7العام املاضي، إضافة إىل ب

 .%99.7، وسجلت الشبكة مؤشرات جناح مميزة جتاوزت أكثر من نسبة العام املاضي

مقارنة بالعام املاضي، إذ زادت البيانات احملولة عرب اجليل  %75زيادة يف حجم البيانات  ازدلفة بنسبة  شبكةالسجلت كما 

يف ، على التوالي %23و %12بنسبة  stc ن زيادة عدد العمالء الداخليني والدوليني الذين اختاروا شبكة، فضاًل ع%92 الرابع

، وارتفع عدد العمالء والتجوال %108، ومنا استخدام اجليل الرابع بنسبة %90حني ارتفع مترير البيانات بعرفات بنسبة 

 .  % 4الدولي بنسبة 

املتخصصة اليت استخدمتها النقابة العامة  stcرب تقنية االتصاالت احليوية من وبلغ عدد احلجاج الذي مت تفوجيهم ع

ساعات، كما اعتمدت وزارة الصحة على  6أكثر من مليون حاج يف  ىللسيارات التابعة لوزارة احلج والعمرة يف يوم الرتوية  ان

ج املرضى املنومني يف مستشفيات املدينة املنورة خدمات االتصاالت احليوية يف تسيري قوافل االسعاف اليت قامت بتفويج احلجا

 إىل املشاعر  اكة إلكمال مناسك احلج.

فريقًا فنّيًا للطوارئ، يعملون على مدار الساعة  50مركزًا للصيانة و 55عربة للدعم الفين للشبكة جبانب  stc 230جهزت و

خدمة منتشرة يف العديد  مركز 190رت أكثر من إضافة إىل ذلك وف ،خلدمة احلجيج وخمتلف القطاعات العاملة يف احلج

مزودة مجيعها بتقنية إعادة الشحن اإللكرتوني،  ،من املناطق مثل املطارات وأماكن إقامة احلجاج ومنافذ البيع بالتجزئة

 . بيع بني مشعر منى وعرفةمنصات الفضاًل عن 
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دة وسلوك حضاري" بشكل فاعل، فضاًل عن احلملة الوطنية لتوعية ضيوف الرمحن "احلج عبا يف دعم stc شاركتو

ذكي على شبكات مواقع التواصل _حج#مشاركتها للخطة اإلعالمية لوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات حتت عنوان 

خدمة ضيوف الرمحن بإتقان الكثري منهم لغات متعددة  يف stcمن منسوبي ومنسوبات  2.220أكثر من  مشاركةو، االجتماعي

 .اتلغ 6تصل اىل 

أحدث خدماتها مثل احلوسبة السحابية وانرتنت األشياء بهدف دعم جهود الدولة لتسهيل خدمة ضيوف  stcوسخرت 

الرمحن، حيث تعمل هذه التقنيات على الرصد عن ُبعد للظروف البيئية درجات احلرارة والغازات ومستويات التلوث، إضافة إىل 

صة بتحديد أماكن احلرائق واستخدام البيانات إليصال اإلنذار املبكر للرقم خدمات تعزيز السالمة وأجهزة االستشعار اخلا

 والذي خصصته الداخلية لتلقي كافة البالغات. 911

صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة وحظيت الشركة بتكريم 

، باإلضافة ا احلملة الوطنية لتوعية ضيوف الرمحن "احلج عبادة وسلوك حضاري"لدعمه؛ املكرمة، رئيس جلنة احلج املركزية

  ـ.ه1440هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ملساهمتها الفاعلة يف جناح اخلطة التشغيلية ملوسم حج عام إىل تكريم 
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 ثانيًا : جملس إدارة الشركة 
  واإلدارة التنفيذية هوتصنيف أعضائجملس اإلدارة وجلانه تكوين 

بتسعة أعضـاء، وهـو مـا يتوافـق مـع      اإلدارة عدد أعضاء جملس ( stcلشركة االتصاالت السعودية )النظام األساس  حدد

 جملــس إدارة جديــد للــدورة  م 2018يف عــام ُانتخــب هيئــة الســوق املاليــة، وقــد    عــنالئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة   

يف اإلدارة قائمــة بأمســاء أعضــاء جملــس   ةول التاليــااجلــدوُتــبني ، ميالديــة واتم وملــدة ثــالث ســن 28/4/2018يف  الســابعة

ــه  داخــل  ، وعضــويتهم يف جمــالس اإلدارة يف الشــركات املســاهمة املدرجــة يف الســوق املاليــة وغــري املدرجــة       الســابعةدورت

 اململكة وخارجها وسريهم الذاتية.

 أعضاء جملس اإلدارة وجلانه وتصنيف عضويتهم

 

 

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

1 
محمد بن  صاحب السمو الملكي األمير/
 خالد العبدهللا الفيصل

 رئيس مجلس اإلدارة •
 رئيس اللجنة التنفيذية •
 رئيس لجنة االستثمار •

 ماجستير إدارة األعمال
 26داري لمدة خبرة في المجال المصرفي واإل

 سنة
رئيس مجموعة الفيصلية 

 القابضة
نائب رئيس مجموعة 

 الفيصلية القابضة
 مستقل

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

 عضو اللجنة التنفيذية •
 دكتــــــوراه هندسة كهربائية

استاذ مشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
ي األعمال اإلدارية لمدة سنة, وخبرة ف 12لمدة 

 سنة23
 

مساعد وزير الدفاع للشؤون 
 وزارة الدفاع –التنفيذية 

الرئيس التنفيذي لشركة 
 االتصاالت السعودية

غير 
تنفيذي/غير 

 مستقل

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

 بكالوريوس المحاسبة
وير األعمال المصرفي وتط خبرة في المجال

 سنة 32لمدة  واإلدارة
 محافظ المؤسسة العامة للتقاعد

مدير شبكة الفروع 
 بمصرف اإلنماء

 

غير 
تنفيذي/غير 

 مستقل

 شريفإبراهيم راشد بن  األستاذ/ 4
 عضو مجلس اإلدارة •
 عضو لجنة االستثمار •

 ماجستير إدارة األعمال
خبرة عملية بالقطاع المالي وعضو عدد من 

 اهمةالشركات المس

رئيس اإلدارة العامة 
لالستثمارات في الشركات 

صندوق  المحلية في
 االستثمارات العامة

الرئيس التنفيذي لشركة 
 الرياض المالية

غير 
تنفيذي/غير 

 مستقل

 األستاذ/ سانجاي كابور 5
 عضو مجلس اإلدارة •
 عضو اللجنة التنفيذية •

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

 في ماكروماكس

غير 
تنفيذي/غير 

 مستقل

 تشسناتاألستاذ/ روي  6
 عضو مجلس اإلدارة •
 عضو لجنة االستثمار •

 مستشار سنة 31خبرة في األعمال اإلدارية لمدة  ماجستير إدارة األعمال

نائب الرئيس التنفيذي 
 لالستراتيجية

 شركة فرايزون

غير 
تنفيذي/غير 

قلمست  

 إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ 7
 عضو مجلس اإلدارة •
 رئيس لجنة المراجعة •
 عضو اللجنة التنفيذية •

 دكتوراه هندسة كهربائية
 

أستاذ هندسة االتصاالت بجامعة الملك سعود لمدة 
االتصاالت سنة خبرة في مجال  35سنة, و 26

دارة إوالمعلوماتية والتخطيط االستراتيجي و
واآلثار االقتصادية  من المعلوماتأو المخاطر

 واالجتماعية للتقنية.

 مستشار حر
كبير المستشارين في 

هيئة االتصاالت وتقنية 
 المعلومات

 مستقل

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

 والمكافآت
 ومستشار مستقل –متقاعد  سنة25 خبرة في المجال اإلداري لمدة بكالوريوس بحوث العمليات

المدير العام ورئيس 
القطاع الحكومي شركة 

 اكسنتشر
 مستقل

 حمد بن محمد العمرانأاألستاذ/  9
 عضو مجلس اإلدارة •
عضو لجنة الترشيحات  •

 والمكافآت
 سنة18خبره في مجال تقنية المعلومات لمدة  ماجستير علوم الحاسب اآللي

مساعد محافظ المؤسسة العامة 
لتأمينات االجتماعية لتقنية ل

 المعلومات

مدير عام إدارة البنية 
األساسية لتقنية 

 المعلومات
في المؤسسة العامة 
 للتأمينات االجتماعية

غير 
تنفيذي/غير 

 مستقل
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 أعضاء جلان جملس اإلدارة اخلارجيني

 

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

 خبرة فنية وإدارية في مجال التدقيق بكالوريوس محاسبة عضو لجنة المراجعة األستاذ/ خالد بن عبدهللا العـنقـري 1
مدير عام مؤسسة بابل الخير 

 للتجارة والعقارات

رئيس الخدمات المصرفية 
الخاصة, ومدير منتجات 
برنامج اإلقراض والهبات 

في المصرفية الخاصة 
 مجموعة سامبا المالية

 عضو خارجي

 عضو لجنة المراجعة األستاذ/ مدحـت بن فــريـد توفـيق 2
ماجستير برنامج سيتي بنك آسيا 

 والمحيط الهادي
خبرة فنية وإدارية في مجال التدقيق 

 وإدارة المخاطر

مؤسس شركة لالستعانة 
بمصادر خارجية باسم 

IRSAA لحلول األعمال 
ارة المخاطر تتولى مسؤولية إد

 والتدقيق الداخلي

 مدير حسابات 
 في مجموعة سامبا المالية

 عضو خارجي

 سنوات 9خبرة في مجال المحاسبة  دكتوراه المحاسبة عضو لجنة المراجعة ـد كـرديلعمـرو بــن خـاالدكتور/  3
نائب الرئيس التنفيذي لألعمال 

 لشركة دسر
الرئيس التنفيذي للمالية لشركة 

 لعربية السعوديةأميانتيت ا
 عضو خارجي

 ماجستير العلوم عضو لجنة المراجعة المهندس/ طـارق بن عبدالعزيز الـرخيمي 4
في مجال الخدمات المالية خبرة 

والمصرفية وإدارة البنوك االستثمارية 
 سنة 27وإدارة المخاطر 

مستشار مالي مستقل ومستشار 
 لالستثمار 

 وإدارة المخاطر

يت التمويل الرئيس التنفيذي لب
 السعودي الكويتي

 عضو خارجي

 خبرة في عمليات االستثمار المصرفي ماجستير العلوم المالية عضو اللجنة التنفيذية األستاذ/ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ 5
نائب رئيس أول في قسم 

االستثمارات المحلية بصندوق 
 االستثمارات العامة

االستثمار  –نائب الرئيس 
السعودي  المصرفي شركة

 الفرنسي كابيتال
 عضو خارجي

 خبرة في قطاع االتصاالت بكالوريوس الهندسة الكهربائية عضو اللجنة التنفيذية المهندس/ ناصر بن سليمان الناصر 6
 الرئيس التنفيذي 

 لشركة االتصاالت السعودية
الرئيس التنفيذي للعمليات في 
 شركة االتصاالت السعوية 

عضو 
خارجي/ 

 تنفيذي

 األستاذ/ جون براند 7
عضو لجنة الترشيحات 

 والمكافآت

ماجستير االقتصاد التجاري 
 وماجستير قانون األعمال 
 وماجستير القانون الخاص 

 خبرة في االستشارات اإلدارية
مستشار مستقل في شركة 

 االستشارية القيادية 
شريك رئيس في شركة 

Egon Zehnder 
 عضو خارجي

 مد الغصناألستاذة/ هدى بنت مح 8
عضو لجنة الترشيحات 

 والمكافآت
 الموارد البشريةخبرة في  ماجستير إدارة األعمال

مدير تنفيذي لعالقات الموظفين 
 والتدريب في شركة أرامكو

, المدير العام للتدريب والتنمية
 في شركة أرامكو

 عضو خارجي

 العضو المنتدب لشركة جوارس خبرة في إدارة عدد من الشركات ة األعمالماجستير إدار عضو لجنة االستثمار مازن بن أحمد الجبيراألستاذ/  9
نائب الرئيس التنفيذي لشركة 

 أموال الخليج
 عضو خارجي
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 أعضاء اإلدارة التنفيذية
 الشركة الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية )االتصاالت السعودية( المؤهالت العلمية االسم م

 موبايلي الرئيس التنفيذي للعمليات stcالرئيس التنفيذي لمجموعة  كالوريوس هندسة كهرباءب م. ناصر بن سليمان الناصر 1

 stc نائب الرئيس لقطاع المالية الرئيس التنفيذي للمالية ماجستير محاسبة أ. أمين بن فهد الشدي 2

 NUPCO NUPCOالرئيس التنفيذي لشركة  ت الدعمنائب الرئيس لقطاع المشتريات وخدما بكالوريس نظم معلومات م. عماد بن عودة العودة 3

 Group CFO Mountain Partners AG رئيس العمليات االستراتيجية ماجستير جغرافية جيرمي سيل  4

 stc نائب الرئيس لقطاع التشغيل نائب أعلى للرئيس للتقنية و العمليات بكالوريوس هندسة حاسب م. هيثم بن محمد الفرج 5
 stc نائب الرئيس لقطاع التقنية نائب الرئيس لهيكلية التقنية المؤسسية ماجستيرهندسة حاسب آلي بن محسن العوينيأ. عبدهللا  6
 الكويت stc الكويت( stcرئيس العمليات المالية ) نائب الرئيس لقطاع المراقبة والتقارير المالية بكالوريوس محاسبة أ. عبدالعزيز بن عبدهللا القطعي 7

 stc نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والشركات عمالاألالنائب األعلى للرئيس لوحدة  بكالوريوس حاسب آلي ض بن سعيد معوضأ. ريا 8
 stc نائب الرئيس لمراكز العناية بالعمالء العملياتونائب الرئيس لقطاع تجارب العمالء  بكالوريوس نظم معلومات أ. رياض بن حمدان العنزي 9
 stc مدير عام تخطيط الموارد البشرية والتطوير التنظيمي نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية بكالوريوس هندسة نظم ن مسفر الغامديم. أحمد ب 10
 عمالأدارة إماجستير  م. محمد بن عبدهللا العبادي 11

نائب قطاع تنفيذ االستراتيجية والشؤون 
 التنفيذية

 سيسكو الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو

 stcحلول  stcالرئيس التنفيذي لشركة حلول  عمالاألنائب للرئيس لقطاع تطوير  بكالوريوس تقنية معلومات أ. سلطان بن حسن بن سعيد 12

 دكتوراة تقنية معلومات د. خالد بن منصور البراك 13
نائب الرئيس لقطاع التحليل والبيانات 

 المؤسسية
 لعربية لخدمات األنترنتا مستشار الشركة العربية لخدمات األنترنت

 stc نائب الرئيس لقطاع التسويق نائب الرئيس لقطاع إدارة العمالء عمالأدارة إماجستير  أ. ماركوس جولدير 14

 االمارات  – اتصاالت نائب الرئيس إلستراتيجية التسعير والحوافز نائب الرئيس لقطاع األعمال المالية دارة ماليةإماجستير  أ. وجناند ارنست فان تيل 15

 نائب الرئيس لوحده النواقل والمشغلين بكالوريوس علم نفس أ. االن فرانسيس ويالن 16
Vertiv Cmpany Managing Director Northern 
Europe 

Vertiv 

 stc والشبكةمدير عام مراجعة انظمة المعلومات  ةرئيس المراجعة الداخلي دارة تنفيذيةإماجستير  أ. عبد هللا بن صايل العنزي 17

 Group chief operation officer LAP GreenN – Dubai نائب الرئيس لقطاع الشؤون االستراتيجية  دارة اعمالإماجستير  ديمتريوس لولياس 18

  stc Vice Presidentعميد اكاديمية  بكالوريوس هندسة طيران رأفت باري مالك 19
IE Corporate Learning 

Alliance 

 البحري CFO نائب الرئيس لقطاع مالية الشركات  ماجستير محاسبة دهللا حميد الفقيه الحربيعلي عب 20

 stc مدير عام عمليات خدمة العمالء نائب الرئيس لقطاع التشغيل  بكالوريوس هندسة كهربائية بدر عبدهللا سليمان اللهيب 21
 بكالوريوس هندسة كهربائية ياسر زابن العتيبي 22

س لقطاع العمليات التشغيلية بوحدة نائب الرئي
 عمالاأل

 stc عمالمدير عام تطوير األ
23 

خالد إبراهيم عبدالرحمن 
 الضراب

 stc مدير عام تصميم البنية التحتية نائب الرئيس لقطاع البنية التحتية بكالوريوس هندسه صناعية
 البحرين stc (البحرين stc)الرئيس التنفيذي  رئيس لوحدة المستهلكعلى للأنائب  بكالوريوس هندسة كهربائية عليان محمد حمد بن وتيد 24

 حلول المتقدمة نائب الرئيس لألبحاث والتطوير نائب للرئيس لقطاع التطوير المؤسسي عمالأماجستير إدارة  عثمان دهش عثمان الدهش 25

26 
عبدالعزيز محمد عبدالرحمن 

 الحيدر
 stc مدير عام مبيعات القطاع الحكومي س لقطاع مبيعات الشركاتنائب الرئي بكالوريوس هندسة كهربائية

 stc من المعلوماتمدير عام لإلدارة العامة أل من السيبرانينائب الرئيس لقطاع األ بكالوريوس نظم معلومات ياسر نجيب عبدالعزيز السويلم 27
 stc مدير عام اإلدارة العامة لخدمات الجوال دمات الجوالنائب الرئيس لقطاع خ عمالأدارة إماجستير  بندر مسلم عاتق اللحياني 28
 قنوات stc نائب الرئيس لخدمات التوزيع نائب الرئيس لقطاع الخدمات السكنية عمالأدارة إماجستير  منيف نايف بندر بن درويش 29

 عمالأدارة إماجستير  معضد فيصل معضد العجمي 30
نائب الرئيس و المستشار العام للشؤون 

 لقانونيةا
 سابك عضو مجلس إدارة 

31 
يزيد عبدالعزيز عبدالرحمن 

 الفارس
 stc مدير عام عمليات التطبيقات نائب الرئيس لقطاع التطبيقات ماجستير علوم الحاسب

 هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات والترخيصمدير عام لشؤون التنظيمية  نائب الرئيس لقطاع الشؤون التنظيمية ماجستير إدارة متقدمة امير عبدالعزيز حمد الجبرين 32

33 
عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا 

 الكنهل
 هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وكيل الوزارة لالتصاالت والبنية التحتية نائب الرئيس األعلى للشؤون المؤسساتية عمالأدارة إماجستير 
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 فيصل عبدالعزيز آدم البكري 34
مال عبكالوريوس إدارة اإل

 الدولية
 stc مدير عام المبيعات الحكومية  نائب الرئيس لقطاع المبيعات الحكومية

 أمساء الشركات اليت يكون عضو جملس اإلدارة عضوًا

 أو من مديريهاوالسابقة  يف جمالس إدارتها احلالية

1 

 صاحب السمو الملكي األمير/
 محمد بن خالد العبدهللا الفيصل

 رئيس مجلس اإلدارة
 اللجنة التنفيذية رئيس

 رئيس لجنة االستثمار 

 م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة 

 عضواً في مجالس إدارتها
 )الحالية( أو من مديريها 

 الكيان القانوني مقرها
)مساهمة 

 ةمدرجة/مساهم
غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة / 

).... 

أسماء الشركات التي يكون 
 عضو مجلس اإلدارة عضواً 

في مجالس إدارتها )السابقة( 
 أو من مديريها

 الكيان القانوني مقرها
)مساهمة 

 ةمدرجة/مساهم
غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة / 

).... 

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

1 
stc ✓  مقفلةمساهمة   ✓ شركة أودي كابيتال مساهمة مدرجة 

2 
 مقفلةمساهمة   ✓ يصليةمجموعة الف

- 
- - 

- 

3 
     مقفلةمساهمة   ✓ شركة الخزامي 

4 
     مقفلةمساهمة   ✓ جي بي مورجان السعودية

 
 
 

2 
 خالد بن حسين بياري الدكتور/

 مجلس اإلدارة نائب رئيس
 عضو اللجنة التنفيذية  

 م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة 

 ارتهاعضواً في مجالس إد
 )الحالية( أو من مديريها

 الكيان القانوني مقرها
)مساهمة 

 ةمدرجة/مساهم
غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة / 

).... 

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 
في مجالس إدارتها )السابقة( 

 أو من مديريها

 الكيان القانوني مقرها
)مساهمة 

 ةمدرجة/مساهم
غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة / 

).... 

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

1 stc ✓  مساهمة مدرجة stc مساهمة مدرجة ✓  الكويت 

2 
الشركة السعودية لتقنية 

 (SITEالمعلومات )
 مساهمة مدرجة ✓  شركة االتصاالت التركية مقفلة ةمساهم  ✓

 ✓  ه تيليكومشركة أوجي - - - - 3
ذات مسؤولية 

 محدودة

4     
الشركة العربية لخدمات 

 (stcحلول (االنترنت 
✓  

ذات مسؤولية 
 محدودة

  ✓ شركة سفاير المحدودة     5
ذات مسؤولية 

 محدودة

 شركة الخليج لإلعالم الرقمي     6
 

✓ 
ذات مسؤولية 

 محدودة
 

 
 
 
 

3 
 ستاذ/ محمد بن طــــالل النحاساأل

 ضو مجلس اإلدارة ع
 عضو لجنة االستثمار

 م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة 

 عضواً في مجالس إدارتها
 )الحالية( أو من مديريها 

 الكيان القانوني مقرها
)مساهمة 

 ةمدرجة/مساهم
غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة / 

).... 

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 

مجالس إدارتها )السابقة(  في
 أو من مديريها

 الكيان القانوني مقرها
)مساهمة 

 ةمدرجة/مساهم
غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة / 

).... 

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

1 stc ✓  مساهمة مدرجة 
 شركة طيبة القابضة 

✓ 
 

 مساهمة مدرجة

 ال ينطبق  ✓ مة للتقاعداملؤسسة العا 2
شركة الشيكات السياحية 

 السعودية
 غري مدرجة  ✓

3 

الشركة السعودية 

للصناعات األساسية 

 )سابك( 

 - - - - مساهمة مدرجة  ✓

 مساهمة مدرجة  ✓ بنك الرياض 4
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5 
املؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية
 ال ينطبق  ✓

    

 غري مدرجة  ✓ صاملركز الوطين للتخصي 6
    

7 
الشركة الدولية ملشاريع 

 الطاقة واملياه اكواباور
 غري مدرجة  ✓

    

8 
شركة أمساء كابيتال 

ASMA Capital 
 غري مدرجة ✓ 

    

 غري مدرجة  ✓ شركة االستثمارات الرائدة 9
    

 غري مدرجة  ✓ شركة رزا العقارية 10
    

11 
الشركة التعاونية 

 ستثمار العقاري لال
 غري مدرجة  ✓

    

 مساهمة مدرجة  ✓ شركة سبيماكو الدوائية 12
    

 
 

 

4 
 راشد بن ابراهيم شريف األستاذ/

 عضو مجلس اإلدارة 
 عضو لجنة االستثمار

 م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة 

 عضواً في مجالس إدارتها
 )الحالية( أو من مديريها 

 ن القانونيالكيا مقرها
)مساهمة 

 ةمدرجة/مساهم
غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة / 

).... 

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 
في مجالس إدارتها )السابقة( 

 أو من مديريها

 الكيان القانوني مقرها
)مساهمة 

 ةمدرجة/مساهم
غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة / 

).... 

داخل 
 المملكة

ارج خ
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

1 stc ✓  مساهمة مدرجة 

شركة رؤى المدينة القابضة 
)الشركة السعودية للتنمية 

 واالستثمار العقاري(
 )دار الهجرة سابقاً(

 غير مدرجة  ✓

  ✓ شركة تحكم االستثمارية مساهمة مدرجة  ✓ البنك األهلي التجاري 2
مساهمة غير 

 مدرجة

 - - - - مساهمة مدرجة  ✓ الشركة السعودية للكهرباء 3

4 
شركة إدارة وتطوير مركز 

 الملك عبدهللا المالي
     غير مدرجة  ✓

5 AccorInvest Group  ✓  خاصةشركة     

6 
الشركة السعودية 

 للصناعات األساسية  سابك
     مساهمة مدرجة  ✓

 
 
 
 
 

 

5 
 األستاذ/ سانجاي كابور

 مجلس اإلدارة  عضو
 عضو اللجنة التنفيذية 

 م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة 

 عضواً في مجالس إدارتها
 )الحالية( أو من مديريها

 الكيان القانوني مقرها
)مساهمة 

 ةمدرجة/مساهم
غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة / 

).... 

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 

مجالس إدارتها )السابقة(  في
 أو من مديريها

 الكيان القانوني مقرها
)مساهمة 

 ةمدرجة/مساهم
غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة / 

).... 

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

1 stc ✓  مساهمة مدرجة 
Bennet, Coleman 
and Company Ltd. 

 غير مدرجة ✓ 

2 
OnMobile Global 

Ltd. 
 مساهمة مدرجة ✓  .PVR Ltd مساهمة مدرجة ✓ 

3 
VLCC Health Care 

Ltd. 

 
 غير مدرجة  ✓

Micromax 
Informatics Ltd. 

 غير مدرجة ✓ 

4 

iBus Network & 
Infrastructure Pvt. 

Ltd. 
(Advisor) 

 غير مدرجة ✓ 
Indus Towers Ltd. 

 
 غير مدرجة ✓ 

5 
Tech-Connect 
Retail Pvt. Ltd. 

 غير مدرجة ✓ 
IFFCO Kisan 
Sanchar Ltd. 

 ✓ 
 غير مدرجة 
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6 
Tanla Solutions 

Ltd. 
 مساهمة مدرجة ✓ 

Bharti Cellular Ltd. 
 

 ✓ 
 غير مدرجة 

7 

Z-Axis 
Management 
Consultants & 

Strategic Advisors 

 ✓ 
شركة تضامنية 
 محدودة المسؤولية

 
GSMA  ✓ 

 ة غير مدرج

 
 

6 
 األستاذ/ روي تشـســنـــــــــــات

 عضو مجلس اإلدارة 
 عضو لجنة االستثمار 

 م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة 

 عضواً في مجالس إدارتها
 )الحالية( أو من مديريها 

 الكيان القانوني مقرها
)مساهمة 

ة مدرجة/مساهم
غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة / 

).... 

الشركات التي يكون  أسماء
عضو مجلس اإلدارة عضواً 
في مجالس إدارتها )السابقة( 

 أو من مديريها

 الكيان القانوني مقرها
)مساهمة 

 ةمدرجة/مساهم
غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة / 

).... 

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

1 stc ✓  مساهمة مدرجة - - - - 

2 
Telstar 

Corporation 
   مساهمة مدرجة ✓ 

 
 

3 
 

Digital Turbine Inc. 
 

     شركة عامة ✓ 

4 
Blackstone Group 

(Independent 
Advisor) 

 
     شركة عامة ✓

5 

Delta Partners 
Company 

(Independent 
Advisor) 

   خاصةشركة  ✓ 
 

 

6 
LotusFlare 

(Independent 
Advisor) 

   شركة عامة ✓ 
 

 

7 
VMware 

(Senior  Advisor) 
   شركة عامة ✓ -

 
 

8 
Boingo Wireless 

Inc. 
   شركة عامة ✓ 

 
 

 
 

7 

الدكتور / إبراهيم بن عبد الرحمن 
 القاضي

 عضو مجلس اإلدارة 
 لجنة المراجعةرئيس 

 عضو اللجنة التنفيذية 

 م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة 

 واً في مجالس إدارتهاعض
 )الحالية( أو من مديريها 

 الكيان القانوني مقرها
)مساهمة 

 ةمدرجة/مساهم
غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة / 

).... 

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 
في مجالس إدارتها )السابقة( 

 أو من مديريها

 الكيان القانوني مقرها
)مساهمة 

 ةمدرجة/مساهم
غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة / 

).... 

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

1 stc ✓  شركة ماكــســس الماليزية مساهمة مدرجة  
✓ 

 مساهمة مدرجة

  شركة ماكسس لالتصاالت - - - - 2
مساهمة غير  ✓

 مدرجة

  شركة أوجــيــــه لالتصاالت     3
مساهمة غير  ✓

 مدرجة

 
 
 

8 
 ياسين الخياريبن األستاذ/ أسامة 

 عضو مجلس اإلدارة 
 رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 

 م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة 

 عضواً في مجالس إدارتها
 )الحالية( أو من مديريها 

 الكيان القانوني مقرها
)مساهمة 

 ةمدرجة/مساهم
غير مدرجة/ ذات 

ؤولية محددة / مس
).... 

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 
في مجالس إدارتها )السابقة( 

 أو من مديريها

 الكيان القانوني مقرها
)مساهمة 

 ةمدرجة/مساهم
غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة / 

).... 

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

1 stc ✓   مساهمة مدرجة 
 شركة اكسنتشر السعودية

 ✓   
ذات مسؤولية 

 محدودة

2 
 شركة رقمية
   ✓ )مستشار(

ذات مسؤولية 
 محدودة

شركة اكسنتشر الشرق 
 األوسط

 
  ✓ 

ذات مسؤولية 
 محدودة
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   ✓ شركة نماء المنورة 3
ذات مسؤولية 

 محدودة
 مجموعة الفيصلية القابضة

 مقفلةمساهمة    ✓ 

   ✓ ركة تبادلش 4
ذات مسؤولية 

 محدودة
 -  - -   - 

         مقفلةمساهمة    ✓ شركة اركوم 5

 

9 
 حمد بن محمد العمرانأاألستاذ/ 

 عضو مجلس اإلدارة 
 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

 م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة 

 عضواً في مجالس إدارتها
 ا)الحالية( أو من مديريه 

 الكيان القانوني مقرها
)مساهمة 

 ةمدرجة/مساهم
غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة / 

).... 

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً 
في مجالس إدارتها )السابقة( 

 أو من مديريها

 الكيان القانوني مقرها
)مساهمة 

 ةمدرجة/مساهم
غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محددة / 

).... 

اخل د
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

1 stc ✓  مساهمة مدرجة 
المجموعة السعودية 
 لالستثمار الصناعي

 مساهمة مدرجة  ✓

  ✓ شركة تكامل القابضة 2
ذات مسؤولية 

 محدودة
- - - - 

     مساهمة مدرجة  ✓ شركة االسمنت السعودية 3

4 
قنية شركة مدد األعمال لت
 نظم المعلومات

✓  
ذات مسؤولية 

 محدودة
    

5 
شركة مصدر لحلول 

 البيانات 
✓  

ذات مسؤولية 
 محدودة

    

 

 واللجان مشاركة األعضاء يف اجتماعات اجمللس 

وحضور األعضاء لتلك واللجان للدورة السابعة،  عدد اجتماعات جملس اإلدارة ةالتالي أواًل: ُتبني اجلداول      

 م، على النحو التالي : 2019خالل عام  ماعاتاالجت

  اجتماعات جملس اإلدارة 

م، وحضور 2019عقد جملس اإلدارة مخسة اجتماعات، ويبني اجلدول التالي عدد اجتماعات اجمللس خالل عام 

 األعضاء لتلك االجتماعات.

 المنصب االسم م

 م2019دورة المجلس السابعة عام  

 المجموع

5 6 7 8 9 

2
0

 
س

ار
م

 

2
1

 
س

ار
م

 

1
5

 
يو

ما
 

1
8

 
بر

تم
سب

 

1
8

 
بر

سم
دي

 

      5 رئيس مجلس اإلدارة محمد بن خالد العبدهللا الفيصل صاحب السمو الملكي األمير/ 1

      5 نائب رئيس مجلس اإلدارة خالد بن حسين بياري الدكتور/ 2

      5 عضو األستاذ/ محمد بن طالل النحاس 3

      5 عضو راشد بن ابراهيم شريف تاذ/األس 4

      5 عضو األستاذ/ سانجاي كابور 5

      5 عضو األستاذ/ روي تشـســنـــــــــــات 6

   ×   4 عضو إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ 7

      5 عضو ياسين الخياري بن األستاذ/ أسامة 8

      5 عضو حمد بن محمد العمرانأاألستاذ/  9

 لظرف صحي. االجتماعاتيعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض و
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 اجتماعات جلان جملس اإلدارة 

الالزمة لتأدية  يشكل اجمللس اللجان ، واألنظمة واللوائح الصادرة من اجلهات ذات العالقة،stc ئحة حوكمةوفقًا لال

، وإجراءات عملها، من قبل مسؤولياتهاويراعى عند تشكيل اللجان حتديد لس، عمله  اا حيقق كفاءة وفاعلية اجمل

ذلك، وتعريف ذوي العالقة بها على حنو ل ةالالزمات ، وإصدار القراروتوثيق هذه املسؤوليات واإلجراءاتاجمللس 

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

 ذيةاللجنة التنفي: 

تتكون اللجنة من أربعة أعضاء من أعضاء جملس اإلدارة، وعضوين خارجيني أحدهما الرئيس التنفيذي للشركة، 

واألعمال احمللية والدولية للشركة يف واملوازنات السنوية التقديرية  سرتاتيجياتوختتص اللجنة  اراجعة اال

سب الصالحيات املنوطة بها واحملددة من قبل جملس جماالت العمل األساسية وغري األساسية، واملوافقة عليها حب

 م، كما هو موضح يف اجلدول التالي:2019، وقد عقدت اللجنة ستة اجتماعات خالل عام اإلدارة

 
 

 المنصب االسم م

 م2019دورة المجلس السابعة عام 

 المجموع

4 5 6 7 8 9 

1
4

 
ير

نا
ي

 

1
9

 
ير

را
فب

 

7 
يو

ما
 

1
2

 
بر

تم
سب

 

3 
بر

فم
نو

 

3 
دي

بر
سم

 

       6 رئيس اللجنة محمد بن خالد العبدهللا الفيصل صاحب السمو الملكي األمير/ 1

       6 عضو خالد بن حسين بياري الدكتور/ 2

       6 عضو األستاذ/ سانجاي كابور 3

       6 عضو الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي  4

       6 عضو طان بن عبدالملك آل الشيخاألستاذ/ سل 5

       6 عضو المهندس/ ناصر بن سليمان الناصر 6
 

 

 جلنة الرتشيحات واملكافآت: 

 اراجعة عملية تصميم اللجنة وختتص تتكون اللجنة من عضوين من أعضاء جملس اإلدارة، وعضوين خارجيني 

ووضع ومراجعة هيكل الرواتب  اا يتناسب مع معايري وتطورات  ،إقرارهاآلية التشغيل املالئمة واملصادقة عليها و

السوق، وتطبيقها تطبيقًا عاداًل  اا يؤّمن احلوافز الالزمة لإلدارة واملوظفني للقيام بالدور املطلوب، ومراجعة هيكل 

د بشكل سنوي من إجراؤها، والتأكجملس اإلدارة ورفع التوصيات جمللس اإلدارة بشأن التغيريات اليت ميكن 

استقاللية األعضاء املستقلني وعدم وجود أي تعارض مصاحل خصوصًا إذا كان العضو يشغل عضوية جملس إدارة 

، وكذلك مراجعة سياسة املميزات والتعويضات جمللس اإلدارة واملصادقة عليها متهيدًا إلحالتها إىل شركة أخرى

وقد عقدت اللجنة أربعة  ،وكمةاحلمع أفضل املمارسات يف جمال  تتماشى stcالتأكد من أن أعمال ، وجملس اإلدارة

 م، كما هو موضح يف اجلدول التالي:2019اجتماعات خالل عام 

 



                                                                                                                                     

 

 

64/80 
 

م2019 التقرير السنوي    

 

 المنصب االسم م

 م2019دورة المجلس السابعة عام 

 المجموع

5 6 7 8 

6 
س

ار
م

 

2 
يو

ما
 

1
0

 
بر

تم
سب

 

5 
بر

سم
دي

 

     4 س اللجنةرئي ياسين الخياريبن  األستاذ/ أسامة 1

     4 عضو األستاذ/ احمد بن محمد العمران 2

     4 عضو األستاذ/ جون براند 3

     4 عضو األستاذة/ هدى بنت محمد الغصن 4

 جلنة املراجعة: 

مهامها م. وعلى 7/6/2018على تشكيل جلنة املراجعة، لدورة اجمللس السابعة، تبدأ من وافقت اجلمعية العامة 

وتتكون اللجنة من عضو جملس إدارة، وثالثة أعضاء خارجيني خمتصني ، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها

عضو جلنة املراجعة الدكتور/ خالد الفداغ من  تهاستقالحيث قدم بالشؤون املالية واحملاسبية وأعمال املراجعة، و

شر م(، وُن7/8/2019هـ )املوافق 6/12/1440بتاريخ  ةوبدأ سريان االستقال شخصية،ال هوذلك لظروف عضوية اللجنة

، فقد قرر اجمللس يف اجتماعه الثامن م6/8/2019إعالن االستقالة يف موقع السوق املالية السعودية )تداول( بتاريخ 

، تعيني كٍل من الدكتور/ عمرو بن خالد كردي واملهندس/ طارق بن م(18/9/2019هـ )املوافق 19/1/1441بتاريخ 

 توصية العزيز الرخيمي يف جلنة املراجعة )عضوين خارجيني( حتى انتهاء مدة عمل دورة اجمللس السابعة ورفععبد

هـ 19/1/1441يف اجتماعها القادم للمصادقة، وُنشر إعالن التعيني يف موقع تداول بتاريخ  للشركة العامة للجمعية

اللجنة وختتص  و جملس إدارة، وأربعة أعضاء خارجيني.، وبالتالي تتكون اللجنة اآلن من عضم(18/9/2019)املوافق 

 تّطلعللشركة، وإجراءات إعداد التقارير املالية وخمرجاتها، كما   اراجعة السياسات واإلجراءات املالية واإلدارية

 ، وتوصي جمللس اإلدارة بتعيني احملاسبني القانونيني وفصلهماملراجعة الداخلية وملحوظاتاللجنة على تقارير 

وحتديد أتعابهم والتأكد من استقالليتهم، ودراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة 

وإبداء الرأي بشأنها، ودراسة ملحوظات احملاسب القانوني على القوائم املالية وكذلك دراسة خطة املراجعة مع 

من تقويم  هامن األعمال بصورة دورية ومنتظمة، و اا ميكنوغريها  ،احملاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها

وقد عقدت اللجنة ، وضمان االلتزام، ومكافحة االحتيال والفساد  ،وإدارة املخاطر ،كفاءة وفاعلية األنشطة الرقابية

 م، كما هو موضح يف اجلدول التالي:2019سبعة اجتماعات خالل عام 

 المنصب االسم م

 م2019ام دورة المجلس السابعة ع

 المجموع

5 6 7 8 9 10 11 

2
3

 
ير
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1
1
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2
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2
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2
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        7 رئيس اللجنة الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي  1

        5 عضو الدكتور / خالد بن داود الفداغ 2

        7 عضو لعـنـقــرياألستاذ/ خالد بن عبدهللا ا 3

        7 عضو األستاذ/ مـدحـت بن فــريـد تــوفــيـق 4

   2      عضو ـد كـرديلعمـرو بــن خـاالدكتور/  5

   2      عضو المهندس/ طـارق بن عبدالعزيز الـرخيمي 6
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 جلنة االستثمار: 

وختتص اللجنة  اراجعة سياسة س اإلدارة، وعضو خارجي تتكون اللجنة من أربعة أعضاء من أعضاء جمل

والتوصية باملناسب  ةسرتاتيجيفرص االستثمار االتدرس اللجنة وتراجع ، كما stcسرتاتيجيات استثمارات وفق اال

 م، كما هو موضح يف اجلدول التالي:2019ا، وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خالل عام منه
 

 المنصب االسم م

 م2019مجلس السابعة عام دورة ال

 المجموع

4 5 6 7 

2
1

 
ير

را
فب

 

8 
يو

ما
 

1
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بر

تم
سب

 

4 
مر

سب
دي

 

     4 رئيس اللجنة محمد بن خالد العبدهللا الفيصل صاحب السمو الملكي األمير/ 1

     4 عضو األستاذ/ محمد بن طـالل النـحاس 2

     4 عضو راشد بن ابراهيم شريف األستاذ/ 3

     4 عضو األستاذ/ روي تشـســنـــــــــــات 4

     4 عضو مازن بن أحمد الجبيراألستاذ/  5

 

 

 

       م وأمسـاء  2019بيان بتواريخ اجلمعيات العامة للمسـاهمني املنعقـدة خـالل السـنة املاليـة

 أعضاء اجمللس احلاضرين هلذه اجلمعيات: 

  :م24/4/2019ة بتاريخ أواًل: اجلمعية العامة غري العادي

هـ )املوافق 19/8/1440الرئيس بالرياض، بتاريخ  stcُعقد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية يف مقر 

م، وكانت نتائج التصويت 25/4/2019م(، وجرى نشر نتائجه، يف موقع تداول يف اليوم التالي بتاريخ 24/4/2019

  على جدول أعمال اجلمعية على النحو التالي:

 م.31/12/2018املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  .1

 م.31/12/2018للسنة املالية املنتهية يف  stcاملوافقة على تقرير مراجع حسابات  .2

 م.31/12/2018املوافقة على القوائم املالية املوحدة للشركة للسنة املالية املنتهية يف  .3

مراجع احلسابات اخلارجي   ( حماسبون قانونيون ارنست ويونغ وشركاهم ) على تعيني مكتباملوافقة  .4

على توصية جلنة املراجعة، وذلك لتقديم خدمات الزكاة والضريبة  للشركة من بني املرشحني بناًء

م، و 2019ولفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املالي 

 .م وحتديد أتعابه2021م و الربع األول لعام 2020بع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املالي للر

املوافقة على سياسة توزيع األرباح للشركة لفرتة السنوات الثالث القادمة بداية من الربع الرابع من عام  .5

 م.2018

مليون  4.000م  ابلغ مقداره 2018  ملرة واحدة عن عام املوافقة على توصية جملس اإلدارة بتوزيعات إضافية  .6

لألسهم  أحقية توزيعات األرباح للمساهمني املالكني  ريال سعودي عن كل سهم، وستكون  2بواقع  ريال سعودي 
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العامة للشركة،  بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجلمعية  يداع األوراق املالية إاملسجلني لدى مركز 

هـ املوافق 11/9/1440 مليون سهم يف تاريخ 2.000ر أن يتم التوزيع لألسهم املستحقة للتوزيعات واليت تبلغ وتقر

  .وذلك حسب ما مت اإلعالن عنه مسبقًا م16/5/2019

(، الفقرة )ب( من النظام األساس للشركة، املتعلقة بالسندات والصكوك 16املوافقة على تعديل املادة رقم ) .7

ووفقًا لنظام السوق املالية واألنظمة واللوائح األخرى  - بقرار من جملس اإلدارة -للشركة  لتكون: "جيوز

ذات العالقة، إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول سواء بالعملة السعودية او غريها، داخل 

فسه أو من خالل سلسلة من اململكة أو خارجها، كالسندات والصكوك، سواء أصدرت تلك األدوات يف الوقت ن

من وقت إىل آخر، وكل ذلك يف األوقات اإلدارة اإلصدارات أو من خالل برنامج أو أكثر يضعه جملس 

 ، وله حق اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة يف ذلك". stcوباملبالغ ووفقًا للشروط اليت يقرها جملس إدارة 

، املتعلقة بالدعوة النعقاد للشركة ( من النظام األساس2) (، الفقرة رقم29املوافقة على تعديل املادة رقم ) .8

 يومًا على األقل. 21اجلمعية العامة، لتكون املدة قبل 

(، من النظام األساس للشركة، املتعلقة بإيداع نسخ كافية من تقرير مدى 40املوافقة على تعديل املادة رقم ) .9

الرئيس، حتت تصرف املساهمني، لتكون املدة شركة ال، يف مركز الشركة كفاية نظام الرقابة الداخلية يف

 يومًا على األقل قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة. 21قبل 

يداع نسٍخ من إ، املتعلقة بللشركة (، من النظام األساس2(، الفقرة رقم )44املوافقة على تعديل املادة رقم ) .10

الشركة  عن السنة املنقضية، يف مركزوتقرير عن نشاطها ومركزها املالي للشركة  القوائم املالية

 يومًا على األقل من موعد انعقاد اجلمعية العامة. 21الرئيس، حتت تصرف املساهمني، لتكون املدة قبل 

املوافقة على تعديل سياسة ترشيح أعضاء جملس اإلدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان املنبثقة، ومكافآت  .11

 اإلدارة التنفيذية.

 ديل الئحة عمل جلنة الرتشيحات واملكافآت.املوافقة على تع .12

  .ت أعضائهاآاملوافقة على تعديل الئحة عمل جلنة املراجعة، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكاف .13

املوافقة على املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة نظري عضويتهم واملضمنة يف تقرير  .14

 م.2018ديسمرب  31م وحتى 2018يناير  1جملس اإلدارة للفرتة من 

بإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك  اوجبه بشكل مباشر أو عن طريق الشركة  املوافقة على قيام .15

تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم إنشاؤها واستخدامها إلصدار صكوك أولية أو ثانوية يف جزء أو عدة 

ارات  اوجب برنامج الصكوك هذا، بالدوالر أجزاء أو مرحلة أو عدة مراحل، أو من خالل سلسلة من اإلصد

مليون دوالر أمريكي، إلمجالي قيمة إصدارات وأجزاء برنامج  5.000األمريكي،  اا ال يتجاوز مبلغًا وقدره 

الصكوك املشار إليه أعاله يف أي وقت من األوقات، وذلك باملبالغ والتوقيت واملدد والشروط والتفاصيل 

جملس اإلدارة من حني آلخر، وللمجلس يف سبيل ذلك اختاذ كافة التصرفات األخرى اليت يوافق عليها 
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واإلجراءات الالزمة لتأسيس الربنامج وإصدار الصكوك  اوجبه، ومنح اجمللس حق تفويض أي أو كل من 

 تلك الصالحيات ألي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغري.

 كالتالي: أمساء األعضاء احلاضرين الجتماع اجلمعية
 الحضور االسم م

   محمد بن خالد العبد هللا الفيصل السمو الملكي األمير/ صاحب  1

  خالد بن حسين بياري الدكتور/ 2

  األستاذ/ محمد بن طالل النحاس 3

  راشد بن إبراهيم شريف األستاذ/  4

 × ألستاذ/ سانجـــاي كابـورا 5

 × ــاتاألستاذ/ روي تشـســنـــــــــ  6

  الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي  7

  األستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري  8

  األستاذ/ أحمد بن محمد العمران  9

  الرتباطهما مسبقًا.روي تشـســنـــــــــــات ، واألستاذ/ساجنـــاي كابـور األستاذ/يعزى عدم حضور ، 

 موقع ميكن االطالع على حماضر االجتماعات يف stc  اإللكرتونيwww.stc.com.sa 

 
 

 السنوي جمللس اإلدارة مالتقيي 

م( سياســة تقيــيم أداء جملــس اإلدارة وجلانــه،  21/3/2018هـــ )املوافــق 4/7/1439أقــر جملــس اإلدارة يف اجتماعــه بتــاريخ  

ابط املعنيـة بتقيـيم أداء اجمللـس وجلانـه، لغـرض املتابعـة وتطـوير        وتهدف هذه السياسة إىل حتديد قواعد العمل والضو

األداء، والوفـــاء باملتطلبـــات النظاميـــة، وتطبيـــق أفضـــل املمارســـات يف جمـــال احلوكمـــة، وتعزيـــز فاعليـــة اجمللـــس. وقـــد 

م، 2019م مـع استشـاري متخصـص إلجـراء دراسـة وتقيـيم لفاعليـة وأداء اجمللـس عـام          2019يف شـهر سـبتمرب    stcتعاقدت 

م، حيث شارك أعضاء اجمللس يف عمليـة التقيـيم مـن    17/3/2020وستعرض نتائج التقييم النهائية على اجمللس بتاريخ 

خالل التعاون الكامل مع االستشاري املستقل واإلدالء بآرائهم يف عدد من اجملاالت من بينها: هيكل ودور جملـس اإلدارة  

ق واحــد، واجمللــس واإلدارة التنفيذيــة، واحلوكمــة والتحــديات واملخــاطر وجلانــه، والتفاعــل بــني أعضــاء اجمللــس كفريــ

 وكيفية إدارتها.
 

 يف توزيع األرباحالشركة  سياسة 

 على الوجه اآلتي:  الصافية السنويةالشركة على توزيع أرباح  للشركة( من النظام األساس 45تنص املادة )

أن تقرر اجلمعية العامة العادية  ، وجيوزللشركة امينظالحتياطي اللتكوين ا صايف األرباح من %(10)جينب  .1

 . %( من رأس املال املدفوع30وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور )

لتكوين  السنوية األرباح مئوية منعلى اقرتاح جملس اإلدارة، أن جتنب نسبة  للجمعية العامة العادية، بناًء  .2

 .قررها اجلمعية العامةتلغرض أو أغراض  خيصصاحتياطي اتفاقي 

http://www.stc.com.sa/
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للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي حيقق مصلحة الشركة أو يكفل  .3

توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمني، وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صايف األرباح مبالغ 

 ملعاونة ما يكون قائمًا من هذه املؤسسات.  إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو

 .رأمسال الشركة املدفوع%( من 5)على املساهمني نسبة متثل يوزع من الباقي بعد ذلك  .4

( من نظام 76( من النظام األساس لشركة االتصاالت السعودية، واملادة )21مع مراعاة األحكام املقررة يف املادة ) .5

عد ما تقدم مكافأة أعضاء جملس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه الشركات، للجمعية العامة ختصيص ب

 املكافأة متناسبًا مع عدد اجللسات اليت حيضرها العضو.

توزيع الباقي بعد ما تقدم )إن وجد( على  -بناًء على اقرتاح جملس اإلدارة-للجمعية العامة العادية أن تقرر  .6

 املساهمني كحصة إضافية من األرباح. 

وز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقًا للضوابط الصادرة عن كما جي

 اجلهة املختصة، وذلك بناًء على تفويض صادر من قبل اجلمعية العامة العادية جمللس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

 املساهم حصته يف األرباحعلى استحقاق  ودية،لشركة االتصاالت السع( من النظام األساس 46كما تنص املادة )

وفقًا لقرار اجلمعية العامة الصادر يف هذا الشأن، ويبني القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح "

ها على ملالكي األسهم املسجلني يف سجالت املساهمني يف نهاية اليوم احملدد لالستحقاق، وتدفع األرباح املقرر توزيع

 ". عيد واآلليات اليت حيددها جملس اإلدارة وفقًا للتعليمات اليت تصدرها اجلهات املختصةااملساهمني يف املكان واملو

سياسة توزيع األرباح، واعتمدت  م(16/12/2018هـ )املوافق 9/4/1440 بتاريخ جملس اإلدارة يف اجتماعه املنعقدّر أقوقد 

على وهي سياسة توزيعات تقوم ، م(24/4/2019هـ )املوافق 19/8/1440بتاريخ  امةالسياسة يف اجتماع اجلمعية الع

أساس احلفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس ربع سنوي، وذلك بتوزيع ريال سعودي واحد 

بدفع توزيعات شركة ال م، وسوف تنظر2018 من عامعن كل ربع سنة، ملدة ثالث سنوات قادمة ابتداًء من الربع الرابع 

والتوقعات للشركة  جملس اإلدارة بعد تقييم الوضع املالي لتوصيةإضافية، حبيث ختضع هذه التوزيعات اإلضافية 

 على أداء تتفاوت هذه التوزيعات اإلضافية من ربع سنة إىل آخر بناًء وقداملستقبلية واملتطلبات الرأمسالية للشركة، 

 ات األرباح قابلة للتغيري بناًء على التالي:أن سياسة توزيع علمًا. الشركة
 

 .)أي تغيريات جوهرية يف اسرتاتيجية وأعمال الشركة ) اا يف ذلك البيئة التجارية اليت تعمل بها الشركة 

 .القوانني، واألنظمة، والتشريعات، والضوابط املنظمة للقطاع واليت ختضع هلا الشركة 

   و متويليـة أو مقابلـة متطلبـات وكـاالت التصـنيف االئتمـاني، الـيت قـد         أي التزامات أو تعهدات جلهـات مصـرفية أ

 تكون ملزمة على الشركة من وقت آلخر. 
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 وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء

 جملس اإلدارة وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين للشركة )الدورة السابعة(

 

 وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء

 جملس اإلدارة وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة )الدورة السابعة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود

 اسم العضو م
صافي  2019العام  نهاية 2019بداية العام 

 التغيير
 نسبة التغيير

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 (93.25%) (13,823( 0 1,000 0 14,823 محمد بن خالد العبدهللا الفيصل صاحب السمو الملكي األمير/ 1

  % 0 0 0 2,000 0 2,000 خالد بن حسين بياري الدكتور/ 2

  % 0 0 0 0 0 0 طالل النحاس األستاذ/ محمد بن 3

  % 0 0 0 0 0 0 راشد بن ابراهيم شريف األستاذ/ 4

  % 0 0 0 0 0 0 األستاذ/ سانجاي كابور 5

  % 0 0 0 0 0 0 األستاذ/ روي تشـســنـــــــــــات 6

  % 0 0 0 2,666 0 2,666 إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ 7

  % 0 0 0 0 0 0 ن الخياريياسيبن  األستاذ/ أسامة 8

  % 0 0 0 0 0 0 حمد بن محمد العمرانأاألستاذ/  9

 اسم العضو م
اسم الشركة 

 التابعة

 2019اية العام نه 2019بداية العام 
 نسبة التغيير صافي التغيير

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد محمد بن خالد العبدهللا الفيصل صاحب السمو الملكي األمير/ 1

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد خالد بن حسين بياري الدكتور/ 2

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد األستاذ/ محمد بن طالل النحاس 3

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد راشد بن ابراهيم شريف األستاذ/ 4

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد األستاذ/ سانجاي كابور 5

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد األستاذ/ روي تشـســنـــــــــــات 6

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي الدكتور/ 7

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد مة بن ياسين الخيارياألستاذ/ أسا 8

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد حمد بن محمد العمرانأاألستاذ/  9
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 للشركة يف أسهم أو أدوات دينوأقربائهم لكبار التنفيذيني 

 

 اسم العضو م
 م2019نهاية العام  م2019بداية العام 

 نسبة التغيير في التغييرصا
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 %0 0 0 0 0 0 م. ناصر بن سليمان الناصر 1

 %0 0 0 0 0 0 أ. أمين بن فهد الشدي 2

 %0 0 0 0 0 0 م. عماد بن عودة العودة 3

 %0 0 0 0 0 0 جيرمي سيل  4

 %0 0 0 0 0 0 م. هيثم بن محمد الفرج 5

 %0 0 0 0 0 0 أ. عبدهللا بن محسن العويني 6

 %0 0 0 4,500 0 4,500 أ. عبدالعزيز بن عبدهللا القطعي 7

 %0 0 0 0 0 0 أ. رياض بن سعيد معوض 8

 %0 0 0 0 0 0 أ. رياض بن حمدان العنزي 9

 %0 0 0 0 0 0 م. أحمد بن مسفر الغامدي 10

 %0 0 0 0 0 0 م. محمد بن عبدهللا العبادي 11

 %0 0 0 0 0 0 أ. سلطان بن حسن بن سعيد 12

 %0 0 0 0 0 0 د. خالد بن منصور البراك 13

 %0 0 0 0 0 0 أ. ماركوس جولدير 14

 %0 0 0 0 0 0 أ. وجناند ارنست فان تيل 15

 %0 0 0 0 0 0 أ. االن فرانسيس ويالن 16

 %0 0 0 0 0 0 أ. عبد هللا بن صايل العنزي 17

 %0 0 0 0 0 0 س لولياسديمتريو 18

 %0 0 0 0 0 0 رأفت باري مالك 19

 %0 0 0 0 0 0 علي عبدهللا حميد الفقيه الحربي 20

 %0 0 0 0 0 0 بدر عبدهللا سليمان اللهيب 21

 %0 0 0 0 0 0 ياسر زابن العتيبي 22

 %0 0 0 0 0 0 خالد إبراهيم عبدالرحمن الضراب 23

 %0 0 0 0 0 0 عليان محمد حمد بن وتيد 24

 %0 0 0 0 0 0 عثمان دهش عثمان الدهش 25

 %0 0 0 0 0 0 عبدالعزيز محمد عبدالرحمن الحيدر 26

 %0 0 0 0 0 0 ياسر نجيب عبدالعزيز السويلم 27

 %0 0 0 0 0 0 بندر مسلم عاتق اللحياني 28

 %0 0 0 0 0 0 منيف نايف بندر بن درويش 29

 %0 0 0 0 0 0 معضد فيصل معضد العجمي 30

 %0 0 0 1,200 0 1,200 يزيد عبدالعزيز عبدالرحمن الفارس 31

 %0 0 0 0 0 0 امير عبدالعزيز حمد الجبرين 32

 %0 0 0 0 0 0 عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا الكنهل 33

 %0 0 0 0 0 0 فيصل عبدالعزيز آدم البكري 34
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 دوصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعو

 يف أسهم أو أدوات دين الشركات التابعةوأقربائهم لكبار التنفيذيني 

 اسم الشركة التابعة اسم العضو م
صافي  م2019نهاية العام  م2019بداية العام 

 التغيير
 نسبة التغيير

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد م. ناصر بن سليمان الناصر 1

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد أ. أمين بن فهد الشدي 2

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد م. عماد بن عودة العودة 3

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد جيرمي سيل  4

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد م. هيثم بن محمد الفرج 5

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد أ. عبدهللا بن محسن العويني 6

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد لقطعيأ. عبدالعزيز بن عبدهللا ا 7

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد أ. رياض بن سعيد معوض 8

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد أ. رياض بن حمدان العنزي 9

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد م. أحمد بن مسفر الغامدي 10

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد م. محمد بن عبدهللا العبادي 11

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد أ. سلطان بن حسن بن سعيد 12

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد د. خالد بن منصور البراك 13

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد أ. ماركوس جولدير 14

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد أ. وجناند ارنست فان تيل 15

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد أ. االن فرانسيس ويالن 16

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد أ. عبد هللا بن صايل العنزي 17

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد ديمتريوس لولياس 18

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد رأفت باري مالك 19

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد علي عبدهللا حميد الفقيه الحربي 20

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد بدر عبدهللا سليمان اللهيب 21

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد ياسر زابن العتيبي 22

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد لضرابخالد إبراهيم عبدالرحمن ا 23

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد عليان محمد حمد بن وتيد 24

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد عثمان دهش عثمان الدهش 25

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد عبدالعزيز محمد عبدالرحمن الحيدر 26

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد ياسر نجيب عبدالعزيز السويلم 27

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد انيبندر مسلم عاتق اللحي 28
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 الشركة حوكمة 

على تأسيس نظام حوكمة فاعل واعتباره جزء ال يتجزأ من نظام الشركة اإلداري واملالي،  stcحرص جملس إدارة 

العالقة بني جملس اإلدارة ومجعية املساهمني  حيث يتوىل نظام احلوكمة تنظيم األعمال الداخلية من خالل إيضاح

تنظيم األعمال  stcمن جهة، وجملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من جهة أخرى، كما يتوىل نظام احلوكمة يف 

اخلارجية من خالل إدارة عالقاتها مع القطاعات احلكومية واجلهات التشريعية واملوّردين واملقاولني بغرض حتقيق 

على مشولية التنظيمات وقواعد  stcكما حترص  االسرتاتيجية. stcية عالية تكفل حتقيق أهداف كفاءة وفاعل

العمل املتعلقة بالتوجيه واملراقبة والشفافية لتكون متوافقة مع ما ورد يف نظام الشركات الصادر من مقام وزارة 

السوق املالية، واألنظمة األخرى ذات  التجارة واالستثمار والئحة حوكمة الشركات الصادرة من جملس إدارة هيئة

من خالل االستفادة من أفضل املمارسات اإلقليمية  stcالعالقة، باإلضافة إىل رفع مستوى حوكمة األعمال يف 

 .والعاملية

من حتقيق االستدامة املستهدفة واليت تعترب ركيزة هامة من ركائز اسرتاتيجية  stcلقد مكن نظام احلوكمة يف 

، فأعمال الشركة ونشاطاتها تستند على وثائق معتمدة من قبل اجلهات املعنية، ومن ذلك على سبيل stcجمموعة 

واملعتمد من قبل وزارة التجارة واالستثمار بعد عرضه على اجلمعية  stcاملثال ال احلصر النظام األساس لشركة 

مل جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه كالئحة العامة، وسياسة توزيع األرباح املعتمدة من اجلمعية العامة، ولوائح ع

املعتمدة من قبل جملس اإلدارة. كما أن  stcعمل جلنة املراجعة املعتمدة من قبل اجلمعية العامة، والئحة حوكمة 

توثيق مصفوفة تفويض الصالحيات االسرتاتيجية واملالية يعد مطلبًا أساسيًا من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية 

حيث أنها تعمل على حتديد املسؤوليات والصالحيات االسرتاتيجية واملالية لشاغلي الوظائف االدارية املفوضني  stcيف 

، واليت من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة آليات اختاذ القرارات الرمسية، ومتنع stcباعتماد القرارات واملعامالت يف 

 خماطر الغش واالحتيال.

، حرصت اإلدارة التنفيذية stcية خاصة باحلوكمة مرتبطة وبشكل واضح مع اسرتاتيجية وألهمية وجود اسرتاتيج

 العاموبدعم من جلنة الرتشيحات واملكافآت يف جملس اإلدارة على تطوير واعتماد اسرتاتيجية احلوكمة يف بداية 

ما تضمنت االسرتاتيجية م، واليت تضمنت حماور رئيسة تشكل التوجه االسرتاتيجي للشركة يف هذا الشأن. ك2019

املعتمدة جمموعة من املبادرات االسرتاتيجية املستهدفة بالتطوير، حيث أكمل الفريق املختص بأعمال احلوكمة يف 

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد منيف نايف بندر بن درويش 29

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد معضد فيصل معضد العجمي 30

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد يزيد عبدالعزيز عبدالرحمن الفارس 31

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد امير عبدالعزيز حمد الجبرين 32

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد  الكنهلعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا 33

 %0 0 0 0 0 0 ال يوجد فيصل عبدالعزيز آدم البكري 34
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، واعتماد توزيع األرباح من اجلمعية العامةالشركة إجناز بعٍض منها على مستوى اجلمعية العامة كاعتماد سياسة 

لسلوك املهين من جملس اإلدارة. كما عمل الفريق املختص بأعمال احلوكمة على سياسة تعارض املصاحل وسياسة ا

 ، وإطار عمل اللجان اإلدارية.stcتطوير أعمال على مستوى اإلدارة التنفيذية ومنها تطوير إطار عمل احلوكمة يف 

قبل القطاعات وللحوكمة عالقة وطيدة  اا يستجد من متغريات على صعيد األنظمة والتشريعات الصادرة من 

وحتديثها وفقًا ملا يستجد  stcاحلكومية وشبه احلكومية، مما يعين ضرورة عمل تقييم مستمر لوثائق احلوكمة يف 

إطالق مبادرة سنوية تهدف إىل عمل تقييم سنوي داخلي من تنظيمات وتشريعات. كما تبنت اإلدارة التنفيذية 

البحث عن فرص التحسني والعمل على تطويرها. لقد كان هلذه  جلميع الوثائق واألعمال املعنية باحلوكمة بغرض

وما حققتها من إجنازات، حيث استطاعت بعد توفيق اهلل سبحانه من الشركة  املبادرة األثر اإلجيابي على أعمال

حتقيق جائزة التميز يف احلوكمة املقدمة من مركز حوكمة الشركات والذي تشرف عليه هيئة السوق املالية 

خالل املؤمتر العاملي األول حلوكمة الشركات  stcئة العامة لالستثمار وبإدارة جامعة الفيصل، وجاء تكريم واهلي

 .م2019املنعقد يف مدينة الرياض خالل العام 

وقد مت تطبيق مجيع أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية باستثناء املادة اخلمسون 

اليت تنص على أال يقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة واليزيد عن مخسة، يف حني تتكون اللجنة )الفقرة رابعًا(، 

التنفيذية من أربعة أعضاء من أعضاء جملس اإلدارة، وعضوين خارجيني، أحدهم الرئيس التنفيذي للشركة، 

 وذلك بسبب حجم األعمال واالختصاصات املناطة باللجنة.

 

 الرقابة الداخلية 

 على أعد الداخلية الرقابة وإجراءات نظام وأن بأن سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيح،الشركة  إدارةيقر جملس 

 جلنة وتشرف. نشاطها مواصلة علىالشركة  قدرة جوهرية قد تؤثر يف ملحوظات وجود دون وكفاءة عالية، سليمة أسس

 بشكل دوري تفحصإدارة املخاطر واملراجعة الداخلية اليت على أعمال إدارة االلتزام و اإلدارة جملس عن املنبثقة املراجعة

مدى كفاية وفاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية  اا ميكن من توفري تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى 

أداء فاعليته. ويأتي ذلك ضمن أهداف جملس اإلدارة يف احلصول على اقتناع معقول عن مدى سالمة تصميم وفاعلية 

اجتماعات  ةم سبع2019جلنة املراجعة يف هذا السبيل وخالل العام املالي  عقدت، حيث يف الشركة نظام الرقابة الداخلية

ناقشت خالهلا عددًا من املوضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة ومنها على سبيل املثال مراجعة القوائم املالية واالستثمارات 

 إىل إضافة واملشرتيات، البشرية واملوارد والتنظيمية االسرتاتيجية وكذلك الشؤون ركةيف الش ومراجعة وحدات األعمال

 من ذلك غري إىل الداخلية، واملراجعة التنفيذية اإلدارة يف املسؤولني حبضور وذلك املعلومات، تقنية أنظمة مراجعة

 .اجلوانب مجيعمن الشركة  يف العمل بسري املتعلقة املسائل
 

 خليةاملراجعة الدا  
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خدمات تأكيدية واستشارية باستقاللية وموضوعية بغرض إضافة قيمة وحتسني الشركة  املراجعة الداخلية يف تقدم

يف حتقيق أهدافها من خالل تبين مدخل  stالشركة  العليا. وتساعد املراجعة الداخليةالشركة  العمليات وحتقيق أهداف

املراجعة الداخلية العديد من عمليات املراجعة  نّفذتلرقابة الداخلية. وقد منتظم لتقويم وحتسني فاعلية إدارة املخاطر وا

خلطة املراجعة السنوية املعتمدة من قبل جلنة املراجعة بهدف إعطاء التأكيدات الالزمة بشأن  الدورية واخلاصة وفقًا

شطة والوظائف ذات املخاطر العالية. ، مع الرتكيز على األنالشركة  فاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر يف

ومشلت خطة املراجعة السنوية على سبيل املثال مراجعة السياسات واإلجراءات املتعلقة باملشرتيات والشؤون االسرتاتيجية 

املراجعة الداخلية خدمات  تقدمإىل القطاع املالي، كما  إضافةواملوارد البشرية وتقنية املعلومات ووحدات األعمال 

وخفض التكاليف املختلفة، الشركة  مع اإلدارة التنفيذية يف حتسني كفاءة وفاعلية عمليات االسهامارية بغرض استش

احلد من فقد اإليرادات، إضافة إىل اإلسهام يف مراجعة القوائم املالية األولية والسنوية وتنسيق أعمال اجلهات الرقابية و

يف مواصلة الشركة  قدرةيف  جوهرية تؤثر  ملحوظاتإليها مل تظهر وجود  بأن عمليات املراجعة املشار ًااخلارجية، علم

الذي ستوى نضج املراجعة الداخلية مل اخلارجي املستقل تقييمالجلنة املراجعة نتائج  استعرضتتنفيذ أعماهلا. كما 

      .الصادرة بهذا الشأنواملعايري هنية أفضل املمارسات امل ا، واتباعهاإىل التزام املراجعة الداخلية باملعايري املنظمة لعملهخلص 

 سجل املساهمني 

 م وذلك لألغراض التالية :2019وراق املالية خالل عام يداع األإلسجل املساهمني من شركة مركز  ةمر( 13) مت الطلب

 . حتديث سجل املساهمني شهريًا 

 رباح الربع سنوية .توزيع األ 

 . عقد اجلمعية العمومية 

 مربرات الطلب املساهمني تاريخ طلب سجل م

م31/1/2019 1  حتديث سجل املساهمني الشهري 

م28/2/2019 2  حتديث سجل املساهمني الشهري 

م31/3/2019 3  حتديث سجل املساهمني الشهري 

م24/4/2019 4  اجلمعية العامة 

م24/4/2019 5  2018سنوية الربع الرابع لعام الربع  توزيع األرباح 

م5/5/2019 6  2019ول لعام سنوية الربع األالع األرباح ربع توزي 

م30/6/2019 7  حتديث سجل املساهمني الشهري 

م29/7/2019 8  2019سنوية الربع الثاني لعام التوزيع األرباح ربع  

م3/9/2019 9  حتديث سجل املساهمني الشهري 

م30/9/2019 10  حتديث سجل املساهمني الشهري 

م29/10/2019 11  2019سنوية الربع الثالث لعام الباح ربع توزيع األر 

م28/11/2019 12  حتديث سجل املساهمني الشهري 

 حتديث سجل املساهمني الشهري م31/12/2019 13
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 توزيع األرباح واملكافآت وتوصيات جملس اإلدارة ثالثًا: 
 األرباح اتتوزيع  

مليـون ريـال    2.000م،  ابلغ مقداره 2019عن الربع الرابع من عام  أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة

ريال سعودي عن كل سهم، علمًا أن الشركة خالل العام قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على مسـاهمي الشـركة    1سعودي بواقع 

ريـال سـعودي عـن     1ربـع بواقـع   مليون ريال سعودي عـن كـل    2.000م  ابلغ وقدره 2019عن الربع األول والثاني والثالث من العام 

ــاريخ              ـــة يف اجتماعــه املنعقــد بت ــاح الــيت أقرهــا جملــس إدارة شــركة االتصــاالت السعودي ــع اإلرب كــل ســهم، حســب سياســة توزي

م. )ملزيــد مــن اإليضــاح نرجــو  2019عــام املنعقــدة خــالل م(، واملعتمــدة مــن اجلمعيــة العامــة  16/12/2018هـــ )املوافــق 09/04/1440

 .قرة سياسة توزيع اإلرباح(اإلطالع على ف

ريال سـعودي   6م: 2018ريال سعودي للسهم ) 4م مبلغ  2019وبذلك يصبح إمجالي األرباح املوزعة بعد موافقة اجلمعية عن عام 

 م: 2019للسهم(. و فيما يلي بيان للتوزيعات عن عام 

 البيان

 إمجالي

 التوزيع

 )ماليني الرياالت(
 

 نصيب السهم

  )ريال(
 عالنتاريخ اإل

 
 تاريخ االستحقاق

 
 تاريخ التوزيع

 2.000 م2019توزيعات نقدية عن الربع األول 
 

1 
 

 م27/5/2019  م5/5/2019  م22/4/2019

 2.000 م2019توزيعات نقدية عن الربع الثاني 
 

1 
 

 م26/8/2019  م29/7/2019  م22/7/2019

 2.000 م2019توزيعات نقدية عن الربع الثالث 
 

1 
 

 م19/11/2019  م29/10/2019  م22/10/2019

 2.000 م2019توزيعات نقدية عن الربع الرابع 
 

1 
 

 سيحدد الحقًا           سيحدد الحقًا  م22/1/2020

 4  8.000 إمجالي التوزيعات
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 كبار التنفيذينيمخسة من فآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة ومكا 

على تعديل سياسة ، م(2019أبريل  24هـ )املوافق 1440شعبان 19بتاريخ  ةاملنعقدكة للشر غري العادية وافقت اجلمعية العامة

تعديل الئحة ، وعلى ، ومكافآت اإلدارة التنفيذيةعن اجمللس ترشيح أعضاء جملس اإلدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان املنبثقة

ملراجعة، حيث حيصل عضو جملس اإلدارة على ، ومكافآت أعضاء جلنة اعمل جلنة املراجعة، وعلى مهامها وضوابط عملها

( ريال، نظري عضويته يف جلان 200.000( ريال، نظري عضويته يف اجمللس، وحيصل على مكافأة بقيمة )200.000مكافأة بقيمة )

عضو ( ريال، نظري عضويته يف جلنة املراجعة، كما حيصل ال150.000اجمللس، وحيصل عضو جلنة املراجعة على مكافأة بقيمة )

( ريال نظري عضويته. كما حيصل عضو جملس اإلدارة وعضو 100.000اخلارجي يف اللجان األخرى على مكافأة بقيمة )

 ( ريال عن كل جلسة.5.000اللجان األخرى على بدل حضور جلسات اجمللس واللجان بقيمة )

م، ومكآفات 2019يف خالل السنة املنتهية  وجلانهعن حضورهم جللسات اجمللس  stcبلغت مكافآت وبدالت أعضاء جملس إدارة و

 اا فيهم الرئيس  stcإىل أكرب مخسة تنفيذيني يف  وبدالت أعضاء اللجان اخلارجيني عن حضورهم جللسات اللجان، إضافة

 التالية: ولاوفق اجلدم 2019عام خالل والرئيس التنفيذي للمالية التنفيذي، 
 

  مكافآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة

  م2019السابعة لعام ورة دلل
 

 )ريال(

 املكافآت املتغرية املكافآت الثابتة

 مكافأة

 نهاية

 اخلدمة

 اجملموع

 الكلي

بدل 

 املصروفات
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غ 
بل
م

 

س
جملل
ت ا
سا
جل
ور 
ض
ح
ل 
بد

 

ية
ين
 ع
يا
زا
م

 

أل
ت ا
فآ
كا
م

إل
وا
ة 
ني
لف
ل ا
ما
ع

ة 
ري
دا

 

ية
ار
ش
ست
ال
وا

 

ب
تد
ملن
و ا
ض
لع
و ا
س أ
جملل
س ا
ئي
ة ر
فأ
كا
م

 

ر 
س
ال
ني 
أم
و 
أ

اء
ض
ألع
ن ا
 م
ان
ك
ن 
إ

 

وع
جملم
ا

اح 
رب
أل
ن ا
 م
بة
س
ن

 

ية
ور
 د
ت
فأ
كا
م

 

جل
أل
ة ا
ري
ص
 ق
ية
يز
حتف
ط 
ط
خ

 

جل
أل
ة ا
يل
طو
ة 
زي
في
حت
ط 
ط
خ

 

حة
نو
ملم
م ا
سه
ال
ا

 

 

وع
جملم
ا

 

 أواًل : األعضاء املستقلني

حممد بن خالد  صاحب السمو امللكي األمري/ -1

 العبداهلل الفيصل
200.000 25.000    225.000      -   225.000  

-      220.000    20.000 200.000 الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرمحن القاضي -2   220.000  

-      225.000    25.000 200.000 األستاذ/ أسامة ياسني اخلياري -3   225.000  

  670.000  -      670.000    70.000 600.000 اجملموع

 ثانيًا: األعضاء غري التنفيذيني

-      225.000    25.000 200.000 *خالد بن حسني بياري  كتور/الد -1   225.000  

-      225.000    25.000 200.000 األستاذ/ حممد بن طالل النحاس -2   225.000  

-      225.000    25.000 200.000 راشد بن ابراهيم شريف** األستاذ/ -3   225.000  

-      225.000    25.000 200.000 األستاذ/ ساجناي كابور* -4   225.000  

-      225.000    25.000 200.000  * األستاذ/ روي تشـســنـــــــــــات -5   225.000  

-      225.000    25.000 200.000 األستاذ/ امحد بن حممد العمران -6   225.000  
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  1.350.000  -      1.350.000    150.000 1.200.000 اجملموع

 نوثالثًا : األعضاء التنفيذي

  -  -      -     - اليوجد

  -  -      -     - اجملموع 

  2.020.000  -      2.020.000    220.000 1.800.000 اجملموع الكلي

 

( مائة ألف ريال شهريًا، ووافق جملس 100,000لس اإلدارة؛ لتكون )م(، على تعديل مكافأة رئيس جم13/3/2017هـ )املوافق 14/6/1438وافق جملس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 

 ( مائة ألف ريال.100,000بقيمة ) م(، على حتديد مكافأة نائب رئيس جملس اإلدارة8/5/2018هـ )املوافق 22/8/1439اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 

 لس ملمثلي صندوق االستثمارات العامة )الصندوق( إىل الصندوق.* تورد مكافأة عضوية اجمللس السنوية، وبدل حضور جلسات اجمل

 ** تورد مجيع املكافآت وبدالت حضور اجللسات للمجلس واللجان ملمثلي الصندوق العاملني يف الصندوق إىل الصندوق.

 

 

 م(2019أعضاء اللجان يف الدورة السابعة لعام مكافآت )

 اللجان االسم
 املكافآت الثابتة 

 حضور اجللسات()عدا بدل 
 اجملموع بدل حضور جلسات

 حممد بن خالد العبداهلل الفيصل صاحب السمو امللكي األمري/
 التنفيذية •

 االستثمار •
200.000 50.000 250.000 

 230.000 30.000 200.000 التنفيذية • خالد بن حسني بياري الدكتور/

 220.000 20.000 200.000 االستثمار • األستاذ/ حممد بن طالل النحاس

 220.000 20.000 200.000 االستثمار • * راشد بن ابراهيم شريف األستاذ/

 230.000 30.000 200.000 التنفيذية • األستاذ/ ساجناي كابور

 220.000 20.000 200.000 االستثمار • األستاذ/ روي تشـســنـــــــــــات

 الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرمحن القاضي
 التنفيذية •

 املراجعة •
300.000 65.000 365.000 

 220.000 20.000 200.000 الرتشيحات واملكافآت • األستاذ/ أسامة بن ياسني اخلياري

 220.000 20.000 200.000 الرتشيحات واملكافآت • األستاذ/ امحد بن حممد العمران

 125.000 25.000 100.000 )مستقيل( املراجعة )عضو خارجي(  الدكتور خالد بن داود الفداغ

 135.000 35.000 100.000 املراجعة )عضو خارجي(  ستاذ/ خالـد بن عبداهلل العـنــقــرياأل

 135.000 35.000 100.000 املراجعة )عضو خارجي(  األستاذ/ مـدحــت بن فــريـد تــوفــيـق

- املراجعة )عضو خارجي(  األستاذ/ عمـرو بــن خـالـد كـردي  10,000 10,000 

- املراجعة )عضو خارجي(  دالعزيز الـرخيمياألستاذ/ طـارق بن عب  10,000 10,000 

 130.000 30.000 100.000 التنفيذية )عضو خارجي(  األستاذ/ سلطان بن عبدامللك آل الشيخ *

 130.000 30.000 100.000 التنفيذية )عضو خارجي(  املهندس/ ناصر بن سليمان الناصر

 120.000 20.000 100.000 عضو خارجي(الرتشيحات واملكافآت )  األستاذ/ جون براند

 120.000 20.000 100.000 الرتشيحات واملكافآت )عضو خارجي(  األستاذة/ هدى بنت حممد الغصن
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 120.000 20.000 100.000 االستثمار )عضو خارجي(  األستاذ/ مازن بن أمحد اجلبري

 3.210.000 510.000 2.700.000 اجملموع

 

 دالت حضور اجللسات للمجلس واللجان ملمثلي الصندوق العاملني يف الصندوق إىل الصندوق.* تورد مجيع املكافآت وب

 

 
 

 

 مخسة من كبار التنفيذيني كافآت م

 م(2019)من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية خالل عام 

 )ريال(

 املكافآت املتغرية املكافآت الثابتة

مكافآت 

نهاية 

 اخلدمة

وع مكافآت جمم

التنفيذيني عن 

 اجمللس إن وجدت

 اجملموع الكلي
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 39,371,907.26 1,259,452.05 - 21,030,972.00 - - 21,030,972.00 - - 17,081,483.21 - 4,713,042.62 12,368,440.59 اجملموع

 

 الحقة األحداث ال 

إستكملت شركة أوبر عملية اإلستحواذ على أصول شركة كريم. ومن املتوقع تسجيل أثر  2020يناير  2بتاريخ  .1

ع األول من عام ستحواذ على نتائج اجملموعة من بيع إستثمارها املباشر يف شركة كريم خالل الربهذا اال

 .م2020

مت توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم غري ملزمة، مع جمموعة "فودافون العاملية" تستحوذ  2020يناير  29بتاريخ  .2

مليون دوالر أمريكي  2.392من أسهم شركة فودافون مصر وذلك بقيمة تبلغ حوالي  %55 اوجبها الشركة على 

ى ان يتم حتديد املقابل املالي النهائي عند التوقيع على ( علمليون ريال سعودي 8.970)ما يعادل حوالي 

 االتفاقيات النهائية.
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 إقرارات جملس اإلدارة 

 يلي: السعودية  اا االتصاالتيقر جملس إدارة شركة 

  بالشكل الصحيح. أعدت سجالت احلساباتأن 

  اعلية.بف وُنفذأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة   

  ا.وجد لدى اجمللس أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطهال يأنه 

  م وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املالي 2019ديسمرب  31مت إعداد القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف

ودية للمحاسبني املعتمدة يف اململكة العربية السعودية واملعايري و اإلصدارات األخرى املعتمدة من اهليئة السع

 القانونيني.

  أو أكثر من األسهم املصدرة للشركة خالل  (%5)أي شخص طبيعي أو اعتباري متلك  عنالشركة ُتبّلغ مل

 .م2019عام 

  ال يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

 .م2019ام أصدرتها أو منحتها الشركة خالل ع

  ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد. م2019ال يوجد أي اسرتداد أو شراء أو إلغاء قامت به الشركة خالل عام 

 أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي  هال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل  اوجب

 راتب أو تعويض.

 أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق يف األرباح. هوجبال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل  ا 

  طرفًا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء جملس تكون الشركة ال يوجد أي عقد

 .أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم الرئيس التنفيذي للماليةأو الرئيس التنفيذي أو اإلدارة 

 ألعضاء جملس إدارتها أو ضمنت أي قرض عقده واحد منهم مع  مل تقدم الشركة قرضًا نقديًا من أي نوع

 غريه.

  ال يوجد أي حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء جملس اإلدارة أو كبار التنفيذيني أو أزواجهم أو

 أوالدهم القصر. 

  م2019إن املراجع اخلارجي للشركة قد أبدى رأيه دون حتف  على القوائم املالية املوحدة لعام. 

  ال يوجد توصيات من جلنة املراجعة يوجد بينها تعارض وبني قرارات جملس اإلدارة، أو رفض اجمللس األخذ بها

 بشأن تعيني مراجع حسابات الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخلي.
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 التوصيات 
 ايلي :للشركة  ايوصي جملس إدارة الشركة اجلمعية العامة 

 م.31/12/2019املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف التصويت ب .1

 م. 31/12/2019للسنة املالية املنتهية يف الشركة التصويت باملوافقة على تقرير مراجع حسابات  .2

 م.31/12/2019على القوائم املالية املوحدة للشركة للسنة املالية املنتهية يف التصويت باملوافقة  .3

ـــردي،    تعــينيعلــى قــرار جملــس اإلدارة ب التصــويت باملوافقــة  .4 ـــد كــــــــ ـــن خــــــالــــــــ ـــرو بـ ـــارق بــن  ســتاذألاالــدكتور/ عمـــــ / طــ

حتـى نهايـة فـرتة    و م18/9/2019  مـن تـاريخ   ابتـداءً جلنـة املراجعـة   عبـــــدالعزيز الـــــرخيمي )عضوين خارجيني( عضـوين يف  

السـابق الـدكتور/ خالـد بـن داود الفـداغ )عضـو        ن عضـو اللجنـة  م وذلك بداًلم،  27/4/2021 نة احلالية بتاريخعمل اللج

ويأتي هذا   م(،18/9/2019هـ )املوافق 19/1/1441على أن يسري التعيني ابتداًء من تاريخ قرار التوصية الصادر يف  خارجي(

   التعيني وفقًا لالئحة عمل جلنة املراجعة.

ريـال  مليـون   300 و ابلـغ ال يتجـاوز  مليون سهم،  5.5عددًا من أسهمها وحبد أقصى شراء الشركة يت باملوافقة على التصو .5

علـى أن يـتم متويـل عمليـة الشـراء لألسـهم مـن مـوارد         حوافز املـوظفني،  أسهم  لربنامج ختصيصها ذلك بغرض و، سعودي

ة الشــراء علــى مرحلــة واحــد أو عــدة مراحــل خــالل فــرتة    الشــركة الذاتيــة، وتفــويض اجمللــس أو مــن يفوضــه بإمتــام عمليــ   

أشهر( من تاريخ قرار اجلمعية العامة غري العادية وحتديد شروط الربنـامج وتنفيـذه أو التعـديل عليـه متـى مـا        8أقصاها )

 دعت احلاجة لذلك.

واملضمنة يف تقرير جملس  على املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة نظري عضويتهمالتصويت باملوافقة  .6

 .م2019ديسمرب  31م وحتى 2019يناير  1اإلدارة للفرتة من 

 :الخاتمة
بالشـكر ملقـام خـادم احلـرمني الشـريفني امللـك        -بعد شكر اهلل عز وجـل علـى توفيقـه    -يتقدم جملس إدارة الشركة 

عبــد العزيــز آل مــد بــن ســلمان بــن حمولــي عهــده األمــني صــاحب السـمو امللكــي األمــري  وبــن عبــدالعزيز آل ســعود سـلمان  

وحكومتنا الرشيدة. مشـيدين بالـدعم والرعايـة والتشـجيع الـذي تلقـاه الشـركة مـنهم يف سـعيها لتطـوير أدائهـا             سعود

بالشــكر والتقــدير لعمــالء الشــركة ومســاهميها الكــرام علــى ثقــتهم،     اإلدارة وحتســني خــدماتها، كمــا يتقــدم جملــس   

صــهم وتفــانيهم يف أداء أعمــاهلم، ولكــل املتعــاملني معهــا، ويؤكــد اجمللــس ســعي     وجلميــع مــوظفي الشــركة علــى إخال  

، وخيــدم األهــداف االجتماعيــة،  مســاهميها، وحيقــق تطلعــات  عمالئهــاالشــركة لتطــوير أعماهلــا  اــا يلــيب احتياجــات   

 يف اململكة. االتصاالتويؤكد املكانة الريادية للشركة يف قطاع 


